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Aizputes novada domes izdevums
Aizpute / Aizputes, Cīravas, Kalvenes,
Kazdangas un Lažas pagasts

Aizputes pilsētas bibliotēkai - 100

Aizputes bibliotēkas novadpētniecības krājumā iegūts foto no mežsarga
Brigznas dzimtas albuma. Varbūt kāds var palīdzēt un sniegt informāciju
par attēlā redzamo vietu un cilvēkiem?
15.aprīlī apritēja 100 gadi, kopš
Aizputes pilsētas valde nolēma ierīkot pilsētā vienotu bezmaksas bibliotēku un lasāmgaldu.
Aizputē bibliotēka ir bijusi arī agrāk,
bet pēc novadnieka, vēstures pētnieka
Ivara Silāra (1938 – 2019) sniegtajām

ziņām, tieši šo datumu var uzskatīt par
pašreizējās bibliotēkas dibināšanas
laiku, jo tad ticis pieņemts oficiāls lēmums.
"Kas attiecas uz pašreizējās Aizputes
Pilsētas bibliotēkas tiešo priekšteci,
pirmās ziņas par tās veidošanu atroda-

mas 1921.gada 15.aprīļa Aizputes pilsētas domes sēdes protokolā, kad pie
dažādiem jautājumiem ir punkts Nr.2.
Bibliotēkas un lasām galda ierīkošana, kurā valdes priekšsēdētājs ziņo, ka
uz valdes iniciatīvu ir tikusi saaicināta
uz apspriedi pilsētas izglītības komisija un vairāku sabiedrisko organizāciju
un iestāžu priekšstāvji, kurā valde ir
ierosinājusi apspriesties par vienotas
bezmaksas bibliotēkas un lasāmgalda ierīkošanu, kam visi piekrituši. Nu
savukārt dome nolemj dot telpas, to
apgaismošanu, apkurināšanu un aptīrīšanu, kā arī kādu summu naudas. Ar
to tad nu bibliotēka sāka savu atdzimšanu."
Minēto dokumentu 2020.gadā pieprasījām no Latvijas Valsts vēstures arhīva, un ar to var iepazīties bibliotēkas
novadpētniecības fondā.
Nav zināms konkrēts bibliotēkas atklāšanas laiks. Iespējams, ka bibliotēka
ir atvērta gadu vēlāk. Zināms, ka bibliotēka sākumā atradusies Aizputes
pilsētas domes ēkā (Atmodas ielā 19),
bet vēlāk pārcelta uz ēku ielas pretējā
pusē, toreizējā Aizputes pilsētas pamatskolas ēkā (Atmodas ielā 22).
Bibliotēkas vēsturē vēl daudz pētāma un izzināma. Aizputes bibliotēka aicina esošos vai bijušos aizputniekus un
ar šo pilsētu saistīto cilvēku palīdzību:
varbūt ir zināma kāda informācija par
Aizputes bibliotēku, tās darbiniekiem,
saglabājušās kādas fotogrāfijas vai dokumenti. Varbūt varat dalīties ar savām
atmiņām ne tikai par bibliotēkas sākuma posmu, bet arī vēlākiem laikiem?
Īpaši tiek aicināti dalīties ar savu informāciju tie, kas ir strādājuši Aizputes
pilsētas bibliotēkā vai Aizputes pilsētas
bērnu bibliotēkā, kaut arī neilgu laiku.
Izzināsim un apkoposim mūsu bibliotēkas vēsturi kopā!
Bibliotēkas tālr: 25182193, e-pasts:
biblioteka@aizpute.lv
(Informāciju apkopoja
Dina Kopštāle)

Programma "Skolas Soma" darbojas
attālināti

>>> 5.lpp.

Aicina pieteikties "Mājas kafejnīcu
dienām" Aizputēs novadā
>>> 7.lpp.

IDEJU MĀJA īsteno aktivitātes
iedzīvotājiem
>>> 8.lpp.

Aizputes Mūzikas skolai uzlabota materiāltehniskā bāze
Īstenojot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu "Mūzikas un
dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana",
Aizputes Mūzikas skola tikusi pie jauna Japānā ražota mūzikas instrumenta – flīģeļa "Yamaha".
Ar šī flīģeļa iegādi tiek veicināta
Aizputes Mūzikas skolas izglītības procesa attīstība, uzlabota iestādei nepieciešamā materiāli tehniskā bāze. Tas
ir liels ieguldījums audzēkņu prasmju
un iemaņu nostiprināšanai, vairojot arī

emocionālo labsajūtu, tādā veidā jaunajiem mūziķiem dodot iespēju pilnveidoties un apgūt jaunas prasmes,
saglabājot konkurētspēju nepārtraukti
mainīgajā pasaulē.
Dažādu instrumentu spēli 12 profesionālās ievirzes izglītības programmās šobrīd Mūzikas skolā apgūst 103
audzēkņi, no kuriem 20 audzēkņi par
savu specialitāti izvēlējušies klavierspēli. Tā kā profesionālās ievirzes izglītības programmu mācību plāns paredz,
ka klavieres ir obligāts mācību priekš-

mets no 2.klases visu programmu
audzēkņiem, tad varam teikt, ka kvalitatīvs mūzikas instruments flīģelis nepieciešams visiem skolas audzēkņiem,
kā arī viņu pedagogiem, lai īstenotu
mācību procesu un būtu ilgtermiņa
ieguldījums audzēkņu profesionālajā
attīstībā. Par to liecina arī 2020.gadā
akreditācijas ekspertu komisijas ieteikums, ka nepieciešams klavierspēles
klases aprīkot ar flīģeļiem, jo tas nodrošinātu kvalitatīvāku programmas
apguvi.
(Turpinājums 7. lpp.)

Pasniegti "Sporta laureāta 2020"
apbalvojumi
>>> 9.lpp.
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Domes sēde 28.aprīlī
Lēma par nekustamā īpašuma un dzīvokļa jautājumiem.
Nolēma rīkot nekustamā īpašuma
Kalvenes ielā 53, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra nr. 6405 011 0056 un
kadastra apzīmējums 6405 011 0056,
platībā 1,8 ha, rakstisku nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles datumu – 2021.gada
17.maijā ar pieteikumu atvēršanu plkst.
11.30. Minimālā gada nomas maksa 63,00 EUR.
Nolēma rīkot nekustamā īpašuma Raiņa
bulvārī 52, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra nr. 6405 003 0066 un kadastra apzīmējums 6405 003 0066, platībā 0,146
ha, rakstisku nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles datumu – 2021.gada 17.maijā ar pieteikumu atvēršanu plkst. 11.30.
Minimālā gada nomas maksa - 28,00
EUR.
Lēma rīkot nekustamā īpašuma Raiņa
bulvārī 52, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra nr. 6405 003 0066 un kadastra apzīmējums 6405 003 0066, platībā 0,320
ha, rakstisku nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles datumu – 2021. gada 17. maijā ar pieteikumu atvēršanu plkst. 11.30.
Minimālā gada nomas maksa - 28,00
EUR.
Lēma rīkot nekustamā īpašuma Raiņa
bulvārī 52, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra nr. 6405 003 0066 un kadastra apzīmējums 6405 003 0066, platībā 0,333
ha, rakstisku nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles datumu – 2021. gada 17. maijā ar pieteikumu atvēršanu plkst. 11.30.
Minimālā gada nomas maksa - 28,00
EUR.
Nolēma rīkot nekustamā īpašuma
Sporta ielā 12, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra nr. 6405 011 0033 un kadastra apzīmējums 6405 011 0033, platībā 2,0259 ha, rakstisku nomas tiesību
izsoli, nosakot izsoles datumu – 2021.
gada 17.maijā ar pieteikumu atvēršanu
plkst. 11.30. Minimālā gada nomas maksa
- 71,00 EUR.
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Aizputes novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.11 Ziedu ielā 5,
Rokasbirzē, Aizputes pagastā, Aizputes
novadā, ar kopējo platību 34,8 m2, un pie
dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma
348/14137 domājamām daļām no būves,
kadastra apzīmējums 6442005 216001,
un zemes, kadastra apzīmējums 6442005
216, nosakot izsoles sākumcenu 2150,00
EUR.
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu
soli Aizputes novada domei piederošo
nekustamo īpašumu "Liedagi", Cīravas
pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.
6448 005 0729, kas sastāv no zemes
vienības 4,64 ha platībā, nosakot izsoles
sākumcenu 11 000,00 EUR.
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Aizputes novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.12, Jelgavas ielā
13, Aizputes novadā, Aizputes pilsētā, ar
kopējo platību 20,8 m2, un pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma 4/100 domājamām daļām no būves, kadastra apzīmējums 6405 0070118001, būves, kadastra
apzīmējums 6405 0070118002, būves,
kadastra apzīmējums 6405 0070118003
un zemes, kadastra apzīmējums 6405
0070118, nosakot izsoles sākumcenu
1170,00 EUR.

DOMES ZIŅAS
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Aizputes novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.13, Jelgavas ielā
11, Aizputes novadā, Aizputes pilsētā, ar
kopējo platību 70,3 m2, un pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma 27/1000 domājamām daļām no būves, kadastra apzīmējums 6405 007 0116 001, un zemes,
kadastra apzīmējums 6405 007 0116,
nosakot izsoles sākumcenu 7820,00 EUR.
Apstiprināja 2021.gada 16.aprīļa izsoles rezultātus par lauksaimniecības zemēm: zemes gabals 3,02 ha Lažas ielā
19, Aizpute, Aizputes novads, ar gada
nomas maksu 282,00 EUR, kas tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli; zemes
gabals 1,12 ha Lažas ielā 20, Aizpute,
Aizputes novads, ar gada nomas maksu
70,00 EUR, kas tiek aplikta ar pievienotās
vērtības nodokli; "Apriķu Krastiņi", Lažas
pagasts, Aizputes novads 1,6187 ha
(6472 007 0183 un 6472 007 0224), ar
gada nomas maksu 150,00 EUR, kas tiek
aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
Apstiprināja izsoles rezultātu un atsavināja zemes gabalu platībā 3012 m2,
Sakas ielā 33A, Aizputē, par 8075,00
EUR.
Nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu
Nr.3, platība 62,5 m2, Boju gatvē 4, Bojās,
Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, par
3325,43 EUR.
Nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.5, platība 39,6 m2, Skolas ielā 6,
Kalvenē, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, par 2425,43 EUR.
Nolēma atsavināt zemes gabalu
6020 m2 platībā, kurš atrodas "Silarāji",
Kazdangas pagastā, Aizputes novadā,
par 1670,00 EUR.
Lēma pieņemt Aizputes novada domes
īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) nekustamā īpašuma "Cīravas ūdensdzirnavas" Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes
novadā, sastāvā esošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 64480050155, platība 4,39 ha.
Nolēma palielināt pirmsskolas izglītības
iestādes "Ezītis" vadītāja amata likmi no
0,9 likmēm uz 1 likmi ar 01.06.2021.
Nolēma no 28.04.2021. par Pedagoģiski
medicīniskās komisijas ārsti apstiprināt
sertificētu ārsti Ievu Pūpolu.
Atcēla vecāku līdzfinansējuma maksu Aizputes Mākslas skolas, Aizputes
Mūzikas skolas audzēkņiem un Liepājas
rajona Sporta skolas Aizputes treniņgrupu audzēkņiem no 07.04.2021. –
31.05.2021.
Lēma
apmaksāt
SIA
"Aizputes
Komunālais uzņēmums" uzskaitīto parādu par centralizētās apkures pakalpojumu
sniegšanu pašvaldībai piederošu bezīrnieku dzīvokļos līdz jauna īres līguma noslēgšanai.
Nolēma apmaksāt SIA "Aizputes
Komunālais uzņēmums" uzskaitīto parādu par komunāliem pakalpojumiem pašvaldībai piederošos dzīvokļos sekojošās
adresēs par summu 361,09 EUR.
Lēma
palielināt
SIA
"Aizputes
Komunālais uzņēmums", reģistrācijas
Nr.42103001430, pamatkapitālu par 100
000,00 EUR.
Lēma segt SIA "Aizputes nami"
Aizputes novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas par summu 243,43 EUR.
Nolēma izslēgt prasības 592,68 EUR
apmērā no Aizputes novada domes grāmatvedības debitoru uzskaites un atzīt

izdevumos Kalvenes pagastā.
Lēma izslēgt prasības 1991,98 EUR apmērā no Aizputes novada domes grāmatvedības debitoru uzskaites un atzīt izdevumos Aizputes pagastā.
Piešķīra 350,47 EUR dotāciju SIA
"Pansionāts Rokaiži" piemaksu kompensācijai aprūpē iesaistītam personālam –
frizierim un šoferim- par laika periodu no
2021. gada 1.marta līdz 17.martam 50%
no mēnešalgas.
Piešķīra nekustamā īpašuma Atmodas
ielā 5, Aizputē, Aizputes novadā, īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu 4000,00
EUR apmērā kultūras pieminekļa saglabāšanai.
Lēma nodot lokālplānojuma nekustamā
Herteļa ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā,
kas groza Aizputes novada teritorijas plānojumu, pirmo redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
nosakot publiskās apspriešanas laiku ne
īsāku par 4 nedēļām.
Nolēma grozīt Aizputes novada domes
2021.gada 31. marta domes lēmuma Nr.
283 "Par dotācijas piešķiršanu Aizputes
novada Nevalstisko organizāciju projektu
realizācijai" 1.2.punktu, izsakot šādā redakcijā: Piešķirt dotāciju biedrībai "KODOLS",
reģistrācijas Nr.40008114283, projekta
"Pīlādžu alejas degradēto objektu atdzīvināšana" realizācijai 1000,00 EUR apmērā.
Projekta mērķis – apgleznot Pīlādžu alejā
objektus - celtniecības konteineru un palīgēkas sienas, lai ar ainaviski un saturiski
iekļaujošiem gleznojumiem, izveidotu pievilcīgu vidi, papildinātu Pīlādžu alejas kā tūrisma piesaistes objekta vērtību un vairotu
pozitīvu, emocionālu baudījumu apmeklētājiem, un veicinātu novada atpazīstamību.
Piešķīra nekustamā īpašuma Liepu aleja
1, Aizpute, Aizputes novads, īpašniekam
pašvaldības līdzfinansējumu: ūdensvada
trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz
ūdensapgādes pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 300,00 EUR; kanalizācijas
trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas
sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 800,00 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Liepu aleja 8, Aizpute, Aizputes novads, īpašniecei
pašvaldības līdzfinansējumu: ūdensvada
trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz
ūdensapgādes pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 300,00 EUR; kanalizācijas
trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanali-

zācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 588,00 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Austrumu
ielā 8, Aizpute, Aizputes novads, īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 699,00 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Avotu ielā
21, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456,
īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu:
ūdensvada trases izbūvei no centralizētās
ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā – 286,95 EUR apmērā; kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma
vietai nekustamajā īpašumā – 444,90 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Padures
ielā 9, Aizpute, Aizputes novads, īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu: ūdensvada trases izbūvei no centralizētās
ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā – 300,00 EUR; kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 657,90 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma "Virši",
Aizputes pagastā, Aizputes novads, īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu: kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 800,00 EUR.
Nolēma izslēgt prasības 1381,39 EUR
apmērā no Aizputes novada domes grāmatvedības debitoru uzskaites un atzīt izdevumos.
Apstiprināja Aizputes novada domes
2021.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus "Grozījumi Aizputes novada domes
2021.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Aizputes novada domes
budžetu 2021.gadam"".
Lēma anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu trīs personām Saules iela 5-70,
Aizputē, Aizputes novadā.

Ārkārtas domes sēde
30.aprīlī
Lēma par nekustamā īpašuma un dzīvokļa jautājumiem.
Apstiprināja pašvaldības 2020. gada finanšu pārskatu, vadības ziņojumu un neatkarīga revidenta ziņojumu

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošo nekustamo īpašumu "Liedagi", Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr. 6448 005 0729, kas sastāv no zemes vienības 4,64 ha platībā
(lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,22 ha, mežaudze – 1,34 ha, pārējās zemes
1,08 ha).
Izsoles sākumcena 11 000,00 EUR , izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas,
izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas
ielā 22, Aizputē, 2021.gada 15.jūnijā plkst.9.00.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz
2021.gada 14.jūnijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas
centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts dokuments uz dome@aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes
novada domes kontā: Aizputes novada dome,
reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62
UNLA 0012000130425, AS "SEB Banka", kods
UNLALV2X, norādot "Liedagi, izsole".

DOMES ZIŅAS
Izsoles
Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabaliem 1,8 ha platībā Aizputes pilsētas nekustamā īpašuma "Kalvenes
ielā 53" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6405 011 0056.
Izsole notiks 2021. gada 17. maijā plkst.11.30 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 1,8 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Izsoles gada nomas
maksas sākuma cena 63 EUR (neieskaitot PVN),
izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. maijam plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada domes Vienotajā valsts
un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole īpašumam
"Kalvenes ielā 53", Aizputē, Aizputes novadā ar
apsaimniekojamo platību 1,8 ha" un ar norādi otrā
pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds".
Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabalam 0,146 ha platībā Aizputes pilsētas nekustamā īpašuma "Raiņa
bulvārī 52" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6405 003 0066.
Izsole notiks 2021. gada 17. maijā plkst.11.30 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 0,146 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Izsoles gada nomas
maksas sākuma cena 28 EUR (neieskaitot PVN),
izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. maijam plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada domes Vienotajā valsts
un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole īpašumam
"Raiņa bulvāris 52" Aizputē, Aizputes novadā, ar
apsaimniekojamo platību 0,146 ha" un ar norādi
otrā pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas
nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds".
Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabalam 0,320 ha platībā Aizputes pilsētas nekustamā īpašuma "Raiņa
bulvārī 52" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6405 003 0066.
Izsole notiks 2021. gada 17. maijā plkst.11.30 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 0,320 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Izsoles gada nomas
maksas sākuma cena 28 EUR (neieskaitot PVN),
izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. maijam plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada domes Vienotajā valsts
un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole īpašumam
"Raiņa bulvāris 52" Aizputē, Aizputes novadā ar
apsaimniekojamo platību 0,320 ha" un ar norādi
otrā pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas
nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds".
Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabalam 0,333 ha platībā Aizputes pilsētas nekustamā īpašuma "Raiņa
bulvārī 52" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6405 003 0066.
Izsole notiks 2021. gada 17. maijā plkst.11.30 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 0,333 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Izsoles gada nomas
maksas sākuma cena 28 EUR (neieskaitot PVN),
izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. maijam plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada domes Vienotajā valsts
un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole īpašumam
"Raiņa bulvāris 52" Aizputē, Aizputes novadā ar
apsaimniekojamo platību 0,333 ha" un ar norādi
otrā pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas
nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds".
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Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabalam 2,0259 ha platībā Aizputes pilsētas nekustamā īpašuma
"Sporta ielā 12" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6405 011 0033.
Izsole notiks 2021. gada 17. maijā plkst.11.30 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 2,0259 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Izsoles
gada nomas maksas sākuma cena 71 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. maijam plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada
domes Vienotajā valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi vienā pusē
"Nomas tiesību izsole īpašumam "Sporta iela
12" Aizputē, Aizputes novadā ar apsaimniekojamo platību 2,0259 ha" un ar norādi otrā
pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas
nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds".
Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.12, Jelgavas ielā 13, Aizputes pilsētā, Aizputes novadā,
vienistabas dzīvokļa kopējā platība ir 20,8 m2.
Izsoles sākumcena 1170,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē Atmodas ielā 22,
Aizputē, 2021.gada 15.jūnijā plkst.9.30.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz
2021.gada 14.jūnijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts
dokuments uz dome@aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā
Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu
konts LV62 UNLA 0012000130425, AS "SEB
Banka", kods UNLALV2X, norādot "Jelgavas
13-12, izsole".
Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.13, Jelgavas ielā 11, Aizputes pilsētā, Aizputes novadā,
trīsistabu dzīvokļa kopējā platība ir 70,3 m2.
Izsoles sākumcena 7820,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē,
2021.gada 15.jūnijā plkst.10.00.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz
2021.gada 14.jūnijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts
dokuments uz dome@aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā
Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu
konts LV62 UNLA 0012000130425, AS "SEB
Banka", kods UNLALV2X, norādot "Jelgavas
11-13, izsole".
Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei
piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.11, Ziedu ielā 5, Rokasbirzī, Aizputes pagastā,
Aizputes novadā, vienistabas dzīvokļa kopējā platība ir 34,8 m2.
Izsoles sākumcena 2150,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas,
izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes
novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22,
Aizputē, 2021.gada 15.jūnijā plkst.10.30.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 14.jūnijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes
novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts dokuments uz dome@aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10%
apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr.
LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA
0012000130425, AS "SEB Banka", kods
UNLALV2X, norādot "Ziedu 5-11, izsole".
Izsoļu noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un aizputesnovads.lv.

4

Nr. 131 | 2021. gada 5. maijs

DOMES ZIŅAS

2021. gada 31. martā Saistošie noteikumi Nr. 2
(protokols Nr.4, 83.§)
APSTIPRINĀTI ar Aizputes novada domes
31.03.2021. lēmumu Nr. 307

Kārtība, kādā Aizputes novada pašvaldībā sniedz ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta trešo daļu

I.Vispārīgie noteikumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes novada pašvaldībā sniedz
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
2. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir
pakalpojums pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma (turpmāk
– Personas), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un personai
nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.
3. Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk –
Pakalpojumu) Aizputes novadā sniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pansionāts
Rokaiži" (tālāk tekstā– Pansionāts).
4. Pansionātam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu Latvijas Republikas
normatīvos aktos paredzētā kārtībā un apjomā.
5. Pansionāta pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
nodrošina sociālie aprūpētāji ar atbilstošu izglītību vai zināšanām sociālās aprūpes
darbā, praktizēt tiesīgu māsu reģistrā reģistrēta medmāsa, aprūpētāji ar zināšanām
aprūpes darbā un citu profesiju darbinieki, atbilstoši Profesiju klasifikatorā noteiktajām prasībām.

II. Personas uzņemšana Pansionātā ilgstošas sociālās aprūpes
vai/un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai

6. Priekšrocība tikt uzņemtām pansionātā ir tām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir Aizputes novada administratīvajā teritorijā.
7. Nepieciešamību pansionātā uzņemt ārpus Aizputes novada administratīvās teritorijas deklarētu personu nosaka pašvaldība vai tās pašvaldības pilnvarota institūcija,
kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīves vietu.
8. Personai iestājoties pansionātā no citas pašvaldības administratīvās teritorijas, tiek
slēgts līgums ar attiecīgo pašvaldību par personas uzturēšanas maksas nomaksu
pansionātā. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību slēdz pašvaldības pilnvarota amatpersona.
9. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
Pansionātā, Persona vai viņa likumiskais pārstāvis Aizputes novada iestādē "Sociālais
dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) Avotu ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā, iesniedz iesniegumu, kuram pievienota iztikas līdzekļu deklarācija un ģimenes ārsta
izziņa par pakalpojuma nepieciešamību un esošu kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Sociālais dienests izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un pieņem
lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu personas
ievietošanu Pansionātā.
10. Iestājoties Pansionātā, Persona iesniedz šādus dokumentus:
10.1. personas iesniegumu;
10.2. medicīnas karti (pielikums Nr.1);
10.3. izziņu no VSAA par vecuma vai cita veida pensijas vai pabalsta piešķiršanu;
10.4. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti (pielikums Nr.2);
10.5. Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un tā apmaksas kārtību
un līgums par pakalpojumu samaksu un personas ievietošanu pansionātā;
10.6. uzrāda derīgu pasi, pensionāra vai invalīda apliecību;
10.7. invalīdiem - izziņu par invaliditātes grupas piešķiršanu.
11. Pēc personas uzņemšanas personu reģistrē noteiktas formas pansionātā dzīvojošo uzskaites žurnālā, kura lappuses ir numurētas un cauršūtas. Žurnāls zīmogots
ar pansionāta zīmogu un apstiprināts ar valdes locekļa parakstu. Žurnāls pastāvīgi
glabājas pansionāta arhīvā.
12. Katrai pansionātā uzņemtajai personai tiek iekārtota personas lieta.
13. Personas lietā iekļaujami šādi dokumenti:
13.1. iesniegums, pakalpojuma saņemšanas pamatojums, ārsta izziņa;
13.2. invaliditāti apliecinošs dokuments vai dokuments, kas dod tiesības saņemt
valsts vecuma pensiju- kopija;
13.3. personas personīgo mantu pieņemšanas akts;
13.4. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
13.5. līgums par pakalpojuma samaksas kārtību.
13.6. Citi ar pakalpojuma sniegšanu saistīti dokumenti.
14. Personas juridiski pamatotas atrašanās laikā pansionātā tās papildus deklarētā
dzīves vieta ir pansionāts.
15. Pansionātā uzņemtā persona ievietošanas dienā tiek iepazīstināta ar pansionāta
iekšējās kārtības noteikumiem, un tā ar savu parakstu apliecina, ka ievēros šos noteikumus.

16. Pansionāts neapmaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus ārpus sociālās aprūpes
iestādes (institūcijas).
17. Personas izrakstīšanu no pansionāta (Pakalpojuma pārtraukšanu) noformē ar
pansionāta valdes locekļa rīkojumu.
18. Pakalpojumu sniegšanu pansionātā var pārtraukt, ja:
18.1. persona apdraud citu personu veselību, dzīvību vai sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus un iekšējās kārtības noteikumus;
18.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi un tos var nomainīt/aizstāt ar
citu sociālo pakalpojumu veidu;
18.3. tiek lauzts noslēgtais līgums ar pašvaldību, apgādniekiem vai personu;
18.4. persona lūdz pārtraukt pakalpojumu sniegšanu;
18.5. pansionātā dzīvojošo klientu pārvieto uz specializētām ārstniecības iestādēm
vai specializētām sociālās aprūpes institūcijām tikai tajā gadījumā, ja saņemts psihiatra vai attiecīgās institūcijas atzinums.
19. Izrakstoties no pansionāta, iemītnieks ir tiesīgs paņemt sev līdzi personīgās mantas un dokumentus.
20. Pansionāts izrakstītajai personai izsniedz izziņu par uzturēšanās laiku pansionātā
ar izrakstīšanās iemeslu.

III. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma finansēšanas kārtība

21. Pansionāta saimnieciskā un finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar ieņēmumu un izdevumu tāmi, kuru apstiprina Aizputes novada dome. Uzturēšanās maksas
lielumu pansionāts aprēķina reizi gadā pēc kārtējā gada budžeta izdevumu tāmes
apstiprināšanas un iesniedz novada domē apstiprināšanai. Izmaksu tāmē neiekļauj
izmaksas, kas nav attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu personai (klientam), un
renovācijas izmaksas.
22. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par Pansionātā
sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumu ar Pansionātu. Sociālais dienests izvērtē
personu iespējas samaksāt par Pansionātā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz
iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka:
22.1. persona sedz izdevumus par Pansionātā sniegtajiem pakalpojumiem no pensijas, piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
22.2. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba
algu reizinot ar koeficientu 1,0 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo
viena) un reizinot ar koeficientu 0,5 - uz katru nākamo ģimenes locekli.
23. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā 22.2.punkta nosacījumus, nevar
segt pilnu pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojuma izmaksu, tad atlikušo maksu
līdz pilnai pakalpojuma izmaksai sedz:
23.1. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 22.2.punktā minētos nosacījumus;
23.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar Civillikumu nav likumīgo apgādnieku;
23.3. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki un pašvaldība šādā kārtībā:
ja apgādnieki nevar segt atlikušo pakalpojuma maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai, jo to ienākumi saskaņā ar 22.2.punktā minētajiem nosacījumiem pēc atlikušās pakalpojuma maksas segšanas kļūst mazāki par 22.2.punktā minēto ienākumu summu,
tad apgādnieki maksā tā, lai to ienākumi pēc noteiktās samaksas nekļūtu mazāki par
22.2.punktā minēto personu ienākumu summu, un pašvaldības noteikto līdzfinansējumu veido starpība starp personas un tās apgādnieku veikto maksājumu par pakalpojumu un pilno pakalpojuma izmaksu.
24. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un
personai nav citu ienākumu, tad pakalpojumu finansē pašvaldība un/vai personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 22.2. un 23.3.punkta nosacījumus.
25. Aizputes novada dome neapmaksā un Pansionāts neuzņem un nenodrošina
Pakalpojuma sniegšanu:
25.1. onkoloģiskiem slimniekiem, kam nepieciešama pretsāpju terapija;
25.2. 1. un 2. grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem;
25.3. personām ar izgulējumiem, kuriem nepieciešama medicīniska ārstēšana.
26. Lai nodrošinātu Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanu, Pansionāts katru mēnesi
līdz 5.datumam iesniedz izmaiņas aprūpējamo personu sarakstā uz mēneša 1.datumu.

IV.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

27. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā "Aizputes
Avīze".
Novada domes priekšsēdētājs J.Grasmanis

Nekustamā īpašuma nodaļa aicina savlaicīgi pagarināt zemes nomas līgumus, kuriem termiņš beidzas 2021.gadā, kā arī aicinām tos, kuri nav paspējuši
pārslēgt zemes nomu 2020. gadā.
Šī brīža situācijā valstī vislabākais iesnieguma iesniegšanas veids par nomas
pagarināšanu ir elektroniskais pasts: ar drošu elektronisko parakstu parakstīto
iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi - dome@aizpute.lv vai e-adrese, autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu
"Iesniegums iestādei".
Sīkāka informācija, sazinoties ar Nekustamo īpašumu speciālistiem pa tālr.:
23305521, 63459145.

IZGLĪTĪBA

Programmas "Skolas Soma"
aktivitātes Aizputes novada skolās
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hipiju mūzika, disko mūzika un pop mūzika.
Kopā ceļojot laikā, skolēni ar vadītājiem
- dziedātāju Miku Abaroniņu, multiinstrumentālisti Artu Abaroniņu un Robertu
Memmēnu, izzināja, ka mūzika iet roku
rokā ar 20. gadsimta vēstures lielākajiem
notikumiem.
Lekcijā skolēni varēja uzzināt, kā Latvijā
izpaudās katrs no šiem žanriem, un noklausīties latviešu komponistu dziesmas,
lai varētu gūt iespaidu arī par latviešu
spilgtākajiem mūzikas šedevriem.
Programmā
izskanēja
populārākās dziesmas no The Beatles, AC/DC,
ABBA, Elvisa Preslija, Queen un Maikla
Džeksona. Lekciju papildināja īpaši veidoti videomateriāli.
Skolēniem bija iespēja kopā izpētīt
mūzikas instrumentus, bez kuriem populārā mūzika nebūtu tāda, kādu to pazīstam. Bija iespēja iepazīties ar - elektrisko
ģitāru, akustisko ģitāru, bungām un elektriskajām klavierēm.

Aizputes vidusskola

Teātra diena Kazdangas pamatskolā

Kazdangas pamatskola

Programmas ietvaros, atzīmējot Teātra
dienu, 31. martā Nacionālā teātra izrādes
"Sarkangalvīte un vilks" skatījās 1.-4. klašu skolēni, izrādi "Bille" 5.-7. klašu skolēni un "Svina garša" – 8.-9. klašu skolēni.
Izrāžu tematika, tēlu analīze, vizuālās
mākslas valoda, sociālās lomas un drošības jautājumi tika integrēti dažādos mācību priekšmetos gan pirms, gan pēc to
noskatīšanās.
1.-4. klašu skolēni savu viedokli, pārdomas, atziņas par izrādi attēloja vizuālās mākslas darbos, socialās lomas
un drošības jautājumi tika akcentēti
sportā, sociālajās zinībās, kā arī citos mācību priekšmetos.
Izrādē "Bille" redzētais tika sasaistīts
ar lasīto un filmā redzēto. Par izrādi skolēni rakstīja recenzijas.
8.-9. klašu skolēniem pirms skatīšanās
vēstures stundās tika aktualizēts attēlotais laika posms un vēsturiskie notikumi.
Skolēni rakstīja savu viedokli, pārdomas,
recenzijas.
Programmas
ietvaros,
atzīmējot
Imantam Kalniņam jubileju, 26. martā 8.9. klašu skolēni noskatījās un noklausījās
koncertlekciju "Imants Kalniņš. 80".
Pirms šīs koncertlekcijas skolēni apskatīja un iepazina komponista biogrāfiju, dziesmas, teātra un kino mūziku, simfonisko mūziku. Pētījums bija pamatīgs.
Šī koncertlekcija bija kā jauks noslēgums
skolēnu darbam.
Skolēni ieguva padziļinātas zināšanas
un sapratni par komponista daiļradi, izprotot, cik dziļa, nopietna un enerģiska ir
viņa mūzika, saprata, ka Imanta Kalniņa
daiļrades mantojums ir Latvijas mūzikas
zelta fonds.
Noklausoties koncertlekciju, skolēni atzīmēja, ka dziesmu fragmenti ir ļoti spilgti un izteiksmīgi. Par daudzām, jau zināmām dziesmām uzzināja, ka tās ir Imanta
Kalniņa dziesmas, ka redzētām filmām
mūziku ir sarakstījis tieši viņš. Pārrunājot

skolēni atzina, ka mūzika vairāk domāta
jauniešiem. Tā ir enerģiska un aicinoša
darboties, tai pašā laikā rotaļīga, dzīvespriecīga, bet ar dziļu nozīmi. Skolēniem
koncertlekcija ļoti patika. Daudz dziesmu
tika atpazītas, kurām varēja dziedāt līdzi.
Pat ģimenē šīm dziesmām ir dziedāts līdzi.

Aizputes pagasta
pamatskola

Marta mēnesī Aizputes pagasta pamatskolas skolēniem bija iespēja programmas ietvaros noskatīties koncertlekciju "Kino mūzikas vēsture".
1.-4. klases koncerlekciju skatījās skolā kopā ar skolotājiem un savas emocijas,
domas, kuras radušās koncerta laikā, izpauda savos zīmējumos. 5.-9. klase saņēma koncertlekcijas saiti un mūzikas
stundās noskatījās koncertu un atbildēja uz mūzikas skolotājas sagatavotajiem
jautājumiem.
Dziedātājs Mikus Abaroniņš kopā ar
multiinstrumentālisti Artu Abaroniņu izveidojuši koncertlekciju skolēniem no 1.9. klasei. Skolēniem bija iespēja uzzināt,
kā veidojies kino un kā mūzika palīdzējusi
šim žanram attīstīties.
Koncertlekcijas veidotāji izpildīja pazīstamus kino mūzikas skaņdarbus un
pastāstīja par kino vēsturi un tās rašanos.
Programmu papildināja īpaši sagatavoti videomateriāli. Koncertlekcijā bija
iespēja iepazīt spilgtākos momentus no
mēmā kino un pirmajām krāsainajām filmām līdz mūsdienu kino tehnoloģijām.
Tika izpildīta mūzika no dažādu žanra
filmām: zinātniskās fantāzijas, piedzīvojumu filmām, drāmām un multfilmām.
Īpaša uzmanība tika veltīta Latvijas kino
mūzikai.
Skolēniem aprīlī bija iespēja noskatīties
tiešsaistes koncertlekciju "Sprādziens
mūzikā", dodot iespēju uzzināt, kā populāra mūzika attīstījusies no 1920.- 2020.
gadam: džezs, blūzs, svings, rock n roll,

Programmas ietvaros Aizputes vidusskolas 9.-11.klašu skolēniem bija iespēja
attālināti skatīties Latvijas Nacionālā teātra izrādes "Svina garša" un "Tikšanās
vieta - Rīgas pilsētas 2.teātris". Izrādēs
gūtās atziņās vēlāk tika analizētas vēstures un literatūras stundās. Savukārt
6.b klase tiešsaistē vēroja izrādi "Bille"
un pēc tam par redzēto debatēja kopā
ar latviešu valodas skolotāju. Tāpat visu
otro semestri 1.-12.kl. skolēniem ir pieejama Latvijas kinematogrāfistu savienības piedāvāto kopējo filmu programmas
skatīšanās attālināti, kur vislielāko aktivitāti izrāda jaunāko klašu skolēni, kuri
kopā ar klases audzinātāju izvēlas skatīties vairākas animācijas filmas un klases
stundās pārrunāt redzēto. Tāpat filmas
skolotāji labprāt izmanto arī mācību procesā, lai vispusīgāk atspoguļotu dažādus
vēstures periodus, šeit jāpiemin filmas
"Jelgava - 94" un "Bille".
Mūzikas stundās 7.-11.klašu skolēni turpina skatīties un veikt uzdevumus
pēc digitālo koncertlekciju noskatīšanās
"Sprādziens mūzikā" un "Kino mūzikas
vēsture", kuru piedāvā SIA "Dzīvā skaņa".
Ar ļoti lielu sajūsmu 1.-4. klašu skolēni
uzņēma iespēju klātienē vērot izglītojošu
mīklu spēli "Muzikālais Loto". Ievērojot
visus epidemioloģiskos noteikumus, pasākums notika katrai klasei atsevišķi.
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Muzikālajā pasākumā bērni minēja muzikālās mīklas, kuru atminējumos ir gan
latviešu tautas dziesmas, gan latviešu
komponistu skaņdarbi, gan pasaules
mūzikas pērles. Pēc loto spēles principa nejauši tiek izvēlēta muzikālā mīkla.
Mūziķi šo mīklu atskaņo, un uz projektora tiek piedāvāti vizuāli atbilžu varianti.
Kad pareizā atbilde atminēta, tiek sniegta papildus izglītojoša informācija par
konkrēto atminējumu , vai, piemēram, uz
projektora tiek rādīta attēlu šarāde, pēc
kuras bērniem jāuzmin kāda ļoti pazīstama latviešu tautasdziesma. Muzikāli
izglītojošo mīkluspēli "Muzikālais loto"
piedāvāja mūziķu apvienība SIA "RB
MUSIC".
5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju tiešssaistē noskatījās "Spēlmaņu
nakts" 2019./2020.gada bērnu žūrijas
balvu nominācijā "Labākā izrāde bērniem" izrādi "Vol.1 ANTIŅŠ", kas veidota pēc Raiņa "Zelta zirgs" motīviem.
Izrāde dod iespēju arī attālināto mācību
laikā visai klasei kopā piedzīvot teatrālu piedzīvojumu ar mērķi rosināt bērnu
fantāziju un dod piemēru, ka teātris var
notikt visur un par aktieriem, skatuvi vai
specefektiem tajā var kļūt ikviena mājās
atrodama lieta, kā arī latviešu literatūras
klasiku bērniem apgūt viegli uztveramā
un atraktīvā veidā. Kā izteicās paši skolēni: "Bija ļoti interesanti vērot atraktīvā
aktiera darbošanos ar sadzīves priekšmetiem atjautīgā veidā". Skolēni varēja pārdomāt lugas galveno vēstījumu
"Dots devējam atdodas", par kuru šajā
savādajā laikā noderīgi atgādināt.

Kalvenes pamatskola

12. marts bija muzikāla diena visiem
Kalvenes pamatskolas izglītojamiem un
pedagogiem, kur programmas ietvaros
notika tiešsaistes koncertlekcija "Imants
Kalniņš.80". Koncertlekcijā bija iespēja
uzzināt ievērojamā komponista dzīves
un daiļrades svarīgākos notikumus, ļauties kopā dziedāšanai ar skatuves māksliniekiem Ievu Sutugovu, Artu Abaroniņu
(basģitāra), Jāni Kalniņu (ģitāra), Jāni
Miltiņu (klavieres), Krišjāni Bremšu (bungas).
Izglītojamie savus iespaidus, izjūtas,
uzzināto informāciju apkopoja aizpildot
krustvārdu mīklu, sniedzot atbildes uz
anketas jautājumiem.
Koncertlekcija bija interesanta, jo tajā
komponista radošās dzīves fakti mijās ar
viņa komponēto mūziku.

"Skolas Somas" aktivitātes Aizputes visusskolā
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Akordeonistu sasniegumi
starptautiska mēroga konkursā
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes Aizputes
novadā 2020./21.mācību gada 2.semestrī

Otrās vietas ieguvēja Zane Mellupe
XVIII starptautiskajā akordeonistu – solistu konkursā "Naujene
– 2021" no Aizputes Mūzikas skolas šogad piedalījās audzēkņi
Zane Mellupe, iegūstot 2.vietu, un Gvido Zušs, iegūstot Atzinību.
Audzēkņu pedagoģe ir Kristīne Braže. Konkursā piedalījās 136
dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas,
Polijas un Čehijas.
Konkursa žūrijā bija ievērojami mūziķi, mūzikas pedagogi un
komponisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas
un Francijas.
Izsakām pateicību pedagoģei Kristīnei Bražei un audzēkņiem par
ieguldīto darbu, lai sagatavotos attālinātajam konkursam.
(Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangizere)

Kazdangas pagasta bibliotēkā
top bērnu un jauniešu zona

Bērnu un jauniešu zona Kazdangas bibliotēkā ir vieta, kur bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku, attīstot savu iztēli un komunikācijas prasmes, spēlējot dažādas spēles, liekot puzles, lasot grāmatas
vai žurnālus, pildot dažādus atjautības uzdevumus un radoši darbojoties.
Atsevišķi ir iekārtota arī vieta mācībām, kur skolēnam iespēja pielāgot krēsla augstumu savam augumam, kā arī pieejama tāfele, kur
rēķināt, zīmēt un radoši izpausties.
Sakārtotā vide uzlabo bērnu fiziskās un garīgās nodarbes, veicina
saskarsmes un komunikāciju kultūru ar citiem vienaudžiem un apkārtējiem, kā arī pozitīvi ietekmē bērna labsajūtu un uzvedību.
Bērnu un jauniešu zona būs pieejama, kad valstī noteiktie ierobežojumi to atļaus.
(Kazdangas bibliotēkas vadītāja Gunta Holštroma)

Tuvojas
noslēgumam
2020./21. mācību gada 2.semestris, rēķinoties ar Covid -19
ierobežojumiem. Pedagoga karjeras konsultanta (PKK) darbs
Aizputes novada izglītības iestādēs tika plānots un virzīts attālinātam mācību darba procesam
projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001
"Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.
Janvārī notika mērķtiecīga
karjeras izglītības (KI) integrēšana pilnveidotajā mācību saturā. Sadarbībā ar mācību priekšmeta dizains un tehnoloģijas
pedagoģi Agritu Faustu tika izstrādāta koncepcija darbam ar
Aizputes vidusskolas 10. klases
skolēniem. Nodarbības mērķis
bija veikt skolēnu pašvērtējuma izpēti grupu sekmīgai izveidei un turpmākai produktīvai
sadarbībai komandās mācību
priekšmeta dizains un tehnoloģijas ietvaros. Pētījumā iegūtie
dati tika apkopoti, interpretēti
un ieteikumi sniegti skolotājai
un skolēniem. Tāpat visa mācību gada ietvaros KI tika iekļauta gan klases stundu nodarbībās, gan sociālo zinību mācību
priekšmetos. Attālinātais mācību process neliedza sekmīgi sadarboties ar mācību priekšmetu
skolotājiem un klašu audzinātājiem KI integrēšanā mācību saturā.
Janvārī tika uzsākta un martā
pabeigta karjeras atbalsta digitāla resursa izveide Aizputes
novada izglītības iestāžu mājas
lapās. Karjeras atbalsta resurss
regulāri tiek papildināts, un tas
ir adresēts trīs mērķauditoriju
grupām: 1.-6. klašu skolēniem,
7.-12. klašu skolēniem un vecākiem. Katrā no skolēnu mērķgrupām informācija ievietota
atbilstoši vecumposma karjeras vadības prasmēm, bet vecākiem sniegti atbalsta resursi

sava bērna karjeras veidošanā.
Ir gandarījums par paveikto,
un ir sakāms liels paldies skolu
administrācijām un mājas lapu
tehniskajiem uzturētājiem par
sadarbību un attieksmi, uzklausot un realizējot PKK idejas.
Februārī tika veikta skolēnu
aptauja par tālākizglītības izvēli
pēc 9. un 12.klases absolvēšanas. Aptaujas laikā tika apzināti
skolēni, kuri plāno vidējo izglītību iegūt Aizputes vidusskolā,
kā arī skolēni, kuriem nepieciešama individuālā karjeras konsultācija.
2.semestrī aktuāls ir individuālo karjeras konsultāciju nodrošinājums, īpaši 9. un 12.klašu skolēniem, kuriem pieņemt
tālākizglītības lēmumu šogad ir
daudz grūtāk. Pārrunās ar jauniešiem ir vērojamas bažas par
nākotnes karjeras izvēli ieilgušās pandēmijas dēļ. Skolēni baidās pieņemt kļūdainu lēmumu,
jo nav skaidri saskatāms, kāds
nākotnē sagaidāms studiju process un kā tas ietekmēs profesijas apguves kvalitāti. Tāpat
jaunieši sajūt trauksmi par centralizēto eksāmenu rezultātiem
un kā tie ietekmēs iespēju iestāties budžeta vietās augstskolās.
Attālinātajā laikā tālākizglītības mācību iestādes aktīvi piedāvā sevi iepazīt virtuāli. Par
priekšrocību tiek uzskatīts tas,
ka skolēniem tiek piedāvāta
iespēja iepazīties ar profesionālo izglītības iestādi, koledžu
vai augstskolu, esot mājās pie
viedierīces. Piedāvājums ir ļoti
plašs un vispusīgs, un nereti skolēni apjūk no "uzbāzīgā"
piedāvājuma. Tāpēc PKK piedāvā jau skolēniem no 7. klases izpētīt tālāk izglītības mācību iestādes, lai, beidzot 9.klasi un 12.
klasi, jaunietim jau būtu skaidrs
savs karjeras virzības plāns un
tālākizglītība.
21.aprīlī Aizputes vidussko-

la Atvērto durvju dienu organizēja virtuāli novada 9.klašu
skolēniem. Pedagogs - karjeras
konsultants sadarbībā ar skolas
administrāciju, skolēnu līdzpārvaldi un skolas absolventiem
uzrunāja potenciālos nākamos vidusskolēnus iegūt vidējo izglītību Aizputes vidusskolā.
Atvērto durvju dienas pasākumā skolas direktore G.Vīdnere
akcentēja Aizputes vidusskolas
vērtības, kuras ir izveidojušās
skolas pastāvēšanas 100 gados, kā arī ieskicēja nākotnes
izglītības prioritātes. Direktores
vietnieces V.Buzoverova un
D.Tamuža aktualizēja vidusskolas programmu izvēli un kursu
katalogu izveidi, uzsākot mācības 10.klasē. Skolēnu līdzpārvaldes "Nagla" dalībnieki iekļāva videofilmā savu skatījumu
par jauniešu ikdienas dzīvi skolā. Savukārt absolventi Nadīna
Rudzīte, Kristians Vītols, Ketija
Pujāte un Toms Boļšakovs ar
sirds siltumu atcerējās skolas
pedagogu pozitīvo un motivējošo attieksmi, kā arī izcēla priekšrocības, ko sniedz Aizputes
vidusskolā iegūtā izglītība.
Paldies tehniskajam nodrošinātājam M.Mirbaham un I.Dobelei
par palīdzību pasākuma tapšanā un nodrošināšanā, kā arī
paldies sakāms D.Tamužai un
12.klases skolniecei L.Balodei
par informatīvu plakātu izveidi.
Arī 2.semestrī PKK bija iespēja pilnveidot profesionālo
kompetenci gan divās supervīzijās, gan VIAA organizētajos
semināros par dažādām aktualitātēm PKK darbā. Īpaši izceļamas ir iegūtās zināšanas, kas
akcentē digitālo interaktīvo rīku
pielietojumu PKK darbā, nodrošinot efektīgu sadarbību darbā
ar skolēniem.
(Informāciju sagatavoja Monta
Balode- Aizputes novada pedagogs karjeras konsultants)

Aicina pārbaudīt krūšu veselību

Mobilais mamogrāfs "Veselibas centrs 4" plāno ierasties Aizputē, Atmodas ielā 17 (pie bijušajiem ķirurgiem) 17. un 18. maijā.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja
pieraksta! Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu
- 3 EUR. Pieraksts pa tālr.: 27866655
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(Turpinājums no 1. lpp.)

Aizputes Mūzikas skolai uzlabota
materiāltehniskā bāze

Mūzikas skolas direktore pie jaunā flīģeļa

Diemžēl no mūzikas skolas
rīcībā esošajiem trīs flīģeļiem
divi iegādāti pagājušā gadsimta 70-tajos gados un ir tehniski
nolietojušies (grūtības uzskaņot,
prasa lielus remontdarbu finanšu ieguldījumus).
Ar pašvaldības atbalstu 2003.
gadā Mūzikas skola pie trešā
jaunā flīģeļa "Petrof". Flīģeļi at-

rodas koncertzālē un mācību
koncertu zālē, taču jauno pianistu apmācību klasēs nav flīģeļu,
kā to paredz apmācības sistēma.
Arī turpmāk plānots organizēt
dažādus koncertus, konkursus,
meistarklases un pilnveidot audzēkņu muzikālo spēju attīstību,
skaņveides izpratni, kas, protams, prasa labu mūzikas ins-

Pateicība

trumentu - flīģeli. Mūzika ir spēcīgs personīgās un sabiedrības
izaugsmes dzinulis, kam piemīt
nozīmīga loma personas identitātes un iekļaušanās sabiedrībā
veicināšanā. Mūzikas instrumentu spēles apmācība un muzicēšana attīsta un bagātina ne tikai
audzēkņu garīgo, emocionālo,
empātisko pasauli, bet darbojas
arī kā intelektuālo spēju attīstītāja, iesaistot darbā visplašākos
smadzeņu laukus - domāšanas,
dzirdes, atmiņas, ritma izjūtas,
kustību un emociju centrus. To
novērtē arī audzēkņu vecāki,
jo Aizputes Mūzikas skolu apmeklē audzēkņi no Aizputes,
Kuldīgas novadiem. Aizputes
Mūzikas skolas audzēkņi ar labiem rezultātiem piedalās dažāda mēroga konkursos (starptautiskos, valsts, Kurzemes reģionā,
Liepājas reģionā u.c.), rīko koncertus, meistarklases, kuras
apmeklē plašs klausītāju loks.
Pagājušajā mācību gadā ar koncertu un meistarklasi viesojās pianisti Sana Villeruša un Francis
Gaiļus, ilggadīga sadarbība ir ar
pianisti Agnesi Egliņu.
Cenu aptaujā ar zemāko cenu
flīģeļa iegādei un uzstādīšanai
tika izvēlēts SIA "Stanford Music
Latvija”.
Projekta kopējās izmaksas
9999,00 EUR; VKKF finansējums 5000,00 EUR un Aizputes
novada domes līdzfinansējums
4999,00 EUR.
(Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangizere)

Kazdangas pils Lieldienu zaķu pāris ir ļoti priecīgs, jo saņēmis
skaistu dāvaniņu – kāda bērniņa sarūpētu zīmējumu.
Paldies čaklajam zīmētājam par sagādāto jauko pārsteigumu!
(Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma)

Aicina pieteikties "Mājas kafejnīcu dienām", kas šogad notiks arī Aizputes novadā

Aicinām ikvienu, kam vēlme atklāt plašākai auditorijai
savu pavāra talantu, pieteikties "Mājas kafejnīcu dienai"
Aizputes novada Tūrisma in-

formācijas centrā, sūtot pieteikumu uz turisms@aizpute.lv
vai zvanot pa tālr.: 28617307.
"Mājas kafejnīcu dienas"
Aizputes un Pāvilostas novados

norisināsies no 6.-7. augustam.
Aicināti piedalīties gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz ēdināšanas pakalpojumus, gan
vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā

nenodarbojas ar ēdināšanu vai
tūrismu, bet šajā dienā ir ar mieru atvērt savas mājas/sētas un
pacienāt viesus .
"Mājas kafejnīcu dienās" uz
vienu vai divām dienām saimniecību pagalmi un citas vietas, kas ikdienā nav saistītas
ar uzņēmējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par kafejnīcām.
Interesentiem tiek piedāvāts nogaršot vietējo ēdienu, gūt lielisku garšas pieredzi, kā arī baudīt
interesantu kultūras programmu. Katra lauku sēta ģimenes
lokā vai/un ar draugiem sagatavo savu īpašo piedāvājumu: cienastu (plātsmaizi, kūku, sacepumu u.c.) un kopā ar kafiju/tēju
piedāvā apmeklētājiem. Par sagatavoto produktu tiek saņemta samaksa, lai varētu segt produktu iegādes izdevumus, taču
tas nav komercializēts peļņas
avots un ir vērsts uz kopienas
sadarbību. Katra saimniecība
prezentē savas mājas kafejnīcas
nosaukumu, un arī piedāvātais
produkts tiek pasniegts ar tam
raksturīgajām kultūras īpašībām

un stāstu. Lai piesaistītu plašāku sabiedrības loku un ģimenes
ar bērniem, tiek rīkotas dažādas kultūras aktivitātes: rokdarbi, spēles, mūzikas instrumentu
spēlēšanu u.c.
Pasākuma ideja ir aizgūta
no Igaunijas, kur "Mājas kafejnīcu dienas" notiek jau vairākus gadus dažādos reģionos.
2019. gadā "Mājas kafejnīcu
dienas" pirmo reizi tika rīkotas
arī Latvijā. 2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Pasākums
iepriekšējos gados guva lielu
atsaucību, un dalība tajā ir laba
iespēja popularizēt savu novadu
vai saimniecību kā interesantu
tūrisma galamērķi, tāpēc šogad
pasākums tiek organizēts visā
Latvijā.
"Mājas kafejnīcu dienas" ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, un to
organizē Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs".
Vairāk informācijas par pasākumu: https://www.celotajs.lv/
lv/news/item/view/1103
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SABIEDRĪBA

IDEJU MĀJA iesaista
iedzīvotājus dažādās
aktivitātēs

Aktīvi norisinājies pasākums "Lieldienu
orentēšanās Aizputes novadā"

Aprīlī IDEJU MĀJĀ aktīvi darbojās
praktikante Zane Reine

Zane ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) 3. kursa studente, kura apgūst rekreācijas speciālista un fitnesa trenera kvalifikācijas.
Zane IDEJU MĀJĀ ieradās ar savu skatījumu par to, ka vēlas īstenot aktivitātes jauniešiem, kas liek izkustēties, doties dabā,
domāt par veselīgiem paradumiem uz izglītoties. Tie bija iknedēļas izaicinājumi, kas
ietvēra dažādus uzdevumus, un teju katrs
no tiem lika doties svaigā gaisā. Tāpat bija
arī mērķis ieplānot aktivitāti klātienē, lai parādītu, ka būt aktīvam nenozīmē tikai smagi
treniņi un liela slodze, bet gan tā arī izkustēšanās, spēlējot spēles un jautri pavadot
laiku svaigā gaisā.
Kā stāsta pati Zane, prakse pandēmijas
laikā liek attīstīt spēju uz procesiem un lietām skatīties no cita skatupunkta un meklēt
veidus, kā ierastās lietas darīt citādāk - drošāk. Šis ir laiks, kad jāiemācās rast jaunus
risinājumus, lai arī attalinātās aktivitātes šķistu interesantas un jauniešiem būtu vēlme
tajās iesaistīties. Šīs sešas praksē pavadītās nedēļas devušas jaunu pieredzi gan komunikācijas veidošanā ar jauniešiem digitālajā vidē, gan pasākumu plānošanā, gan arī
darbā ar sociālajiem tīkliem. Kā saka Zane: "Izveidot saikni ar jauniešiem šajā attālinātajā formātā nebūt nav vienkārši. Tāpat ir arī grūti motivēt un pārliecināt iesaistīties".
Izsakām pateicību Zanei par vēlmi būt daļai no IDEJU MĀJAS komandas, izvēloties
prakses vietu, un novēlām veiksmi turpmākajiem dzīves piedzīvojumiem.

Aicina arī šogad papildināt IDEJU MĀJAS
dārzu ar dažādiem stādiņiem

2020. gada pavasarī IDEJU MĀJAS pagalmā tika izveidots dārzs, kas ar dažādiem
augiem mūs priecēja līdz pat rudenim. Tāpēc arī šogad aicinām izaudzēt uz savas palodzes kādu stādiņu vai arī no dārza darbiem pāri palikušos stādiņus nest uz IDEJU
MĀJU, lai dotu tiem iespēju augt un padarīt vidi zaļāku. Tā kā veidojam dārzu, būtiski ir
tas, ka šie augi ir piemēroti āra apstākļiem. Tie var būt ziedi, garšaugi, dārzeņu vai pat
kāda ogu krūma stādiņš. Tiem, kas gatavi dāvināt stādiņus, lūgums sazināties ar IDEJU
MĀJAS komandu pa tālr.: 26670756 vai rakstot uz kādu no IDEJU MĀJAS sociālajiem
tīkliem, lai vienotos par nogādi. Par augiem, to kopšanu un rūpēm parūpēsies IDEJU
MĀJAS komanda un jaunieši. Tā kā mūsu dārza augi aug pašu rokām veidotās koka
kastēs, aprīļa beigās un maija sākumā ir plānotas radošās darbnīcas, kur tiks salabotas
vecās un veidotas jaunas kastes IDEJU MĀJAS dārza augiem. Visa informācija par aktivitātēm tiks publicēta IDEJU MĀJAS sociālo tīklu kontos.

Tiek plānots pārgājiens maijā

Šī gada pavasaris IDEJU MĀJAS skatījumā ir gadalaiks, kad jādomā par iespējām
izkustēties, doties dabā un domāt par videi draudzīgiem procesiem un rīcību. Tāpēc,
uzlabojoties laika apstākļiem un palielinoties iespējām organizēt aktivitātes nelielās cilvēku grupās klātienē, IDEJU MĀJAS komanda maija mēnesī piedāvā iespēju doties pārgājienā. Maršruts un plānotais galapunkts ir paredzēts tepat Aizputes apkārtnē, taču
distances garums tiks izvēlēts, ņemot vērā dalībnieku vēlmes un fizisko sagatavotību,
nepārvērtējot savas spēja. Pašlaik pārgājiens tiek plānots 21.maijā, taču jāņem vērā, ka,
mainoties epidemioloģiskajai situācijai un tā brīža laika apstākļiem, pārgājiena datums
var tik mainīts. Iespēja pievienoties pārgājiena grupai būs noteiktam dalībnieku skaitam, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai IDEJU MĀJAS sociālajos tīklos (Facebook,
Instagram), kur tiks publicēta konkrētāka informācija par pārgājiena norisi un pieteikšanos.

Eiropas Jaunatnes nedēļa

2021. ir gads, kad atkal ir pienācis laiks Eiropas Jaunatnes nedēļai, kas notiek reizi
divos gados. Ar pasākumiem visās dalībvalstīs, kas piedalās Erasmus+ programmā,
šajā nedēļā tiek cildinātas un popularizētas darbības, kas veicina jauniešu attīstību. No
24. līdz 30. maijam Aizputē, Kurzemē, Latvijā un visā Eiropā ar tēmu "Mūsu nākotne
mūsu rokās".
Aprīļa beigās, tiekoties Eurodesk informācijas punktu koordinatoriem, tika veidots
Eiropas Jaunatnes nedēļas plāns dažādām Latvijas vietām, arī pie mums.
Aicinām sekot līdzi informācijai par Eiropas Jaunatnes nedēļu un aktivitātēm Latvijā
IDEJU MĀJAS un Eurodesk sociālajos tīklos.

No 2.–5. aprīlim Aizputes novadā, izmantojot aplikāciju "Actionbound", norisinājās aktīvās un radošās atpūtas pasākums "Lieldienu orientēšanās Aizputes novadā".
Kopumā aktivitātē piedalījās 68 komandas gan no Aizputes, gan kaimiņu novadiem.
Pielāgojoties ārkārtas situācijai valstī, tika izvēlēts digitāls un sabiedrībai drošs
orientēšanās pasākuma formāts, kas deva iespēju veikt uzdevumus arī "bezsaistē".
Pamatā tika izmantota aplikācija "Actionbound", kur lietotājam, nonākot norādītajā
kontrolpunktā, tika dots uzdevums, kas jāizpilda, lai iegūtu turpmākās norādes. Plānot
savu maršrutu un vietu, no kuras sākt spēli, varēja izlemt paši dalībnieki. Četru dienu
garumā gan Aizputes novada, gan citu tuvējo novadu iedzīvotāji spēles ietvaros varēja apmeklēt dažādas apskates vietas Aizputē, Rokasbirzī, Cīravā, Apriķos, Padurē,
Kazdangā un Kalvenē, lai minētu mīklas, pildītu uzdevumus un radoši izpaustos.
Kopumā spēlē piedalījās 68 komandas, kur kopējais dalībnieku skaits sasniedza vairāk par 250 cilvēkiem. Spēlē piedalījās arī komandas no Skrundas, Dunalkas, Durbes
un Liepājas. Balvu izlozē piedalījās tās komandas, kas publicēja foto sociālajos tīklos.
Kopā tās bija 44 komandas, no kurām 9. aprīlī tika izlozētas 3 komandas, kuras saņēma balvas no vietējiem Aizputes novada uzņēmumiem. Šajā reizē bagātīgo dāvanu
komplektu saņēma komanda "Pojenes", "Nameja gredzens" un "LIRS". Tika arī pateikts liels paldies par dalību komandai "Ļaudami-jaunie", kuras sastāvā bija jaunākais
spēles dalībnieks (pēc sniegtās informācijas - 3 mēnešus vecs).
Par balvām dalībniekiem parūpējās Aizputes novada uzņēmumi: SIA "ELPA",
"Aizputes Vīns", "Mazliet elegances", "Mājas Gardums", "Mētras Māja", "Serde", Z/S
"Kūdrāji", Aizputes "Beķereja S-S", "Māras dārza pirtiņa", "Līdumu ielas darbnīca" un
"Dangas tējas". Izsakām pateicību visiem pasākuma atbalstītājiem!
Lieldienu orientēšanās pasākumu organizēja Aizputes novada jauniešu IDEJU
MĀJA, Aizputes kultūras nams, Aizputes novada Tūrisma informācijas un mūžizglītības centrs, Aizputes novadpētniecības muzejs, Aizputes pagasta saieta nams,
Cīravas kultūras nams, Apriķu muzejs, Kazdangas pagasta kultūras un izglītības
centrs un Kalvenes kultūras nams.

KULTŪRA UN SPORTS
Slavenie Kazdangas ķirši
Siltais pavasara laiks daudzus
dārzkopjus jau mudina rosīties
pa dārzu, plānot, ko sēt, kur un
ko stādīt. Šis ir arī augļu kociņu
stādāmais laiks.
Kā vienam no vērtīgākajiem
augļu kokiem, kuram būtu jābūt
ikvienā dārzā, ir ķirsis. Savulaik
Kazdanga bija ļoti slavena ar
Kazdangas ķiršiem. Kā vēstī 1936.gada "Dārzkopības un
Biškopības Žurnāls":
"Pavasaros Kazdangā visas
ceļmalas un grāvmalas zied
baltiem ziediem, mājas ir kā ieputinātas sniega kupenās un
redzami tikai skursteņi, kas lēni
kūpina savu pīpi. Šinī laikā nav
krāšņāka novada, nav skaistāka
skata kā Kazdangā. Un tur var
būt mājas visnabadzīgākās un
visnolaistākās bez jebkāda augļu dārza, kur citos novados jābūt
obligātoriskai ābelei, bet ķirsis,
šis pieticīgais un pateicīgais
kazdandznieks, tur augs, ziedēs un dos ražu. Un zemnieks,
kalkulēdams rudenī ienākumus,
vienmēr pieskaitīs klāt savus ķiršus, kas dos ne tikvien simtiem,
bet pat tūkstošiem latu naudas.
Šis ķirsis ir Kazdangas zemnieku

lepnums, tēvu tēvu mantojums
un atspaids.
Kas ir Kazdangas ķirsis un kur
tas cēlies? Pēc pašu lauksaimnieku nostāstiem šo ķirsi pagājušā gadu simteņa vidū ievedis kāds Kazdangas barons no
Vācijas, un tieši no Braunšveigas
apgabala. Iekārtojot lauku mājas, barons licis katram lauksaimniekam iestādīt savās mājās vairākus šo ķiršu kokus, jo
barons ir centies iekārtot gan
dārzu, gan arī ēku ziņā visas mājas vienādi.
Nav pamatots arī uzskats,
ka Kazdangas ķirsis aug tikai
Kazdangā un nekur citur. Šo
ķiršu dārzi ir sastopami lielākos
daudzumos arī Valtaiķos, mazāki Kalvenē (Pērbones un Boju
apvidos) un Klosterē. Redzēju
tos dzīves prieka pilnus augam
un bagātīgi ražojam arī Liepājas
smiltī.
Kāds ir Kazdangas ķirsis?
Koks - vidēji augsts, ražo bagātīgi. Zied baltiem, ierožainiem ziediem, un ogas ienākas vasarāju
pļaušanas laikā, tas ir septembrī,
kad mūsu tirgos ķiršu vairs nav.
Ogas nav visai lielas, tumšas,

gandrīz melni sarkanas, cietas
un viegli transportējamas. Daži
lauksaimnieki iepraktizējušies
šīs ogas sūtīt uz Rīgu pat 4 pudu
lielās kastēs, pie kam ogas ceļā
nemaz nesaspiežas un arī kā citādi nebojājas. Vienīgā kļūda, ko
varētu tam atzīmēt, ka ogas, ienākoties lietainā laikā, sasprēgā,
ar ko mazinās tirgus vērtība.
Vislielākā
priekšrocība
Kazdangas ķirsim ir tā, ka, ogām
ienākoties, tiem vairs neuzbrūk
putni. Strazdu briesmas tad ir
pāri, un citi putni mielojas pa
vasarāju laukiem. Ogas pārstrādāšanai sulās, vīniem un tāpat
ievārījumiem ir nepārspējamas,
jo dod skaistas, tumšas krāsas
sulu.
Kurzemē un Zemgalē - apvidos, kur klimatiskie apstākļi līdzīgi Kazdangai, šo ķirsi var bez
bažām stādīt. Sevišķi to var ieteikt aleju stādījumiem gar ceļmalām, gatvēm u.c…."
Mums Kazdangā ir vairākas
alejas un gatves, ir arī Ķiršu gatve, bet cik daudz ir Kazdangas
ķiršu?
(Kazdangas muzeja vadītāja
Ilze Holštroma)

Pasniegti pēdējie Aizputes novada
"Sporta laureāts 2020" apbalvojumi

Uldis Zaharāns saņem apbalvojumu "Labākās sporta sacensības 2020"

9.aprīlī
Aizputes
novada
sporta centrs "Lejaskurzeme"
pasniedza Aizputes novada
"Sporta laureāts 2020" apbalvojumus. Šis notikums bija nozīmīgs ar to, ka tas notika pēdējo
reizi Aizputes novadā pirms novadu reformas.
Apbalvojumi tika pasniegti 12
nominācijās:
1. "Labākais sabiedriskais sporta organizators 2020" - JORENS
GREDZENS par aktīvu veselīga
dzīves veida, sporta popularizēšanu un velokrosa "Kazdangas
ELPA 2020" organizēšanu.
2. "Labākais tiesnesis 2020" GUNTIS BUCENIEKS, Latvijas un
Aizputes novada labākais novusa
sacensību tiesnesis.
3. "Sporta atbalstītājs 2020" SANDRIS ŠTĀLS par atbalstu un

palīdzību sporta sacensību organizēšanā.
4. "Labākais tehnisko sporta
veida pārstāvis 2020" - PAULS
JONASS, Pasaules čempionāta
motokrosā MXGP braucējs.
5. "Labākā komanda 2020"
- GVIDO ROZENBLŪMS &
INDULIS
KALNIŅŠ,
1.vieta
Latvijas čempionātā 2WD klasē
minirallijā.
6. "Labākās sporta sacensības 2020" - LATVIJAS
ČEMPIONĀTS
MOTOKROSĀ,
ULDIS ZAHARĀNS, vislabāk organizētās un apmeklētākās sporta sacensības Aizputes novadā.
7. "Labākā jaunā sportiste 2020" – KATE KATRĪNA
LIETAVNIECE, 1.vieta Latvijas
čempionātā ložu šaušanā PŠ60.
8. "Labākais jaunais sportists

2020" - MARSELS MĀRCIS
JONASS, Latvijas U19 izlases
spēlētājs volejbolā.
9. "Labākais sportists 2020"
- HELVIJS LŪSIS, Pasaules čempionāta un kausu dalībnieks
bobslejā, Olimpisko spēļu dalībnieks, 2020.gadā noslēdzis
bobslejista karjeru.
10. "Labākā sportiste 2020"
- SINDIJA ČĪMA, 2.vieta Latvijas
čempionātā ložu šaušanā PŠ60.
11. "Labākais treneris 2020"
- LAILA KALNIŅA par izcilu audzēkņu sagatavošanu Latvijas
čempionāta sacensībām ložu
šaušanā.
12. "Mūža ieguldījums" MĀRIS ZANKOVSKIS par jauno volejbolistu audzināšanu un
Aizputes vīriešu volejbola komandas atdzimšanas iniciatīvu.
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Muzeju nakts savādākā formātā

Aizputes novadpētniecības muzejs aicina piedalīties un sekot
līdzi Muzeja nakts aktivitātēm Aizputes pilsētā citādākā formātā,
kā līdz šim ierasts.
Piedāvājam orientēšanās spēli, ko katrs interesents varēs izbaudīt, pastāvīgi pildot uzdevumus dažādās pilsētas vietās, kā
arī - vakara sarunas virtuālajā vidē ar mūsu novada radošām personībām, neizejot no savas mājvietas.
Informācija par orientēšanās spēli un vakara sarunām tiks publicētas 15. maijā Aizputes novadpētniecības muzeja Facebook
lapā un www.aizputesmuzejs.lv sadaļā "Jaunumi".
Sākot no plkst. 18.00, aicinām piedalīties izzinošā un izklaidējošā orientēšanās spēlē ģimenēm "Robežas vietā aiz kāpas".
Visa vakara garumā ik stundu būs iespēja klausīties sarunas
par dzīvi, par vērtībām, par robežām un uzdrīkstēšanos:
• plkst. 19.00 saruna ar Katrīnu un Uldi Šmitiem no Cīravas,
• plkst. 20.00 saruna ar Ingūnu Vālodzi no Aizputes pagasta,
• plkst. 21.00 saruna ar Martinu Sammu no Kalvenes,
• plkst. 22.00 saruna ar Ernestu Medeni no Kazdangas,
• plkst. 23.00 saruna ar aizputnieku Vari Santu.
Informācija tiks publiskota norādītajā laikā iepriekšminētajās
vietnēs.
Nedaudz par orientēšanās spēli ģimenēm "Robežas vietā aiz
kāpas":
• Spēle ir BEZMAKSAS, un tā norisināsies "Actionbound" aplikācijā.
• Būs jānoskenē QR kods, kas tiks publicēts iepriekš minētajās interneta vietnēs. Izvēlieties iespēju lejuplādēt aplikāciju
"Actionbound".
• Lejuplādējot aplikāciju, būs nepieciešams aktivizēt atrašās
vietu un piekļuvi foto attēliem, lai varētu ielādēt nepieciešamo
karti un pievienot savus foto un video.
• Kad aplikācija lejuplādēta, izvēlieties iespēju "SKENĒT
KODU". Noskenējiet Facebook vai muzeja mājaslapā publicēto
QR kodu! Tas ļaus atvērt Muzeju nakts orientēšanas spēli.
• Priecāsimies, ja, noslēdzot spēli, spēles rezultātus augšupielādēsiet aplikācijā, lai mēs, organizatori, redzam, ka savu spēli
esat pabeiguši.
Pasākumu organizē Aizputes novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Aizputes novada jauniešu IDEJU MĀJA.
Paldies IDEJU MĀJAS jauniešiem par palīdzību orientēšanās
spēles sagatavošanā!

Noslēdzies lasīšanas veicināšanas
konkurss "Lasošākā ģimene Aizputes
novadā 2020/2021"

Rudenī Aizputes novada bibliotēkas aicināja lasītājus piedalīties
lasītveicināšanas konkursā "Lasošākā ģimene Aizputes novadā
2020/2021".
Ikviena Aizputes novada ģimene varēja piedalīties konkursā, kura
laikā ģimenes lasīja paša izvēlētās grāmatas no jebkuras novada
bibliotēkas, ievērojot konkursa nosacījumus.
Kopumā konkursā piedalījās septiņas Aizputes novada ģimenes,
no kurām viena ģimene tiks pie dāvanu kartes 40,00 EUR vērtībā un
pārējie konkursa dalībnieki pie veicināšanas balvām, par kurām parūpējās SIA "Zvaigzne ABC". Konkursa rezultāti tiks paziņoti maijā.
Paralēli šim konkursam Aizputes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas 11 čaklākie lasītāji piedalījās lasīšanas veicināšanas
programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020".
Konkursa "Lasošākā ģimene Aizputes novadā 2020/2021" un
Bērnu žūrijas dalībniekus aicināsim uz kopīgu noslēguma pasākumu, kurā tiks pasniegtas balvas katram dalībniekam, tiklīdz epidemioloģiskā situācija valstī to ļaus.
Izsakām pateicību dalībniekiem par aktīvu līdzdarbošanos un SIA
"Zvaigzne ABC" par atbalstu!
(Aizputes pilsētas bibliotēkas
vecākā bibliotekāre darbā ar bērniem Līga Jučere)
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VĒLĒŠANAS

VĒLĒŠANAS UN SPORTS

Aizputes novada Sporta laureāts 2020
Labākie sasniegumi atbilstoši Aizputes
novada "Sporta laureāta 2020" nolikumam pa sporta veidiem un trenera vērtējuma.
*Sportistam minēts labākais sasniegums 2020.gadā

Sportisti līdz 18 gadiem

Ložu šaušana (trenere L. Kalniņa) - Jānis
Lasmanis -2.vieta Latvijas čempionātā junioriem PŠ-MIX, Anna Stieģele - 2.vieta
Latvijas čempionātā junioriem MŠ-3x20,
Roberts Bērziņš - 5.vieta Latvijas komandu čempionātā PŠ-60, Niks Gedrims
- 5.vieta Latvijas komandu čempionātā
PŠ-60, Jana Osvalde - 6.vieta Latvijas komandu čempionātā PŠ-60.
Ložu šaušana (treneris R.Frīdenbergs) Kate Katrīna Lietavniece - 1.vieta Latvijas
čempionātā PŠ 60, Lenija Feldmane 2.vieta Latvijas čempionātā PŠ 60, Sabīne
Krista Aleksandrova - 1.vieta starptautiskās sacensībā Polonia 2020, Sabīne Ķeķe
- 1.vieta Latvijas čempionātā junioriem
PŠ-60, Rolands Liepiņš - 1.vieta starptautiskās sacensībās Ilmar Randma 2020
MŠ 30, Luīze Boļšakova - 5.vieta starptautiskās sacensībās Ilmar Randma 2020
MŠ 31.
Motokross. Edijs Piļeckis - 4.vieta Latvijas junioru čempionātā 65cm3,
Alberts Knapšis - 6.vieta Latvijas junioru
čempionātā 65cm3.
Volejbols (treneris I.Laškovs) - Marsels

Jonass - Latvijas U19 izlases dalībnieks.

ta Latvijas komandu čempionātā PŠ-60.

Volejbols (treneris G.Stiere) - 3.vieta starptautiskās sacensībās "Kurzemes
kauss" U16: Ieva Pūpola, Madara Pūpola,
Zane Mellupe, Annija Veigelte, Nadīna
Ķemere, Evelīna Nolmane, Justīne Ungere,
Samanta Gleizupa, Sabīne Gleizupa,
Betija Dziduha, Nadīna Spāģe, Skārleta
Čiževska, Annija Bogdanoviča, Estere
Eglīte, Luīza Hulzinga, Lelde Dzirko.

Ložu šaušana (trenere L. Kalniņa) Santa Sanita Cīrule - 2.vieta Latvijas čempionātā MŠ-3x20, Helēna Rozenberga3.vieta Latvijas čempionātā PŠ-60, Elva
Cinovska - 2.vieta Latvijas komandu čempionātā.

Volejbols (treneris I.Laškovs) - 2.vieta Entuziastu līgas čempionātā S4 grupā: Emīlija Alise Cveigele, Megija Vilka,
Elza Mellupe, Hanna Cinovska, Ance
Agate Ķeķe, Reičela Rone, Inita Gūtmane,
Vanesa Alseika, Zane Mellupe, Annija
Veigelte, Nellija Sadovska, Ieva Lavrova.
Volejbols (treneris G.Sedols) - 2.vieta starptautiskās sacensībās "Kurzemes
kauss" U12: Karīna Vīdmane, Elza Ķeķe,
Keita Cīrule, Ance Džabrailova, Elīza
Cveigele, Marta Ļaudama.
Brīvā cīņa (treneris V.Bergs) - Pauls
Prelgausks - 3.vieta starptautiskās sacensībās "Ķekava 2020".
BMX - Valters Jonass - 5.vieta Latvijas
čempionātā B12 grupā.

Sportisti no 18 gadiem

Ložu šaušana (treneris O.Šalms) - Raivis
Balodis - 2.vieta Latvijas čempionātā MŠ3x20, Sindija Čīma - 2.vieta Latvijas čempionātā PŠ-60, Andžejs Gūtmanis - 1.vie-

Spēka trīscīņa. Reinis Ratnieks - 1.vieta
Latvijas online čempionātā.
Kikbokss (treneris S.Ļeonovs) - Arnolds
Pūpols - 1.vieta Latvijas čempionātā.
Minirallijs. Gvido Rozenblūms & Indulis
Kalniņš - 1.vieta Latvijas čempionātā
2WD klasē, Kristaps Skuja & Artis Kļava 3.vieta Latvijas čempionātā 2WD Rookie
klasē, Mārtiņš Kreicburgs & Mārtiņš
Gūtmanis/Uģis Elberis - 6.vieta Latvijas
čempionāta 2000 klasē.
Motokross.Jānis Vītols - 6.vieta Latvijas
amatieru čempionātā MX 55+.
Vieglatlētika. Linards Ņikiforovs - 1.vieta Latvijas čempionātā pusmaratonā U23,
Rainers Meiers - 3.vieta Madeira Funšalas
maratonā V55.
Vieglatlētika (trenere M.Pūpola) - Artūrs
Medveds - 2.vieta Latvijas čempionātā
10000m skrējienā.
Vieglatlētika (treneris A.Matisons) Gunta Holštroma - 2.vieta Cross Caivano.
Volejbols. Toms Vanags - Latvijas iz-
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lases dalībnieks, Amanda Nikola Ērgle 1.vieta Baltijas čempionātā, Kristers Ērglis
- 2.vieta Latvijas čempionātā.
Volejbols (treneris G.Sedols) - VK
Aizpute Latvijas Nacionālās līgas čempionāts.
Novuss. Ilona Indrāne - 3.vieta Latvijas
komandu čempionātā, Normunds Zariņš 2.vieta Latvijas komandu čempionātā.
Peldēšana. Juris Andžāns - 2.vieta
Pasaules čempionātā ziemas peldēšanā
25m brasā.
Futbols. Roberts Figoriņš - 2.vieta LSVS
57.sporta spēlēs 40+ grupā.
Spēka trīscīņa. Māris Juzups - Latvijas
izlases dalībnieks.
Motokross. Pauls Jonass - Pasaules
čempionāts MXGP.
Loka šaušana. Valdis Krūze - 2.vieta
Latvijas apvidus loka šāvēju čempionātā
telpās, Tālivaldis Sveile - 3.vieta Latvijas
apvidus loka šāvēju čempionātā telpās,
Aigars Spāģis - 3.vieta Latvijas apvidus loka šāvēju čempionātā telpās, Jānis
Megnis - 2.vieta Baltijas atklātais čempionāts telpās, Viesturs Ārenieks - 4.vieta Baltijas atklātais čempionāts telpās,
Mārtiņš Kleins - 9.vieta Baltijas atklātais
čempionāts telpās, Raimonds Bērziņš 9.vieta Baltijas atklātais čempionāts telpās, Jānis Kants - 2.vieta Latvijas atklātais
čempionāts brīvdabā.
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Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi MARTĀ
1 zēns un 2 meitenes

Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!

Aizputes novadā MARTĀ reģistrētie
mirušie iedzīvotāji:
Broņa Pašiliene

16.09.1930.-02.03.2021.

Kalvenes pagasts

Joars Ilmars Ojars Atvars 07.01.1926.-04.03.2021.

Aizpute

Armīns Augusts Piziks

11.03.1940.-02.03.2021.

Aizpute

Janīna Ivanova

21.04.1941.-07.03.2021.

Aizputes pagasts

Ēriks Smilga

30.04.1944.-07.03.2021.

Aizpute

Eduards Kalējs

09.10.1941.-05.03.2021.

Kazdangas pagasts

Mihailo Galivs

20.11.1951.-10.03.2021.

Kazdangas pagasts

Matilda Sūrmane

06.12.1935.-17.03.2021.

Kazdangas pagasts

Mirdza Zommere

18.02.1949.-25.03.2021.

Kazdangas pagasts

Gundega Harlinska

06.11.1941.-23.03.2021.

Aizpute

Vaira Dzalbe

07.08.1941.-24.03.2021.

Kazdangas pagasts

Edvīns Skuja

09.06.1935.-28.03.2021.

Aizpute

Vizma Nelsone

21.02.1957.-27.03.2021.

Aizpute

Kaspars Rozenšteins

08.11.1979.-31.03.2021.

Aizpute

Malda Vizbule

02.02.1933.-31.03.2021.

Cīrava

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
CĪRAVAS teritoriālā struktūrvienība

Aicina 2021./2022. mācību gadā iegūt profesiju šādas kvalifikācijas:
• Pavārs (4gadi)
• Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis (4 gadi)
Piedāvājam arodu apgūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:
• Pavāra palīgs (3gadi)
• Kokapstrādes iekārtu operators (3 gadi)

Pieteikties mācībām varēs klātienē Cīravā, Cīravas lauksaimniecības skolā (ievērojot valsts noteiktos drošības noteikumus), un elektroniski (iesniegums būs pieejams mājas lapā no 31.05.).
Plašāka informācija: https://ciravasskola.lv
Saziņai: info.cirava.avs@inbox.lv vai pa tālr.: 20388984.
Dokumentu pieņemšana2021./2022. mācību gadam
no 31.maija līdz 17.augustam.

Aizputes Mūzikas skola

uzsāk jaunu audzēkņu uzņemšanu
profesionālās ievirzes izglītības programmās
2021./2022.mācību gadam
SITAMINSTRUMENTU SPĒLE
TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE
• klavierspēle, akordeona spēle
STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE
• vijoles spēle, ģitāras spēle
VOKĀLĀ MŪZIKA
• kora klase
PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE
• saksofona, flautas, klarnetes, trompetes, eifonija, tubas spēle
Interesentus lūdzam pieteikties, zvanot pa tel. 29546698, 63448157 vai rakstot e-pastā muzikasskola@aizpute.lv

Paziņojums par lokālplānojuma Herteļa
ielā 4, Aizputē publisko apspriešanu

Publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodots lokālplānojums
Herteļa ielā 4, Aizputē, kas groza Aizputes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.
Aizputes novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek veikti, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot dzīvojamās apbūves teritoriju attīstību atbilstoši Aizputes novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.
- 2030.gadam.
Mērķis ir mainīt teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izmantošanu publiskās apbūves teritorijas (P) uz mazstāvu dzīvojamās mājas apbūves teritoriju (DzM),
izveidojot kvalitatīvu, sabiedrībai pieejamu dzīvojamās mājas apbūves teritoriju ar tai
nepieciešamo infrastruktūru, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.
Pamatojoties uz LR likuma "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldība" 21.panta
otrās daļas 2.punktu, izstrādātā "Lokālplānojuma Herteļa ielā 4, Aizputē, Aizputes
novadā" publiskā apspriešana norisināsies neklātienes formā (attālināti) šā gada
20.maijā, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku "Zoom".
Par dalības iespēju publiskajā apspriedē sazināties ar Attīstības nodaļas vadītāju
Gitu Golubovu, e-pasts:gita.golubova@aizpute.lv, tālr.:63459150 , kā arī sekot līdzi
aktuālajai informācijai pašvaldības mājas lapā.
Ar lokālplānojuma materiāliem ikviens interesents var iepazīties mājas lapā www.
aizputesnovads.lv Pašvaldība/Publiskie dokumenti.
Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2021.gada 29.aprīļa (četras nedēļas).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Aizputes novada domei Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, iesniedzot līdz
2021.gada 31.maijam.
Kontaktpersona: Aizputes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Gita Golubova,
e-pasts:gita.golubova@aizpute.lv, tālr.: 63459150.
Aizputes novadā kultūras un citu pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts publicitātes
nolūkos. Sekojiet līdzi pasākumu organizatoru sniegtajai informācijai!

Izdevējs Aizputes novada dome
redaktore Kristīne Jasaite

Aizputes novada domes informatīvais izdevums "AIZPUTES AVĪZE" iznāk katra
mēneša pirmajā pirmdienā vai pirmdienā pēc domes sēdes.
Nākamais "AIZPUTES AVĪZES" numurs iznāks 2021.gada 31.maijā.

tālrunis 23553517, e-pasts: pr@aizpute.lv, Aizputes novada domes 13. kab.
maketētājs Dainis Zvirbulis, korektore Inese Greiere
Iespiests "Kurzemes Vārda" tipogrāfijā
Izplatāms bez maksas, elektroniski lasāms www.aizputesnovads.lv

