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Aizputes novada domes izdevums

Aizpute / Aizputes, Cīravas, Kalvenes, 
Kazdangas un Lažas pagasts

2021.gada pašvaldību vēlēšanas
Pašvaldība Vēlēšanu iecirkņa adrese Vēlēšanu 

iecirkņa Nr. Informatīvie tālruņi

Aizputes
pašvaldība

Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes 
nov. 
(Aizputes vidusskola)

Atmodas iela 16, Aizpute, 
Aizputes nov. 
(Aizputes kultūras nams)

Ziedu iela 2, Rokasbirze, 
Aizputes pag., Aizputes nov. 
(Aizputes pagasta saieta nams)

"Gaismas", Cīrava, Cīravas pag., 
Aizputes nov.  
(Cīravas pagasta pārvalde)

Skolas iela 21, Kalvene, 
Kalvenes pag., Aizputes nov. 
(Kalvenes pagasta pārvalde)

Pils gatve 4, Kazdanga, 
Kazdangas pag., Aizputes nov. 
(Kazdangas pagasta kultūras un 
izglītības centrs)

Nr. 572

Nr. 573

Nr. 579

Nr. 582

Nr. 590

Nr. 591

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Antra Grasmane
Tālr. 29466524
Inese Drulle
Tālr. 26439511
Ineta Rūja
Tālr. 29756482
Jolanta Vasile
Tālr. 28333685
Gaida Zvirbule
Tālr. 28659505
Dzidra Šterna
Tālr. 26015221
Sanita Muceniece
Tālr. 29430561
Solvita Moiseičuka
Tālr. 29992414
Daiga Freimane
Tālr. 29435648
Ilze Ošeniece
Tālr. 29959276
Gita Golubova
Tālr. 22592251
Diāna Lagzdiņa
Tālr. 29702049

Durbes
pašvaldība

"Danči", Dunalka, Dunalkas 
pag., Durbes nov.  
(Dunalkas kultūras nams)

Skolas iela 5, Durbe, Durbes 
nov.  
(Durbes kultūras nams)

Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., 
Durbes nov.  
(Lieģu kultūras nams)

"Pagastnams", Vecpils, Vecpils 
pag., Durbes nov. 
(Pagastnams)

Nr.583

Nr.574

Nr. 575

Nr. 600

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Gita Žīgure
Tālr. 26252990
Aiva Kasparoviča
Tālr.29259700
Madara Lagzdiņa
Tālr. 26468365
Zita Porote
Tālr. 28348902
Jorana Cipriķe
Tālr. 26485691
Linda Leja
Tālr. 29431825
Inita Dimza
Tālr. 29165031
Valdis Stasis
Tālr. 20017023

Pāvilostas
pašvaldība

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas nov.  
(Pāvilostas novada pašvaldība)

"Pagastmāja" Vērgale, Vērgales 
pag., Pāvilostas nov. 
(Vērgales  kultūras nams)

Nr. 577

Nr. 601

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Arita Mūrniece
Tālr. 29373188
Mudīte Zamarīte
Tālr. 29393428
Ingūna Kopštāle
Tālr. 26829626
Guna Laumane
Tālr. 29344804

Grobiņas
pašvaldība

M.Namiķu iela 2 B, Grobiņa, 
Grobiņas nov.  
(Grobiņas pilsētas sporta centrs)

"Tautas nams", Bārta, Bārtas 
pag., Grobiņas nov.  
(Kultūras nams)

"Ritmi", Gaviezes pag., Grobiņas 
nov. 
(Kultūras nams)

"Kultūras nams", Kapsēde, 
Medzes pag., Grobiņas nov 
(Kultūras nams)

Nr. 576

Nr. 580

Nr. 586

Nr. 593

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Gints Ločmelis
Tālr. 29678749
Anita Šteinberga
Tālr. 26483154
Zane Lūka
Tālr. 26374011
Nadežda Ceriņa
Tālr. 25960171
Inga Zandberga
Tālr. 26347881
Inese Kalniņa
Tālr. 26145736
Vija Bērziņa
Tālr. 29296303
Mairita Krētaine
Tālr. 29995370

Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies kārtējās paš-
valdību vēlēšanas. Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēša-
nām šajās vēlēšanās būs ievērojami mazāks vietvaru un ievēla-
mo deputātu skaits. Administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka 
Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā, savukārt domēs 
ievēlējamo deputātu skaits samazināsies gandrīz uz pusi.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošinā-
ta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. 
Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētā-
ja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir ie-
kļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav 
atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesī-
bas balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektro-
niskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīs 
balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu mate-
riālu saņemšanu.

31. maijs – pirmā iepriekšējās balsošanas diena (pirmdiena), kad 
visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti no plkst. 16.00 līdz 20.00.

1., 2. jūnijs – vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras stun-
das dienā (1.jūnijā 09:00-13:00, 2.jūnijā 16:00-20:00). Šajās dienās 
vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā 
un iepazīties ar kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu program-
mām. Balsošana šajās dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.

3. jūnijs – otrā iepriekšējās balsošanas diena (ceturtdiena), kad 
visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti no plkst. 9.00 līdz 16.00.

4. jūnijs – trešā iepriekšējās balsošanas diena (piektdiena), kad 
visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti no plkst. 13.00 līdz 20.00.

5. jūnijs – pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem 
atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vē-
lētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, bio-
grāfijām, priekšvēlēšanu programmām. 

Informācija par balsošanu vēlētāju atrašanās 
vietā 2021.gada pašvaldību vēlēšanās

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt vēlē-
šanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. 

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī
• vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar 

Covid-19;
• slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi attiecīgā vēlēšanu apga-

bala vēlētāji un balsošanas brīdī atrodas aprūpējamā dzīvesvietā;
• aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības 

līdzeklis piemērots apcietinājums, ja atrodas apcietinājumā sava vē-
lēšanu apgabala teritorijā.

Lai pieteiktos balsošanai savā atrašanās vietā
1. Jāraksta iesniegums. Veidlapu var saņemt CVK mājaslapā, 

Vienotajā apkalpošanas centrā Aizputē, Avotu iela 22 vai visos bal-
sošanas iecirkņos iecirkņa darba laikā. 

2. Iesniegums vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 5. jūnija 
plkst.12.00,  jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī noteiktajos vēlēšanu iecirkņu darba laikos

Nogādāt iesniegumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uz-
ticības persona, kura ir tiesīga arī aizpildīt iesniegumu un iesniegt  
to vēlētāja vārdā.

Iesniegumu var nosūtīt arī Dienvidkurzemes novada vēlēšanu ko-
misijai pa pastu uz adresi: Lielā iela 76, Grobiņā, Grobiņas nova-
dā, LV-3430, vai to ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesūtīt 
e-pastā velesanukomisija@dkn.lv. 

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā,  iesniegumā jānorāda-
vārds, uzvārds, personas kods, iemesls, kādēļ nepieciešama balso-
šana atrašanās vietā(precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komi-
sijai)telefona numurs (ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja 
tāds ir), vai atrodas, vai neatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pa-
šizolācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās 
riskiem, iesniegums jāparaksta.

(turpinājums 4.lpp.)
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Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tie-
sībām zemes gabalam 1,55 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā īpašuma 
“Līvānu lauks” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 005 0052.

Izsole notiks 2021. gada 15. jūnijā plkst.11.30 Aizputes novada domē Atmodas ielā 
22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 1,55 ha lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes. Izsoles gada nomas 
maksas sākuma cena 67 EUR (neieskaitot PVN), 
izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. jūni-
jam plkst.15.30, iesniedzot brīvas formas rakstis-
ku pieteikumu, kurā norāda fiziskas personas da-
tus vai juridiskas personas rekvizītus; pretendenta 
pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; 
oficiālo elektronisko adresi vai elektronisko pasta 
adresi; nomas objektu - neapbūvētā zemesgaba-
la nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmē-
jumu; plānotās darbības neapbūvētā zemesga-
balā. Pieteikums izsolei pretendentiem jāiesūta 
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē, 
Aizputes novadā.

Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpa-
šuma jautājumiem.

Nolēma lauzt zemes nomas līgumu un 
veikt zemes nomas un nekustamā īpašu-
ma nodokļa pārrēķinu par zemi "Līvānu 
lauks" Kazdangas pagastā, līgums tiek 
lauzts ar 2021. gada 11. jūniju. Rīkot 
nekustamā īpašuma "Līvānu lauks" 
Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes 
novadā, kadastra nr. 6468 005 0052 un 
kadastra apzīmējums 6468 005 0052, 
platībā 1,55 ha, mutisku nomas tiesību 
izsoli, nosakot izsoles datumu – 2021.
gada 15. jūnijā plkst. 11.30 - ar minimālo 
gada nomas maksu 67,00 EUR.

Nolēma lauzt zemes nomas līgumu par 
zemi "Līvānu lauks" Kazdangas pagastā 
ar 2021. gada 11. jūniju; lauzt zemes 
nomas līgumu par zemi "Līvānu lauks" 
Kazdangas pagastā ar 2021. gada 
14. jūniju un rīkot nekustamā īpašuma 
"Līvānu lauks" Kazdangā, Kazdangas 
pagastā, Aizputes novadā, kadastra nr. 
6468 005 0052 un kadastra apzīmējums 
6468 005 0052, platībā 2,20 ha, mutis-
ku nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles 
datumu – 2021. gada 15. jūnijā plkst. 
11.45 - ar minimālo gada nomas maksu 
95,00 EUR.

Lēma rīkot nekustamā īpašuma 
"Līvānu lauks" Kazdangā, Kazdangas 
pagastā, Aizputes novadā, kadastra nr. 
6468 005 0052 un kadastra apzīmējums 
6468 005 0052, platībā 1,79 ha, mutis-
ku nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles 
datumu – 2021. gada 15. jūnijā plkst. 
11.15 - ar minimālo gada nomas maksu 
78,00 EUR.

Nolēma lauzt zemes nomas līgumu par 
zemes nomu "Līvānu lauks" Kazdangas 
pagastā, līgums tiek lauzts ar 2021. 
gada 7. jūniju. Rīkot nekustamā īpašu-
ma "Līvānu lauks" Kazdangā, Kazdangas 
pagastā, Aizputes novadā, kadastra nr. 
6468 005 0052 un kadastra apzīmējums 
6468 005 0052, platībā 1,00 ha, mutis-
ku nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles 
datumu – 2021. gada 15. jūnijā plkst. 
11.00 - ar minimālo gada nomas maksu 
44,00 EUR.

Apstiprināja izsoles rezultātu un atsa-
vināja nekustamo īpašuma Darba gat-
vē 5B Kazdangā, Kazdangas pagastā, 
Aizputes novadā, 406/8313 kopīpašu-
ma domājamās daļas, kas atbilst garāžai 
(telpa nr.5) ar kopējo platību 40,6 m2, 
par 1210,00 EUR.

Apstiprināja izsoles rezultātu un atsa-
vināja nekustamo īpašumu Darba gat-
vē 5B Kazdangā, Kazdangas pagastā, 
Aizputes novadā, 611/8313 kopīpašu-
ma domājamās daļas, kas atbilst garāžai 
(telpa nr.8 un 9) ar kopējo platību 59,4 
m2 par 770,00 EUR.

Apstiprināja izsoles rezultātu un atsa-
vināja nekustamo īpašumu “Jaunvanagi” 
Lažas pagastā, Aizputes novadā,  16,0ha 
platībā par 50 200,00 EUR.

Apstiprināja izsoles rezultātu un at-
savināja nekustamo īpašumu “Neimaņi” 
Cīravas pagastā, Aizputes novadā,  kas 
sastāv no zemes vienības 0,44 ha platī-
bā, uz kuras atrodas divstāvu dzīvojamā 
ēka 6448 007 0888 001 un vēl piecas 
būves par 6800,00 EUR.

Apstiprināja izsoles rezultātu un at-

Domes sēde 26.maijs savināja  zemes gabalu, platība  1234 
m2, Zaļumu  ielā 6, Aizputē par 3750,00 
EUR.

Apstiprināja 2021.gada 17.maija iz-
soles rezultātu par lauksaimniecības ze-
mēm: zemes gabals 2,0259 ha Sporta 
ielā 12, Aizpute, Aizputes novads, gada 
nomas maksa 80,00 EUR, kas tiek aplik-
ta ar pievienotās vērtības nodokli; zemes 
gabals 1,8 ha Kalvenes  ielā 53, Aizpute, 
Aizputes novads, gada nomas maksa 
70,00 EUR, kas tiek aplikta ar pievieno-
tās vērtības nodokli.

Lēma palielināt Skolēnu jaunrades 
centra direktora amata likmi no 0,25 lik-
mēm uz 05,likmēm ar 01.06.2021.

Nolēma izveidot ar 2021.gada 1.jūni-
ju  Kazdangas pirmskolas izglītības ies-
tādē "Ezītis" amata vietu "Saimniecības 
VADĪTĀJS", 1,0 amata likme, profesiju 
klasifikatora kods – 5151 03, 3.saime, IIB 
līmenis, 8.mēnešalgas grupa; amata vie-
tu "APKOPĒJS", 0,6 amata likmes, profe-
siju klasifikatora kods – 9112 01, 13.sai-
me, I līmenis, 1.mēnešalgas grupa. Lēma 
palielināt ar 2021.gada 1.jūniju amata 
likmi no 0,2 uz 0,4 likmēm Kazdangas 
pirmsskolas izglītības iestādes "Ezītis" 
amata vietai "SĒTNIEKS", profesiju kla-
sifikatora kods – 9613 01, 13.saime, I lī-
menis, 1.mēnešalgas grupa.  

Nolēma izveidot ar 2021.gada 1.jūni-
ju Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 
amata vietu "Ēdināšanas pakalpojumu 
SPECIĀLISTS", 1,0 amata likme, profesi-
ju klasifikatora kods – 5120 05, 13.sai-
me, IV līmenis, 4.mēnešalgas grupa; 
amata vietu "PAVĀRS", 1,0 amata likme, 
profesiju klasifikatora kods – 5120 02, 
13.saime, III līmenis, 4.mēnešalgas gru-
pa; amata vietu "PAVĀRA PALĪGS", 1,0 
amata likme, profesiju klasifikatora kods 
– 9412 01, 13.saime, IIA līmenis, 2.mē-
nešalgas grupa.

Lēma samazināt ar 2021.gada 31.mai-
ju amata likmes amata vietai "Bāriņtiesas 
LOCEKLIS" no 3,8 amata likmēm uz 3,3 
amata likmēm, profesiju klasifikato-
ra kods – 3412 06, 45 saime II līmenis, 
9.mēnešalgas grupa.

Nolēma izveidot ar 2021.gada 
1.jūniju amata vietu "Bāriņtiesas 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS", 0,5 ama-
ta likmes, profesiju klasifikatora kods – 
3342 15, 45.saime, II līmenis, 9.mēne-
šalgas grupa.

Lēma palielināt ar 2021. gada 1. jū-
niju amata likmi Kalvenes pamatsko-
las pirmsskolas izglītības amata vietai 
"Skolotāja PALĪGS" no 0,2 likmēm uz 
0,5 likmēm, profesiju klasifikatora kods – 
5312 01, 29 saime I līmenis, 4.mēnešal-
gas grupa,  pārcelt ar 2021. gada 1. jū-
niju amata vietu "Skolotāja PALĪGS" 0,5 
amata likmes no Kalvenes pamatskolas 
amatu saraksta /09.219/ uz Kalvenes 
pamatskolas pirmskolas izglītības amatu 
sarakstu /09.100/.

Nolēma segt SIA  "Aizputes nami" 
Aizputes novada pašvaldībai piedero-
šo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas 
maksas par summu 316,07 EUR.

Lēma izslēgt no Aizputes novada do-
mes bilances maksājuma parādu Cīravas 
PII "Pīlādzītis" par 36,85 EUR.

Lēma izslēgt debitoru parādus 144,32 
EUR apmērā no Aizputes novada domes 
grāmatvedības debitoru uzskaites par 

Aizputes Mūzikas skolas vecāku mak-
sām.

Piešķīra dotāciju biedrībai "Aizputes 
Samarietis" (Reģ.Nr.40003168862) 
451,80 EUR apmērā materiālu iegādei 
nodarbībām un to vadīšanai bērniem 
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām no 
2021.gada jūnija līdz 2021.gada decem-
brim saskaņā ar iesniegto aktivitāšu plā-
nu. 

Nolēma piedalīties NVA Liepājas fi-
liāles aktīvā nodarbinātības pasāku-
mā "Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglī-
tību vispārējās, speciālās vai profesio-
nālās izglītības iestādēs" un veikt jūni-
ja mēnesī grozījumus Aizputes novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.1 
"Par Aizputes novada domes budžetu 
2021.gadam", paredzot līdzfinansējumu 
"Nodarbinātības pasākumi vasaras brīv-
laikā personām, kuras iegūst izglītību vis-
pārējās, speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs", paredzot līdzfinansējumu 
18 695,00 EUR apmērā (NVA finansē-
jums – 13 500,00 EUR). 

Piešķīra papildus finansējumu 2350,00 
EUR apmērā Aizputes Mākslas skolas lī-
dzfinansējumam Valsts kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) līdzfinansētam projektam 
"Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 
Aizputes Mākslas skolā". 

Apstiprināja Aizputes novada Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmas piešķirto līdzekļu izlietoju-
ma plānu prioritāri izlietot tranzīta ielām, 
satiksmes drošības uzlabošanai, autoce-
ļiem un ielām, pa kuriem kursē sabiedris-
kais transports.

Nolēma pieņemt no MINNEAPOLIS 
LATVIAN  EV.LUTH. CHURCH mēr-
ķziedojumu 2000,00 EUR apmērā 
Māteru Jura Kazdangas pamatsko-
lai. Mērķziedojumu izlietot Māteru Jura 
Kazdangas pamatskolas skolēnu nodro-
šināšanai ar launagu.

Lēma atbalstīt iesniegto projekta pie-
teikumu "Bērnu sēdratiņu restaurācija" 
Valsts kultūrkapitāla fonda izsludināta-
jā projektu konkursā. Projekta kopējās 
izmaksas 5935,37 EUR. Projektam no-
drošināt līdzfinansējumu 1839,87 EUR  
(31%) EUR no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, VKKF finansējums 4095,50 
EUR ( 69%).

Piešķīra dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 

7-4, Aizputē, Aizputes novadā,  īpašnie-
cei pašvaldības līdzfinansējumu 833,00 
EUR  kultūras pieminekļa saglabāšanai.

Apstiprināja Aizputes novada pašval-
dības 2020. gada publisko pārskatu.

Apstiprināja Aizputes novada do-
mes Kazdangas pagasta pārvaldei un 
Kazdangas ambulancei juridisko adresi: 
Pils gatve 2-1, Kazdanga, Kazdangas 
pagasts, Aizputes novads, LV-3457.

Lēma, ka 2021.gadā no 1.jūnija līdz 
1.septembrim sestdienās Aizputes pilsē-
tas bibliotēka tiek slēgta. 

Nolēma atbrīvot komercdarbības vei-
cēju no nomas maksas par telpām Pils 
gatvē 4 (2.stāvā telpa Nr.5), Kazdangā, 
Kazdangas pagastā, no 2021.gada aprī-
ļa līdz laikam, kad beidzas nodarbošanās 
aizliegums. 

Lēma atbalstīt biedrības "Izgaismo 
ideju" dalību atklātajā projektu konkursā 
"Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmi-
jas radīto seku mazināšanai" ar projektu 
"3.bloks".

Nolēma iznomāt SIA "NMS 
LABORATORIJA",  reģ.Nr. 40003269835, 
telpu Nr. 38, platība 13,3 m2, Atmodas 
ielā 17, Aizputē, laboratorijas paraugu 
ņemšanas vajadzībām. 

Precizēja 28.aprīļa lēmumu Nr.383 
un nolēma piešķīra nekustamā īpašuma 
Padures ielā 9, Aizpute, Aizputes no-
vads, īpašniecei pašvaldības līdzfinan-
sējumu ūdensvada trases izbūvei no 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes 
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 400,00 EUR un kanalizācijas trases iz-
būvei no centralizētās kanalizācijas sistē-
mas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas 
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 877,20 EUR.

Precizēja 22.decembra lēmumu Nr.883 
un nolēma piešķirt nekustamā īpašuma 
Jura Mātera ielā 96, Aizputē, Aizputes 
novadā, LV-3456, īpašniecei  pašval-
dības līdzfinansējumu ūdensvada tra-
ses izbūvei no centralizētās ūdensap-
gādes sistēmas pieslēguma vietas līdz 
ūdensapgādes pieslēguma vietai nekus-
tamajā īpašumā – 188,10 EUR apmērā 
un kanalizācijas trases izbūvei no centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 
vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai 
nekustamajā īpašumā – 415,80 EUR.
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Izsoles

Izsoļu noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un aizputesnovads.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tie-
sībām zemes gabalam 2,20 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā īpašuma 
“Līvānu lauks” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 005 0052.

Izsole notiks 2021. gada 15. jūnijā plkst.11.45 Aizputes novada domē Atmodas ielā 
22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 2,20 ha lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes. Izsoles gada nomas 
maksas sākuma cena 95 EUR (neieskaitot PVN), 
izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. jūni-
jam plkst.15.30, iesniedzot brīvas formas rakstis-
ku pieteikumu, kurā norāda fiziskas personas da-
tus vai juridiskas personas rekvizītus; pretendenta 
pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; 
oficiālo elektronisko adresi vai elektronisko pasta 
adresi; nomas objektu - neapbūvētā zemesgabala 
nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmēju-
mu; plānotās darbības neapbūvētā zemesgabalā. 
Pieteikums izsolei pretendentiem jāiesūta Valsts 
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tie-
sībām zemes gabalam 1,00 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā īpašuma 
“Līvānu lauks” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 005 0052.

Izsole notiks 2021. gada 15. jūnijā plkst.11.00 Aizputes novada domē Atmodas ielā 
22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 1,00 ha lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes. Izsoles gada nomas 
maksas sākuma cena 44 EUR (neieskaitot PVN), 
izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. jūni-
jam plkst.15.30, iesniedzot brīvas formas rakstis-
ku pieteikumu, kurā norāda fiziskas personas da-
tus vai juridiskas personas rekvizītus; pretendenta 
pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; 
oficiālo elektronisko adresi vai elektronisko pasta 
adresi; nomas objektu - neapbūvētā zemesgabala 
nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmēju-
mu; plānotās darbības neapbūvētā zemesgabalā. 
Pieteikums izsolei pretendentiem jāiesūta Valsts 
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesī-
bām zemes gabalu 1,79 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā īpašuma “Līvānu 
lauks” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 005 0052.

Izsole notiks 2021. gada 15. jūnijā plkst.11.15 
Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, 
Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 1,79 ha lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes. Izsoles gada nomas 
maksas sākuma cena 78 EUR (neieskaitot PVN), 
izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 14. jūni-
jam plkst.15.30, iesniedzot brīvas formas rakstis-
ku pieteikumu, kurā norāda fiziskas personas da-
tus vai juridiskas personas rekvizītus; pretendenta 
pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; 
oficiālo elektronisko adresi vai elektronisko pasta 
adresi; nomas objektu - neapbūvētā zemesgaba-
la nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmē-
jumu; plānotās darbības neapbūvētā zemesgabalā. Pieteikums izsolei pretendentiem 
jāiesūt Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, 
Aizputē, Aizputes novadā.

Projekts: "Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 3.kārta"
 Nr. 19-02-A00702-000089  
Pabeigta arī Aizputes novada Lažas pagasta grants seguma ceļa A1 Plēsumi -Apriķi 

posma pārbūve 1,34 km. Vēl kārtojama dokumentācija un atskaites. Būvuzņēmējs: 
SIA CTB. Būvuzraugs: IK Ozols-G. 

Ceļa posms pārbūvēts saskaņā ar būvprojektu, labā kvalitātē, aprīkots ar norādes 
zīmēm. 

Kopā izmaksas pašvaldības grants segumu ceļu pārbūvei šajā projektā, kas nepie-
ciešami uzņēmējdarbības un apdzīvojuma nodrošināšanai EUR 147 862,47, kur no 
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai EUR 126 942,61, bet pārējais ir paš-
valdības budžeta finansējums. 

(Informē Attīstības nodaļas projektu vadītāja Gunta Butrima)

Aizputē un Kazdangā ir pabeigta ro-
taļu elementu un multifitnesa trena-
žiera uzstādīšana, seguma ierīkošana 
biedrības Liepājas rajona partnerības 
izsludinātā 2014.-2020. gadam pasāku-
ma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" 
ietvaros pasākuma "Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenoša-
na" 7. projektu konkursa kārtas  projek-
tā "Infrastruktūras papildināšana bērnu 
un jauniešu attīstībai Aizputes novadā" 
Nr.20-02-AL13-A019.2203-000012. 

Mērķis: bērnu rotaļu laukuma un fitne-
sa infrastruktūras attīstība, veicinot ie-

dzīvotāju veselības uzlabošanu un multifunkcionālu atpūtas vietu izveidi. 
Projekta ietvaros iegādāti divi rotaļu laukuma elementi Aizputē jau esošajā rotaļu 

laukumā Ziedu ielā 7 un multifitnesa trenažieris Kazdangā pie pamatskolas esošā 
sporta laukuma, kā arī mulčas seguma ieklāšana. Projekta kopējās izmaksas pēc iepir-
kuma procedūras 25 551,07 EUR, kur no ELFLA 13 681,11 EUR, pārējais  - Aizputes 
novada domes budžeta finansējums. Elementu piegādi, uzstādīšanu veica SIA MK 
Dizains. 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē".
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_

lv.htm 
(Informē Attīstības nodaļas projektu vadītāja Gunta Butrima)

Ar ceļa Plēsumi-Apriķi posma pārbūvi noslēgta 
grants ceļu infrastruktūras pārbūves 3.kārta

Jauni rotaļu laukumu elementi Aizputē un 
multifitnesa trenažieris Kazdangā

Aicina pārbaudīt krūšu veselību
Mobilais mamogrāfs "Veselibas centrs 4" plāno ierasties Aizputē, Atmodas 

ielā 17 (pie bijušajiem ķirurgiem) 28. un 30. 
jūnijā.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta! Sievietēm, kuras ir sa-
ņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta, Valsts skrīninga program-
mas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš 
iesūtīšanas datuma). 

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīko-
jumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo 
veselības dienestu - 3 EUR. Pieraksts pa tālr.27866655.

Iedzīvotāju ievērībai
Pēdējā Aizputes novada domes sēde notiks 21.jūnijā pirms novadu reformas.
Sēdē tiks izskatīti iesniegumi, kas tiks iesniegti lietvedībā līdz 10.jūnijam, pā-

rējie iesniegumi tiks novirzīti izskatīšanai jaunajā Dienvidkurzemes novadā.
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Sabiedriskā pirts Aizputē  
pastāv jau vairāk nekā 20 ga-
dus, un tā ir viena no retajām 
valstī, kas joprojām darbojas. 
Pirts tika izsolīta publiskajā 

izsolē, jo pašvaldībai pēdējos 
gados tā nesa zaudējumus, un 
novada vadība izlēma riskēt un 
nodod pirts pakalpojumus ap-
saimniekošanā juridiskai per-

Sabiedriskā pirts Aizputē pārtaps par Aizputes atpūtas kompleksu

Pašvaldība Vēlēšanu iecirkņa adrese Vēlēšanu 
iecirkņa Nr. Informatīvie tālruņi

Priekules 
pašvaldība

Peldu iela 1, Priekule, 
Priekules nov. 
(Priekules kultūras nams)

"Bunkas kultūras nams", 
Bunka, Bunkas pag., 
Priekules nov. 
(Bunkas kultūras nams)

Skolas iela 5, Gramzda, 
Gramzdas pag., Priekules 
nov. 
(Gramzdas tautas nams)

Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu 
pag. Priekules nov. 
(Kalētu pagasta pārvalde)

"Virgas skola", Virga Virgas 
pag., Priekules nov. 
(Virgas pagasta pārvalde)

Nr. 578

Nr. 581

Nr. 587

Nr. 589

Nr. 602

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Laura Vītola
Tālr. 29727921
Inese Paulauska
Tālr. 26578416
Dita Putere
Tālr. 26339115
Lauris Štāls
Tālr. 28672782
Dāvis Strazds
Tālr. 26482667
Sandra Arāja
Tālr. 26166268
Daiga Tilgale
Tālr. 26958727
Inga Kadiķe
Tālr. 26436418
Rita Vaivare
Tālr. 25956029
Marina Kokovihina
Tālr. 22020951

Rucavas 
pašvaldība

"Pagastmāja", Rucava, 
Rucavas pag., Rucavas nov. 
(Pagastmāja)

"Purenītes", Sikšņi, Dunikas 
pag., Rucavas nov. 
(Pagasta pārvalde)

Nr. 597

Nr. 584

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Arvils Roga
Tālr. 29125969
Santa Zuļģe
Tālr. 28256823
Laima Veidemane
Tālr. 28823044
Agrita Brizga
Tālr. 29736978

Nīcas 
pašvaldība

Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas 
pag., Nīcas nov. 
(Nīcas novada dome)

"Pagastmāja", Rude, Otaņķu 
pag., Nīcas nov. 
(Nīcas novada Otaņķu pa-
gasta pārvalde)

Nr. 594

Nr. 595

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Iveta Jākobsone
Tālr. 29776412
Dina Tapiņa
Tālr. 26112452
Inga Sprūde
Tālr. 26870351
Velta Pūķe
Tālr. 26514074

Vaiņodes 
pašvaldība

Uzvaras iela 6, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes 
nov.(Embūtes pagasta pār-
valde)

Tirgoņu iela 23, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. 
(Vaiņodes kultūras nams)

Nr. 585

Nr. 599

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Agija Braže
Tālr. 28344109
Astrīda Gaļicka
Tālr. 22045526
Irēna Bauze
Tālr. 26375188
Gunita Kroņkalna
Tālr. 29434462

2021.gada pašvaldību vēlēšanu iecirkņu 
atrašanās vietas (turpinājums no 1.lpp.)

sonai. Apsaimniekošanas uz-
ņēmums SIA "O.A.G. Projekti" 
izsolē uz 10 gadiem ieguvusi 
nomas tiesības uz nekustamo 
īpašumu Katoļu ielā 3, Aizputē.

Pakalpojumi joprojām būs 
pieejami Aizputes novada soci-
āli maznodrošinātām personām, 
kuras iepriekš aktīvi izmantoja 
pirts pakalpojumus. Komplekss 
turpinās piedāvāt vannas un 
dušas pakalpojumus, kā ari ve-
ļas mazgāšanas pakalpojumus.

SIA "O.A.G. Projekti" Valdes 
loceklis Oskars Gertners infor-
mē: "Aizputes atpūtas kom-
plekss daļu no pamatdarbības 
plāno uzsākt 7. jūnijā. Sākotnēji 
plāns bija atvērties jau maija 
pirmajā pusē, taču diemžēl re-
montdarbi nekad neiet tik raiti, 

kā gribētos, un kā vienmēr ro-
das dažādi papildus darbi, kas 
prasa arī papildus ieguldījumus. 
Tomēr ir liels prieks par paveik-
to - Aizputes iedzīvotājiem atkal 
būs iespēja nākt un izmantot tik 
svarīgos mazgāšanās un veļas 
mazgāšanas pakalpojumus.

Atbildot uz iedzīvotāju jau-
tājumiem par publiskās pirts 
pieejamību, diemžēl jāteic, ka 
šis pakalpojums joprojām ir 
Covid-19 pandēmijas aizliegto 
pakalpojumu sarakstā. Sekosim 
līdzi informācijai no ministrijām 
un gaidīsim pozitīvas ziņas, lai 
varam atvērt arī pirti, kas dau-
dziem aizputniekiem un apkār-
tējiem iedzīvotājiem ir kā svēta 
tradīcija!

Par nākotnes plāniem runājot, 

sapņi un plāni ir lieli. Pašlaik plā-
nojam labiekārtošanas darbus, 
domājam, ka uz vasaru varētu 
atvērt terasi, kur mierīgi pasē-
dēt, pamalkot kafiju un baudīt 
skatu, kur paveras Tebras upe 
un PMK stadions. 

Gribu pateikt paldies Aizputes 
novada domei, kas spēra šādu 
soli, izliekot ēku izsolē, un šiem 
pakalpojumiem piesaistīja uzņē-
mēju.

Ceram uz iedzīvotāju atbalstu 
un atsaucību, un lai mums kopā 
viss izdodas!”

Novēlam SIA "O.A.G. 
Projekti", lai ieceres izdodas un 
pilsētas iedzīvotāji un viesi jau 
drīzumā varētu izmantot jaunā 
kompleksa piedāvātos pakalpo-
jumus!

Aicina pieteikties uz NVA 
organizēto skolēnu vasaras 
nodarbinātības pasākumu

Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību va-
saras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot sko-
lēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pieteikties var skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), 
kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni var no 2021.gada 
17.maija līdz 16.augustam.

• No 17.maija – Vidzemes, Kurzemes reģionā;
• No 18.maija – Rīgas reģionā;
• No 19.maija – Latgales, Zemgales reģionā.
Dalībai jāreģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu 

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.
Pieteikumā jānorāda informācija par reģionu, kurā vēlēsies strā-

dāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti 
pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un 
iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums 
pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 
1.jūnija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mē-
nesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz di-
viem mēnešiem.

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms 
reģistrācijas var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vie-
tu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad 
pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar 
e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vie-
tām. Pirms dalības pasākuma uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ie-
rasties NVA filiālē. Ierodoties NVA filiālē, nepieciešams uzrādīt:

• Personas apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte).
• Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnis-

ko apskati (ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba 
attiecības).

• Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, 
kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus aizliegts veikt.

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās 
minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba lai-
ku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek 
nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas 
nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek 
nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatī-
vajos aktos noteiktajos gadījumos apmaksātās obligātās veselības 
pārbaudes.
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Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" un Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra aicina uz pasākumu "Atvērtās 
dienas laukos 2021" š.g. 10.-13. jūnijā, kas Latvijas laukos jau kļu-
vis par tradīciju.  Pasākuma mērķis ir popularizēt laukus - laukos 
audzētus, ražotus, gatavotus produktus, pakalpojumus-, kā arī iein-
teresēt iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, at-
rast saimniecības, no kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus 
produktus, kā arī atpūsties un izbaudīt aktivitātes un izjūtas, ko var 
piedzīvot laukos.

Pasākuma laikā apmeklētājiem būs atvērtas vairāk nekā 240 lau-
ku saimniecības visā Latvijā. Aizputes novadā – biedrība "Strops" 
(Baiba Tikuma, tālr. 26446701), radošā darbnīca "LaLU" (Laila 
Luzere, tālr. 26878579), "Klūgu pinumi" (Edgars Rozenbahs, tālr. 
25129456), "Aizputes vīna darītava" (Sintija Roga, tālr. 26397949), 
AS "Kurzemes atslēga" (Jānis Kreicburgs, tālr. 28633808). 

Plašāku informāciju par katru dalībnieku, tā piedāvājumu, apmek-
lējuma maksu, apmeklējuma laiku un tā iepriekšēju pieteikšanu ska-
tiet pasākuma mājas lapā: www.celotajs.lv/atvertasdienas

Aicina iedzīvotājus apmeklēt 
"Atvērtās dienas laukos"

Iespēja piedalīties garās distances pārgājiena 
maršruta "Mežtaka" marķēšanā 

Lai vietējos iedzīvotājos ne-
radītu izbrīnu, kāpēc pēkšņi 
takās "apķēpāti" koki, apdzī-
votās vietās aplīmēti stabi- 
Kurzemes plānošanas reģions 
aicina ikvienu interesentu pie-
vienoties  marķēšanas pasāku-
miem Mežtakā, kas ir topošais 
Eiropas garās distances pārgā-
jienu maršruta E11 daļa Baltijas 
valstīs.  Mežtakas marķēšana ir 
atkarīga no laika apstākļiem, tā-
pēc konkrētus marķēšanas da-
tumi šobrīd nav pieejami, taču 
jebkurš interesents var sūtīt 
e-pastu: aija.neilande@kurze-
mesregions.lv (Aija Neilande 
Kurzemes plānošanas reģiona 
Projektu koordinatore) un izteikt 
vēlmi pievienoties. Interesenti, 
kuri būs pieteikušies, saņems 
precīzāku informāciju par mar-
ķēšanas laikiem un vietām.

Aicinām ikvienu, kam vēl-
me atklāt plašākai auditorijai 
savu pavāra talantu, pieteik-
ties "Mājas kafejnīcu dienai" 
Aizputes novada Tūrisma in-
formācijas centrā, sūtot pie-

teikumu uz turisms@aizpute.lv 
vai zvanot pa tālr.: 28617307! 

"Mājas kafejnīcu dienas" 
Aizputes un Pāvilostas novados 
norisināsies no 6.-7. augustam.

Aicināti piedalīties gan uz-

ņēmēji, kas ikdienā sniedz ēdi-
nāšanas pakalpojumus, gan 
vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā 
nenodarbojas ar ēdināšanu vai 
tūrismu, bet šajā dienā ir ar mie-
ru atvērt savas mājas/sētas un 

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

"Mājas kafejnīcu dienās" uz 
vienu vai divām dienām saim-
niecību pagalmi un citas vie-
tas, kas ikdienā nav saistītas 
ar uzņēmējdarbību un ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegša-
nu, pārvēršas par kafejnīcām. 
Interesentiem tiek piedāvāts no-
garšot vietējo ēdienu, gūt lielis-
ku garšas pieredzi, kā arī baudīt 
interesantu kultūras program-
mu. Katra lauku sēta ģimenes 
lokā vai/un ar draugiem sagata-
vo savu īpašo piedāvājumu: cie-
nastu (plātsmaizi, kūku, sacepu-
mu u.c.) un kopā ar kafiju/tēju 
piedāvā apmeklētājiem. Par sa-
gatavoto produktu tiek saņem-
ta samaksa, lai varētu segt pro-
duktu 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 plašā-
ku sabiedrības loku un ģimenes 

ar bērniem, tiek rīkotas dažā-
das kultūras aktivitātes: rokdar-
bi, spēles, mūzikas instrumentu 
spēlēšanu u.c.

Pasākuma ideja ir aizgūta 
no Igaunijas, kur "Mājas kafej-
nīcu dienas" notiek jau vairā-
kus gadus dažādos reģionos. 
2019. gadā "Mājas kafejnīcu 
dienas" pirmo reizi tika rīkotas 
arī Latvijā. 2020. gadā pievie-
nojās 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 re-
ģionāla tūrisma galamērķa po-
pularizēšanas pasākums, un to 
organizē Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra (LIAA) sa-
darbībā ar LLTA "Lauku ceļo-
tājs". 

Vairāk informācijas par pasā-
kumu: https://www.celotajs.lv/
lv/news/item/view/1103

Izsmeļošāku informāciju par 
Mežtakas posmu Kalvene-
Aizpute var sniegt Aizputes 
novada tūrisma vadītāja 
Signe Pucena (tālr.28617307, 
e-pasts: pucena@gmail.com), 
savukārt par Mežtakas posmu 
Aizpute-Kazdanga-Zemturi – 
vadītāja tūrisma jomā Kazdangā 
Kristīne Vītola  (tālr. 29103813, 
e-pasts: turisms@kazdanga.lv).

Mežu teritorijās  marķējums 
tiks krāsots ar videi nekaitīgu, 
āra darbiem paredzētu krāsu uz 
ūdens bāzes, veidojot karogam 
līdzīgu krāsojumu ar līnijām – 
balts, dzeltens, balts. Krāsojums 
tiek veikts uz koka mizas, kas 
nekādi nekaitē koka turpmāka-

jai augšanai. Šāda veida mar-
ķēšana ir ierasta prakse Eiropā 
un pasaulē, arī Latvijā šis jau ir 
gadiem pielietots marķēšanas 
veids nacionālajos parkos u.c. 
dabas teritorijās. Apdzīvotās 
vietās tiks izmantotas uzlīmes, 
kas tāpat kā krāsojums mežā 
palīdzēs gājējam orientēties.

Mežtakas maršrutam 
Kurzemē tiek veidots projekts 
LLI-448 "Mežtakas izveide 
Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas 
pagarināšana Lietuvā" (pārgā-
jienu projekts), kas tiek realizēts 
ar Eiropas Savienības Interreg 
V-A Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas 
2014. –2020. gadam atbalstu.
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IDEJU MĀJA turpina 
īstenot dažādas 
aktivitātes

No 1.-30.jūnijam nori-
sināsies konkurss "Mana 
Dienvidkurzemes identitāte", 
kurā aicināts piedalīties ikviens 
bērns un jaunietis, kas dzīvo to-
pošajā Dienvidkurzemes nova-
dā. 

Aicinam izveidot Dienvid-
kurzemes ģerboni vai logo A4 
formātā un iesūtīt to Aizputes 
novada jauniešu IDEJU MĀJAI. 
Savu darbu vari iesniegt gan ie-
metot to IDEJU MĀJAS pastkas-
tītē Katoļu ielā 5, Aizputē, LV-
3456 vai atsūtot to uz e-pastu: 
info@idejumaja.lv ar norādi 

"Konkurss".
Darbu konkursa dalībnieks 

var veidot  sevis izvēlētās teh-
nikās – zīmējot, gleznojot, līmē-
jot, izstrādājot datorgrafikā u.c. 
Galvenais uzdevums ir radoši 
izpausties.

Pēc darbu iesniegšanas ter-
miņa beigām visi darbi tiks iz-
likti publiskai apskatei Aizputes 
novada jauniešu IDEJU MĀJAS 
logos, un garāmgājējiem būs ie-
spēja izvēlēties savus favorītus 
balsojot. 

Tāpat darbus aicināsim no-
vērtēt jaunos Dienvidkurzemes 

novada deputātus, kuriem būs 
jāizvēlas  arī savi favorīti. 

 IDEJU MĀJAS Facebook kon-
tā norisināsies arī tiešsaistes 
balsojums "like" un "share" vei-
dā.

Labāko darbu autori kat-
rā no balsojumu veidiem tiks 
pie dažādām balvām un ie-
spēju, ka personas piedāvātais 
ģerbonis vai logo var kļūt par 
Dienvidkurzemes atpazīstamī-
bas zīmi.

Ar konkursa nolikumu var ie-
pazīties IDEJU MĀJAS Facebook 
lapā.

Jauns novads – jauns ģerbonis un jauns logotips

Konference "Paātrinājums"
19. maijā projekta "Jauniešiem 

būt" ietvaros norisinājās kon-
ference "Paātrinājums",  kuras 
laikā topošā Dienvidkurzemes 
novada iedzīvotāji, pašvaldību 
darbinieki un deputātu kandidā-
ti tika aicināti iepazīties ar jau-
natnes attīstības jomu.

Konferences laikā darbs ar 
jaunatni tika izskatīts no da-
žādiem skatu punktiem. Par 
darbu ar jaunatni valsts mēro-
gā un statistiku Latvijā pasā-
kuma dalībniekus iepazīstināja 
Izglītības un zinātnes minis-
trijas pārstāve Randa Ķenģe. 
Latvijas Jaunatnes padomes 
pārstāves Paula Anškena 
un Renāte Mencendorfa ie-
pazīstināja ar kampaņu 
#TapisArJauniešuEnerģiju un 

pastāstīja par iespējām sadar-
boties ar nevalstisko sektoru 
jaunatnes jomā. Jelgavas nova-
da jaunatnes lietu nodaļas vadī-
tāja Kristīne Kode pastāstīja par 
savas komandas pieredzi, veicot 
darbu ar jaunatni 13 pagastos, 
un to, kā viņi nonāca līdz dar-
bam ar jaunatni.

Pasākumu noslēdza projek-
ta "Jauniešiem būt" pētnieka 
Viļa Brūvera prezentācija, ku-
ras laikā pasākuma dalībnieki 
tika iepazīstināti ar jaunu dar-
ba ar jaunatni modeli, kas ra-
dies Dienvidkurzemes novada 
pētījuma rezultātā projekta lai-
kā. Šis modelis un priekšlikumi 
jomas attīstīšanai tiek izman-
toti, piedaloties tikšanās rei-
zēs un darba grupā pie plāno-

šanas dokumentu veidošanas. 
Izveidojoties jaunajam nova-
dam, šo priekšlikumu plānots ie-
sniegt Dienvidkurzemes nova-
dam, lai palīdzētu pēc iespējas 
ātrāk izveidotu efektīvu modeli 
darbam ar jaunatni visā novada 
teritorijā.

Šis materiāls un projekta laikā 
izstrādātais "Deleģējuma ABC",  
kurā gan pašvaldības, gan NVO 
var uzzināt vairāk par deleģē-
juma līgumu un tā iespējām ir 
pieejamas visiem interesen-
tiem projekta "Jauniešiem būt" 
Facebook lapā. 

Projektu "Jauniešiem būt" fi-
nansē Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija ar  EEZ un Norvēģijas 
grantu programmu “Aktīvo ie-
dzīvotāju fonds”.

13.maijā norisinājās pirmais 
IDEJU MĀJAS vizuālās identi-
tātes uzlabošanas pasākums. 
Kopā ar 6 jauniešiem tikāmies 
IDEJU MĀJAS terasē, lai klātie-
nē parunātos par IDEJU MĀJAS 
esošo vizuālo identitāti un sāktu 
iezīmēt ieceres jaunajai. 

Stundas garumā jauniešiem 
bija iespēja klātienē iepazīties ar 
IDEJU MĀJAS jaunatnes darbi-
nieci Elvu un kopā ar viņu paru-
nāt par dizainu, vizuālo identitā-
ti un to priekšrocībām. Tikšanās   
pirmajā daļā notika iepazīšanās 
un sarunas par mērķiem, uzde-
vumiem un krāsām. Tika runāts 
par IDEJU MĀJAS un citu jau-
niešu māju vizuālo noformē-
jumu, komunikāciju sociālajos 
tīklos – to plusiem un mīnusiem. 
Otrajā daļā, praktiskajā daļā, ar 
interneta vietņu palīdzību jau-

nieši meklēja dažādus logotipus 
pašu izvēlētajās potenciālajās 
IDEJU MĀJAS jaunās identitā-
tes krāsās – dzeltenā, zaļā un 
melnbaltā (balta, melna, pelē-
ka). Kopumā jaunieši ar uzde-
vumu tika galā veiksmīgi, jo do-
tajās 15 minutēs izdevās atrast 
vairākus desmitus katras krāsas 
logotipus. Šis uzdevums deva 
iespēju apzināties, cik katra krā-
sa ir plaši pielietojama attiecībā 
pret katras krāsas nozīmi.

Kopā paredzētas 3 tikšanās 
reizes ar jauniešiem, kur tiks 
pildīti dažādi radošie uzdevu-
mi, kas ļaus sasniegt mērķi – iz-
veidot jaunu IDEJU MĀJAS vi-
zuālo identitāti, lai sabiedrībai 
Aizputes novada jauniešu māja 
asociētos ar radošiem jaunie-
šiem.

18. maijā tika uzsākta IDEJU 
MĀJAS dārza izveide. Uz tera-
ses norisinājās puķu kastu iz-
veides radošā darbnīca, kur divu 
stundu laikā jauniešiem izde-
vās uzlabot vienu no iepriekšējā 
gadā izveidotajiem puķu sten-

diem, kas bija taisīts no koka 
paletes. Lai uzlabotu tā vizuālo 
izskatu, jaunieši to apstrādāja ar 
smilšpapīru un nokrāsoja baltā 
krāsā. Kad puķu stends būs ga-
tavs, tajā tiks stādīti dažādi augi. 
Darbi turpināsies ar jaunu kastu 

izveidošanu un esošo uzlabo-
šanu, kur stādīt tomātus, papri-
ku, baziliku un citus garšaugus. 
Izsakām pateicību jauniešiem 
par darbu un ceram, ka IDEJU 
MĀJAS terase priecēs ikvienu 
garāmgājēju.

Sagatavoti puķu stendi IDEJU MĀJAS dārzam

Jūnija mēnesī IDEJU MĀJA 
turpinās piedāvāt aktivitātes, 
kas norisināsies svaigā gaisā. 
Šajā mēnesī tiks pievērsta uz-
manība aktīvam dzīvesveidam, 
dabai un, protams, rūpīgi tiks 
kopts IDEJU MĀJAS dārzs.

Jauniešiem tiks piedāvātas 
iknedēļas aktivitātes dažādās 
vietās Aizputē teritorijā. Būs ie-
spēja gan piedalīties komandu 
spēlēs un rotaļās, gan arī izspē-
lēt dažādas prātu un reakciju at-
tīstošas spēles un uzdevumus. 

Par aktivitāšu norisi sīkāk va-
rēs uzzināt sociālajos tīklos 
Facebook un Instagram, kur at-
tiecīgi epidemioloģiskajiem no-
teikumiem, tiks komplektētas 
grupiņas, kurās būs nepiecieša-
ma pieteikšanās.

Plānotās IDEJU MĀJAS aktivitātes jūnijā

IDEJU MĀJAS jaunais logo vēl top

Noslēgusies "Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2020"sezona

Aizputes pilsētas bibliotēkā 
noslēgusies "Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas 2020" lasīšanas 
sezona. Vairākus mēnešus žū-
rijas eksperti – dažāda vecuma 
bērni un pieaugušie – lasīja un 
vērtēja programmas grāmatu 
kolekcijā iekļautos latviešu au-
toru oriģināldarbus un ārzemju 
literatūras tulkojumus. 

Izsakām pateicību visiem 11 
žūrijas ekspertiem no Aizputes 
pilsētas bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras nodaļas,  kuri aktīvi pie-

dalījās grāmatu lasīšanā un vēr-
tēšanā!

Diemžēl aizvien esošo ierobe-
žojumu dēļ šogad paredzētais 
novada lielais lasīšanas noslē-
guma pasākums nevar notikt.  
Bez balvām neviens nepalika, 
tās pasniedzām katram žūrijas 
dalībniekam individuāli, ievēro-
jot visus epidemioloģiskos dro-
šības noteikumus.

"Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2020" grāmatas uzvarē-
tājas:

• 5+ grupā "Krāsu mošķis",
• 9+ grupā "Papus Tru",
• 11+ grupā "Sibīrijas haiku",
• 15+ grupā "Puika, kurš re-

dzēja tumsā",
• Vecāku grupā "Tētis uz pilnu 

slodzi".
Novēlam nezūdošu lasītprieku 

arī turpmāk! Uz tikšanos jaunajā 
žūrijā!

(Aizputes pilsētas bibliotēkas 
vecākā bibliotekāre darbā ar 

bērniem Līga Jučere)

Atsāks “PuMPuRS” projekta 
“Mantinieki” aktivitāšu nodarbības 

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus valstī, no 
jūnija Aizputes 1013. mazpulka vadītāja Liene Cinovska at-
sāks “PuMPuRS” projekta “Mantinieki” aktivitāšu nodarbības 
visas vasaras garumā.

Projekta aktivitāšu kopums vērsts uz jauniešu ikdienas 
dzīves dažādošanu, zināšanu pilnveidošanu neformālās iz-
glītības ceļā, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu 
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. 

Projekta mērķis ir kopā ar jauniešiem izzināt seno lietu ra-
šanos, amatu meistaru darbu un būtību- kā mūsu senči iztika 
no tā, kas bija, radot sev nepieciešamās ikdienas lietas un 
preces paši savām rokām. 

Aicināti pieteikties bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 
gadiem, raksot e-pastu : lencka@inbox.lv vai sazinoties caFa-
cebook Messenger ar Lieni Cinovsku. Vietu skaits ierobežots.

IDEJU MĀJAS jaunās identitātes veidošanas pasākums
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Atceres pasākums "Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām"

2021. gada 14. jūnijā apritēs 80 gadi, 
kopš Padomju Savienības okupācijas re-
žīms īstenoja pirmo lielo civiliedzīvotāju 
masu deportāciju. 

Lai atzīmētu 14. jūnija deportācijas ga-
dadienu un godinātu ikviena izvestā ie-
dzīvotāja piemiņu, 2021. gada 14. jūnijā 
plkst. 11.00 ir iecerēts vienlaicīgi visās 

Muzeju nakts robežas Kazdangā

Viena robeža ir novilkta - Muzeju nakts 
ir noslēgusies! Mierīgāka, citāda, neieras-
ta, bet saulaina un pozitīva. Bez plašiem 
pasākumiem, bez noslēguma koncerta. 
Aktīvākajiem dalībniekiem tika piedā-
vāta spēle "Pieminekļu vēstures stāsti 
Kazdangā". Tajā piedalījās 5 komandas: 
"Neaizmirstulītes", "Futbol", "Rozentāli", 
"Ceļotāja nūja", "Grafita zīmulis".  Pareizi 
atminot vārdu, veiksmīgi ar uzdevumu 
galā tika četras komandas

Veicot izlozi, pārsteiguma balvu iegu-

va "Neaizmirstulītes", pārējās komandas 
saņems veicināšanas balvas.

Šajā Muzeju naktī mūs apmeklēja in-
teresenti no Rīgas, Tukuma, Grobiņas, 
Jūrmalas, arī no tuvākas apkārtnes - 
Aizputes, Kazdangas u.c. Izsakām patei-
cību visiem apmeklētājiem par tikšanos, 
visiem spēles dalībniekiem par izturību, 
izdomu, atjautību un labiem vārdiem!

(Kazdangas muzeja vadītāja 
Ilze Holštroma)

2021. gada 31. martā noslēdzās la-
sītveicināšanas konkurss "Lasošākā ģi-
mene Aizputes novadā 2020/2021”.  
Ikviena Aizputes novada ģimene varēja 
piedalīties konkursā, kura laikā ģimenes 
locekļi lasīja paša izvēlētās grāmatas no 
jebkuras novada bibliotēkas, ievērojot 
konkursa nosacījumus. Konkurss tika or-
ganizēts ar mērķi rosināt grāmatu lasīša-
nas tradīciju Aizputes novada ģimenēs 
un vienot ģimenes locekļus kopīgā no-
darbē.

Konkursā piedalījās 7 ģimenes no 
Aizputes novada. Komisija izvērtēja kat-
ru konkursa ģimeni atsevišķi. Izvērtējot 
rezultātus, žūrijas komisija galveno bal-

vu - dāvanu karti no ZVAIGZNE ABC 
40EUR vērtībā - piešķīra  Bladžinausku 
ģimenei. 

Veicināšanas balvas saņēma katra da-
lībnieku ģimene. 

Izsākam pateicību par dalību konkursā 
Īļu, Elberu, Reiņu, Klinšmitu, Bartuševicu 
un Gredzenu ģimenēm. 

Pateicamies SIA "Apgāds Zvaigzne 
ABC" un Aizputes novada domes attīstī-
bas nodaļai par sagādātajām balvām!

Balvas tika pasniegtas, ievērojot visus 
epidemioloģiskās drošības pasākumus.

(Aizputes pilsētas bibliotēkas vecākā 
bibliotekāre darbā ar bērniem  

Līga Jučere)

Konkursa "Lasošākā ģimene Aizputes 
novadā 2020/2021" rezultāti

Latvijas pašvaldībās, t.i., 110 novados 
un 9 pilsētās, lasīt 1941. gadā izsūtīto 
Latvijas iedzīvotāju vārdus un uzvārdus, 
tādējādi īstenojot atceres pasākumu 
"Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām". 

Ideja par vārdu nolasīšanu pieder 
Sandrai Kalnietei: "Nav nekā personīgāka 
un individuālāka par cilvēka vārdu un uz-
vārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimša-
nas līdz nāves brīdim un turpina pastāvēt 
līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Tas 
būtu skaisti, ja 14. jūnija izsūtīšanas 80 
gadu piemiņas pasākumos mēs centrā 
celtu cilvēka vērtību, jo ikviens izsūtītais 
ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība 
kādā lielākā, apkopojošā skaitlī."

Šis lasījums no katras pašvaldības tiks 
straumēts reāllaikā un fiksēts videofor-
mātā. 

2021. gada 14. jūnijā publiski, t.sk.
LNB.lv un LSM.LV, būs pieejama Latvijas 

karte, kurā apkopotas saites uz tiešrai-
dēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā 
kartē vēlāk tiks ievietoti arī atceres pa-
sākumu videomateriāli.

Dati par deportētajiem tiks ievietoti di-
gitālā kartē, kas pēc 2021. gada 14. jūnija 
kalpos par pamatu, lai veidotu un attīstītu 
publiski pieejamu tiešsaistes platformu, 
kas vizualizē deportācijas Latvijā, palī-
dzot aptvert to apmēru un sekas, parā-
dot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot 
individuāliem izvesto cilvēku stāstiem. 
Platforma ļaus deportāciju upuru datus 
attēlot arī 42 pašvaldību dalījumā, to ar 
laiku būs iespējams papildināt, piemē-
ram, ar datiem par 1949. gada un citu 
datumu deportācijām, par izsūtīto nome-
tinājuma vietām un turpmāko likteni. 

Visas aprakstītās aktivitātes ir ieguldī-
jums vēsturiskās atmiņas stiprināšanā, 
godinot deportāciju upurus un viņu pie-
miņu un atspoguļojot datus plašai sa-
biedrībai pieejamā un uzskatāmā veidā.

Bladžinausku ģimene - lasošākā ģimene Aizputes novadā
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Aizputes novadā kultūras un citu pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts publicitā-
tes nolūkos. Sekojiet līdzi pasākumu organizatoru sniegtajai informācijai!

Aizputes novadā APRĪLĪ reģistrētie 
mirušie iedzīvotāji
Andrejs Gulbis 14.05.1944.-03.04.2021.  Aizpute

Vilma Auguste Barona 10.04.1921.-02.04.2021. Aizputes pagasts

Ivars Bražis 22.10.1967.-02.04.2021. Aizpute

Alvis Aivars Balodis 30.07.1938.-06.04.2021. Kazdangas pagasts

Broņislavs Karelis 06.10.1945.-20.04.2021. Lažas pagasts

Dzintra Sprigaste 03.03.1945.-22.04.2021. Lažas pagasts

Jānis Brūveris 10.04.1951.-23.04.2021. Aizpute

Maija Bērziņa 27.10.1933.-28.04.2021. Cīravas pagasts

Anatolijs Mirtanovs 02.08.1954.-23.04.2021. Aizpute

Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi APRĪLĪ

1 zēns un 2 meitenes
Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!

Izdevējs Aizputes novada dome
redaktore Kristīne Jasaite

tālrunis 23553517, e-pasts: pr@aizpute.lv, Aizputes novada domes 13. kab.
makets Katrīna Kļaviņa, korektore Inese Greiere

Iespiests "Kurzemes Vārda" tipogrāfijā 
Izplatāms bez maksas, elektroniski lasāms www.aizputesnovads.lv

Aizputes novada domes informatīvais izdevums “AIZPUTES AVĪZE” iznāk katra 
mēneša pirmajā pirmdienā vai pirmdienā pēc domes sēdes.

Nākamais “AIZPUTES AVĪZES” numurs iznāks 2021.gada 28. jūnijā.

Aizputes vidusskolas skolēni maija mēnesī vēl paspējuši saorganizēties uz 1.kla-
šu noslēguma pasākumu ar nelielu erudīcijas konkursu, kurš notika 27.maijā. Citu 
gadu 12.klases un skolēnu līdzpārvalde organizē 100.dienu skolā jeb Ābecīšu svēt-
kus 1.klasēm, šogad šī diena tika organizēta pa klasēm kā diena ar uzdevumiem par 
mācīto, par skolu un rādīts video teātra iestudējums no skolas teātra pulciņa.

14.maijā izskanēja "Pēdējais zvans" 12.klasei, un nu jau nokārtoti arī Valsts eksā-
meni, bet 28.maijā trīs 9.klases ieklausījās zvana skaņās un atcerējās savus skolas 
gadus – priekus un asaras, iegūtās pamatzināšanas, atziņas un dzīves gudrības. 

Absolventiem novēlam veiksmi! Lai laimīte iet pa priekšu, un jūs -  viņas pēdiņās! 
(Informē direktores vietniece Ilze Jonase)

Aizputes vidusskola veiksmīgi noslēdz 
mācību gadu

Metāla/ papīra/ kar-
tona/ plastmasas (PET 
dzēriena pudeļu) kon-
teineris

Drīkst mest metāla 
iepakojumu, piemēram, 
bundžas, kārbas, dažā-
du iepakojumu no karto-
na un papīra, piemēram, 
kurpju kastes, brokas-
tu pārslu kārbas, avīzes, 
žurnālus, biroja papīru, 
grāmatas bez vākiem, kā 
arī tīras, sausas sulas un 
piena pakas, plastmasas 
(PET) dzērienu un pārti-
kas eļļas pudeles, sadzī-
ves ķīmijas plastmasas 
(HDPE) pudeles.

Nedrīkst mest slapjus, netīrus materiālus, vinila tapetes,  vienreizējās lietošanas 
traukus, čipsu pakas, saldējuma papīru, olu trauciņus, vienreizējās lietošanas traukus, 
jogurta, krējuma un margarīna trauciņus, ar pārtikas produktiem pildītus iepakojumus, 
rotaļlietas, sadzīves priekšmetus, putuplastu, pudeles, kurās bijuši šķīdinātāji vai citas 
ķīmiskas vielas.

Stikla konteineris
Drīkst mest stikla burkas, pudeles. 
Nedrīkst mest netīru stikla taru, spoguļu stiklu, stikla un keramikas traukus, au-

tomašīnu stiklu un pudeles, kas satur plastmasas piemaisījumu (tās jāmet sadzīves 
atkritumu konteinerā).

Atceries:
• Šķirošanas konteinerā metamās lietas pirms tam izskalot ar ūdeni, nav nepiecie-

šamas tās mazgāt ar tīrīšanas līdzekli.
• Plastmasas pudeles un kartona kastes pirms izmešanas jāsaplacina, lai tās aiz-

ņemtu mazāk vietas un konteineris nebūtu tik ātri pilns.
• Šķirošanas konteineri paredzēti tikai iepakojumam, tajos nedrīkst mest citus sa-

dzīves priekšmetus, rotaļlietas, traukus vai tml.

Norādījumi atkritumu šķirošanai


