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

Notikusi dokumentālās filmas "Bermontiāde: Aizputes
stāsts. 1919-1940" pirmizrāde

"Dzirnavu dīķis" iegūs jaunu elpu

>>> 3.lpp.

Atrastais vēsturiskais foto, kas ierosina dokumentālās filmas ideju

18.jūnijā, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, notika Aizputes
novada domes finansētas dokumentālās
filmas
"Bermontiāde:
Aizputes stāsts. 1919-1940" pirmizrāde. Dokumentālā filma ir vēsturisks
stāsts par 10. Aizputes kājinieku pulku vēstures līkločos. Filmas režisors Bruno Šulcs.
Pasākums notika šaurā, slēgtā lokā
lūgtiem viesiem. Tika ielūgti ar filmas tapšanas iesaistītās personas no
Zemessardzes, Liepājas muzeja, biedrības "Latviešu Karavīrs" u.c.
Gundars Sisenis stāsta: "Filmas veidošanas ideja par 10.Aizputes kājinieku pulku radās pirms 2 gadiem. Kā ierosme tam bija uz laiku pazaudēta un
pēc tam atrasta manas ģimenes vēsturiska fotogrāfija. Proti, neliels sens
foto, kurā attēloti vīri armijas formās
un aiz viņiem pie ēkas piestiprināta
plāksne ar uzrakstu "Aizputes kājinieku pulka štābs".
Iepriekš zināma informācija par
Latvijas atbrīvošanas cīņām 1919.
– 1920. g. manā rīcībā bija par to, ka
foto esošo karavīru vidū atpazinu savus abus vecostēvus un foto otrā pusē
arī viņu autogrāfus, šaubu nebija.
Konsultējoties ar šī vēsturiskā perioda
pētnieku un zinātāju Liepājā Juri Raķi,
saņēmu apstiprinājumu, ka fotogrāfijai
ir 100 gadu un ka iemūžināts tur vēsturisks mirklis kaut kur Liepājā 1919.
gada pašā nogalē pēc bermontiešu

sagrāves pie Liepājas 1919.gada novembra Latvijas atbrīvošanas cīņās.
Neilgi pirms foto atrašanas biju skatījies aizputnieka Bruno Šulca filmu par
"Atzinības Krusta ordeņa" vēsturi un
sapratu, ka tieši viņš varētu būt tas
cilvēks, kuram pa spēkam būtu filmas
uzņemšana par Aizputes 10.kājinieku pulka cīņu un pastāvēšanas vēsturi. Paldies jāsaka Aizputes domes
deputātiem, kuri vienprātīgi atbalstīja
šo ideju, apstiprinot filmas veidošanai nepieciešamo finansiālo atbalstu.
Bija skaidrs, ka man nāksies uzņemties
tādu kā šīs filmas tapšanas krusttēva
lomu, bet nenojautu, ka filmas tapšanā
būs jānoiet divu gadu garš Covid pandēmijas izsludināto ierobežojumu radīto kavēkļu ceļš.
Esmu pateicīgs domes priekšsēdētājam Jurim Grasmanim par to,
ka visu šo sarežģīto laiku viņš turēja
rūpi par filmas tapšanas gaitu. Norai
Patmalniecei, paldies, par aktīvu iesaistīšanos atļauju kārtošanā, dodot
iespēju filmēt uz mūsu Valsts robežas,
Baltijas jūrā un sauszemes robežas
Kurzemē un Latgalē ar kaimiņvalstīm.
Neatsverami palīgi filmā uzņemto rekonstrukcijas kaujas skatu nodrošināšanā bija biedrības "Latviešu Karavīrs"
vīri, 44. Zemessardzes bataljona
Aizputes nodaļas veterānu Laimoņa
Zariņa vīri un instruktora Kaspara
Rudīša vadītie jaunsargi. Jūtamu atbalstu filmas tapšanā saņēmām no

Zemessardzes 4.brigādes komandiera
Andra Rieksta, 44. Zemessardzes bataljona komandiera Vilmāra Vecvagara,
Liepājas muzeja filiāles vadītājas
Sandras Šēniņas.

Mūzikas skolai jauns akordeons un
izremontētas telpas
>>> 4.lpp.

Filmas kauju rekonstrukcijas skati
nebūtu pilnvērtīgi bez lidmašīnu modeļu konstruktora Viļņa Lauvas radīto
kaujas lidmašīnu modeļu pielietojumu
filmēšanas procesā. Daļu no Aizputes
filmētā veica otrs operators Andris
Birznieks, par to viņam pateicība.
Atmiņā paliks mūsu novada deputātu brauciens uz Daugavpils cietoksni, kur nolikām ziedus pie 1924. gadā
atklātā un atjaunotā pieminekļa kritušajiem Aizputes 10.kājinieku pulka un
Troickas bataljona kritušajiem karavīriem.
Ceru, ka vēl šogad būs iespēja parādīt filmu plašākai Aizputes iedzīvotāju
auditorijai.”

Dienvidkurzemes festivāls
"Rimbenieks" arī Aizputē

>>> 6.lpp.

Filmas kopijas tiks izdalītas novada
skolām, un nākotnē uz lielā ekrāna paredzēts filmu rādīt arī plašākam iedzīvotāju skaitam.
Aicinām Aizputes novada tuvākos un tālākos iedzīvotājus pāršķirstīt vecvecāku albumus, varbūt izdodas atrast liecības par
10.Aizputes kājinieku pulku (bildes, vēstules u.c.) un dalīties ar šīm
liecībām Aizputes novadpētniecības muzejā, lai izveidotu izstādi
par 10.Aizputes kājinieku pulku.

Notiks meistarklases vilnas velšanā
un masku taisīšanā
>>> 7.lpp.
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DOMES ZIŅAS

Ārkārtas domes sēde
8.jūnijā

Nolēma segt SIA "Aizputes nami"
Aizputes novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas par summu 240,12 EUR.

Lēma iesniegt pašvaldības izstrādāto
projekta pieteikumu "Gājēju - riteņbraucēju celiņa izbūve Jelgavas ielas posmā
no Zingberga ielas līdz iebrauktuvei uz
peldētavu" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai,
un pēc pozitīva ministrijas lēmuma aizdevuma saņemšanai no Valsts kases ar
aizdevuma atmaksas termiņu 10 gadi.

Nolēma piešķirt SIA "Aizputes nami"
dotāciju 1099,10 EUR apmērā, lai segtu
pašvaldībai piederošu dzīvokļu bijušo īrnieku parādus.
Lēma noteikt SIA "Aizputes nami"
pārvaldīšanā nodoto pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo šķūnīšu apsaimniekošanas maksu 1,72 EUR mēnesī.

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizdevumu
210 000 EUR (divi simti desmit tūkstoši
euro) apmērā no Valsts kases līdz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto gada mainīgo euro aizdevuma procenta likmi un
aizņēmuma līdzekļus izlietot investīciju
projekta "Gājēju - riteņbraucēju celiņa izbūve Jelgavas ielas posmā no Zingberga
ielas līdz iebrauktuvei uz peldētavu"
Aizputē īstenošanai.

Pamatojoties uz 13.02.2018. MK noteikumiem Nr. 87 ,"Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs"
187.punktu, nolēma dzēst parādu no
Kazdangas pagasta pārvaldes debitoru
saraksta 813,49 EUR.

Domes sēde 22.jūnijā

Nolēma pieņemt Meža īpašnieku biedrības "Meža konsultants" dāvinājumu –
mežzinātnieces Aija Zviedres, mežkopes
Sigitas Vaivades un mākslinieces Rūtas
Kazākas grāmatu "Koku stāsti", kopā 10
grāmatas.

Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpašuma jautājumiem.
Apstiprināja izsoles rezultātu un atsavināja dzīvokļa īpašumu Nr.13, kas atrodas Jelgavas ielā 11, Aizputes novadā,
Aizputes pilsētā un reģistrēts Aizputes
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.290-13 ar kopējo platību 70,3 m2
un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma
27/1000 domājamām daļām no būves
un zemes par 7850,00 EUR.
Apstiprināja izsoles rezultātu un atsavināja 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: trīs būves un zemes
par 1680,00 EUR.
Apstiprināja izsoles rezultātu un atsavināja nekustamo īpašumu "Liedagi"
Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kas
sastāv no zemes vienības 4,64 ha platībā par 15 500,00 EUR.
Apstiprināja izsoles rezultātu un atsavināja dzīvokļa īpašumu Nr.11, kas atrodas Ziedu ielā 5, Rokasbirzē, Aizputes
pagastā, Aizputes novadā, reģistrēts
Aizputes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.209-11 ar kopējo platību 34,8
m2 un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 348/14137 domājamām daļām no
būves un zemes par 2200,00 EUR.
Apstiprināja 2021.gada 15.jūnija izsoles rezultātus šādām lauksaimniecības zemēm: "Līvānu lauks" 6468 005
0052 platība 1,0 ha – gada nomas maksa 45,00 EUR; "Līvānu lauks" 6468 005
0052 platība 1,74 ha – gada nomas
maksa 79,00 EUR; "Līvānu lauks" 6468
005 0052 platība 1,55 ha – gada nomas
maksa 68,00 EUR; "Līvānu lauks" 6468
005 0052 platība 2,20 ha – gada nomas
maksa 96,00 EUR; Gada nomas maksa
tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
Lēma: Atļaut rīkot no 2021.gada
2.augusta līdz 6.augustam Aizputē un
tās apkārtnē Aizputes novada Skolēnu
jaunatnes centra bērnu dienas nometni
"Apkārt Kurzemes jūrmalai" vadītājam
Laimonim Grundmanim.

Nolēma izslēgt prasības 2226,37 EUR
apmērā no Aizputes novada domes grāmatvedības debitoru uzskaites un atzīt
izdevumos.

Lēma: Atbalstīt biedrību "IZGAISMO
IDEJU" ar dotāciju 688 EUR apmērā no
Aizputes novada domes ziedojuma konta Šveices ziedojuma jauniešu projektam
"Komunikācijas kompetenču attīstīšana",
lai organizētu aktivitātes jauniešiem vasaras periodā: jauniešu iniciatīvu konkurss, Spoku stāstu taka.
Nolēma sadalīt 2021.gada pirmajā
pusgadā piešķirto valsts mērķdotāciju
pašdarbības kolektīvu vadītājiem, kuri
atbilst Noteikumu Nr.649 2.punktā minētiem kritērijiem.
Nolēma Aizputes novada pašvaldības kapitālsabiedrības neizmaksāt dividendēs 2020.gada peļņas daļu, SIA
"Aizputes nami" 2020.gada peļņu 31
941,00 EUR ieguldīt pārējās rezervēs.
Nolēma segt SIA "KS Cīrava" Aizputes
novada pašvaldībai piederošo ēku apsaimniekošanas maksas pārtēriņu no
uzkrātās īres maksas peļņas daļas par
summu 2314,19 EUR.
Lēma atbrīvot komercdarbības veicēju no nomas maksas par telpu Nr. 40
Atmodas ielā 17, Aizputē (mēneša nomas maksa 36,42 +PVN) 2021.gada jūnijā.
Akceptēja
biedrības
Starpnozaru
mākslas grupas "SERDE", reģ.Nr.
40008064993, veikto ieguldījumu ēku
kompleksā Atmodas ielā 9, Aizputē, laika posmā no 2005.gada 1.janvāra līdz
2020.gada 31.decembrim, 48 871, 41
EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit viens euro 41 cents)
apmērā.
Lēma grozīt Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, apstiprināts ar
Aizputes novada domes 2009. gada 17.
septembra lēmumu Nr.148, 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: "1. Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļa ir Aizputes
novada domes iestāde, kas izveidota,
lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju
Aizputes novada administratīvajā teritorijā. Tās juridiskā adrese: Atmodas iela
22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456."

Nolēma grozīt 2010. gada 24. marta
pilnvarojuma līguma pielikumu, aizstājot
to ar Dzīvojamo māju neprivatizēto apsaimniekošanā nodoto dzīvokļu sarakstu.
Piešķīra nekustamā īpašuma Parka
ielā 3A, Aizpute, Aizputes novads, īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu:
ūdensvada trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma
vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma
vietai nekustamajā īpašumā – 218,40
EUR un kanalizācijas trases izbūvei no
centralizētās kanalizācijas sistēmas
pieslēguma vietas līdz kanalizācijas
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 443,10 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Liepu
aleja 4A, Aizpute, Aizputes novads,
īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu:
ūdensvada trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma
vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma
vietai nekustamajā īpašumā – 300,00
EUR un kanalizācijas trases izbūvei no
centralizētās kanalizācijas sistēmas
pieslēguma vietas līdz kanalizācijas
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 786,00 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Robežu
iela 11, Aizpute, Aizputes novads,
īpašniekam Jānim Niedolam pašvaldības līdzfinansējumu: ūdensvada trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz
ūdensapgādes pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 300,00 EUR un kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 800,00 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Kalnu ielā
21, Aizpute, Aizputes novads, īpašniecēm pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 621,00 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Kapu ielā
4, Aizpute, Aizputes novads, īpašniekam
pašvaldības līdzfinansējumu: ūdensvada
trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz
ūdensapgādes pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 213,75 EUR un kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 330,60 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Kapu ielā
6, Aizpute, Aizputes novads, īpašniecei
pašvaldības līdzfinansējumu: ūdensvada
trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz
ūdensapgādes pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 86,70 EUR un kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 174,00 EUR.
Apstiprināja lokālplānojuma Herteļa
ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā, kas
groza Aizputes novada teritorijas plānojumu galīgo redakciju. Lokālplānojuma
Herteļa ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā, kas groza Aizputes novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas
un apbūves grafisko daļu apstiprināt kā

saistošos noteikumus "Lokālplānojuma
Herteļa ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā", kas groza Aizputes novada teritorijas plānojumu, "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus" un grafisko
daļu – Funkcionālais zonējums.
Piešķirt nekustamā īpašuma Jāņa
ielā 10, Aizputē, Aizputes novadā īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu –
865,00 EUR kultūras pieminekļa saglabāšanai.
Piešķīra nekustamā īpašuma "Cīravas
Ūdensdzirnavas",
Cīravas
pagasts,
Aizputes novads, īpašniekam, pašvaldības līdzfinansējumu 2000,00 EUR, kultūras pieminekļa saglabāšanai.
Piešķīra nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7-1, Liepājas
ielā 7-3, Aizputē, Aizputes novadā īpašniecei, pašvaldības līdzfinansējumu –
1327,00 apmērā kultūras pieminekļa saglabāšanai.
Nolēma piešķirt 2021.gadā pašvaldības līdzfinansējuma no pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem: Aizputes
novada Vienotā valsts un pašvaldību
klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālista atlīdzības fondam
– 3000,00 EUR gadā; Aizputes novada
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem (izdevumi preču un pakalpojumu
iegādei) -450,00 EUR gadā.
Lēma precizēt aktualizētā Aizputes
novada attīstības programmas 2019.–
2025.gadam, rīcības un investīciju plāna rīcību R.2.5.punktu izsakot "Gājējuriteņbraucēju celiņa izbūve Jelgavas ielas
posmā no Zingberga ielas līdz iebrauktuvei uz peldētavu".
Nolēma izteikt Aizputes novada domes 2021. gada 26. maija lēmuma Nr.
439 "Par grozījumiem Aizputes novada
domes iestādes Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde "Ezītis" amatu sarakstā" 1.2. sekojoši: "1.2. IZVEIDOT ar
2021.gada 1.jūniju Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādē "Ezītis" amata
vietu "APKOPĒJS", 0,8 amata likmes,
profesiju klasifikatora kods – 9112 01,
13.saime, I līmenis, 1.mēnešalgas grupa."; IZSLĒGT Aizputes novada domes
2021. gada 26. maija lēmuma Nr. 439
"Par grozījumiem Aizputes novada domes iestādes Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde "Ezītis" amatu sarakstā"
2. punktu: "2.PALIELINĀT ar 2021.gada
1.jūniju amata likmi no 0,2 uz 0,4 likmēm
Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādes "Ezītis" amata vietai "SĒTNIEKS",
profesiju klasifikatora kods – 9613 01,
13.saime, I līmenis, 1.mēnešalgas grupa.”
Nolēma lauzt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.2/2021 un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.6/2021.
Nolēma ar 2021.gada 21.jūniju atbrīvot Irēnu TĪMANI, no Dzīvokļu komisijas
locekles amata.
Apstiprināja Aizputes novada domes
2021. gada 21. jūnija saistošos noteikumus "Grozījumi Aizputes novada domes
2021. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Aizputes novada domes budžetu 2021. gadam"".
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šanas apstākļi.

Dīķa tīrīšana nepieciešama
ekosistēmas stabilizācijai un vides pieejamībai.
Dīķa pārtīrīšanu paredzēts
sākt ar jūlīja mēnesi, pārtīrīšanā izmantojot peldošu zemessmēlēju. Informējam iedzīvotājus, ka pārtīrīšanas procesa
laikā būs manāma smaka pilsētā.

Tebras upes "Dzirnavu dīķis" iegūs
jaunu dzīvi
Lai mazinātu Tebras upes
"Dzirnavu dīķa" aizaugšanu,
posmā no Liepājas ielas līdz
gājēju tiltam tiks veikta upes
gultnes atbrīvošana no dūņu
sanesumiem.
Veģetācijas
periodā
dīķis aizaug ar ūdensaugiem.
Ūdensaugu atmirušo augu daļu
trūdēšana nelabvēlīgi ietekmē
sugu daudzveidību. No Tebras
upes augšteces straumes nestie sanesumi nogulsnējas dīķī.
Nosēdumus veido 1,2 – 1,5
metrus biezs minerālgrunts sanesumu un dūņu sajaukums,
kas būtiski pasliktina ūdens
kvalitāti dīķī. Strauji samazinās
zivju un citu sugu daudzveidība, kā arī īpašuma apsaimniekošanas iespējas. Dīķa augšdaļa no saliņām līdz gājēju tiltam
ar ūdensaugiem aizaug pilnībā,
nosedzot visu ūdens spoguļa

Tiek atjaunotas ielas
Aizputes pilsētā
Lažas ielā atsākušies remontdarbi, kas tika uzsākti 2020.gada augustā. Segumam bija plašs plaisu tīkls, kas vairākkārtēji tika labots,
neatrisināta efektīva lietus ūdeņu novadīšana, tāpēc nokrišņu laikā
veidojās peļķes, applūdinot tuvumā esošās ēkas un sētas, radot neērtības ēku iedzīvotājiem.
2020.gadā tika izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, ietves, asfaltam ir uzklāta pirmā kārta. Laika apstākļu dēļ decembrī iestājās tehnoloģiskais pārtraukums. Šobrīd darbi turpinās un šajā ielas posmā
tiks uzklāta otrā kārta asfalta segumam un sakārtots krustojums ar
gājēju pāreju.
Būvdarbus paredzēts beigt līdz jūnija beigām. Būvdarbus veic
SIA "AD Būve".
Jūlijā tiks uzsākti darbi grants ielu asfaltēšanai Aizputes pilsētā
posmos - Liepu aleja, Brīvības iela (posms uz kapliču), Atmodas iela
(posms uz ūdenstorni), Līdumu iela, Vītolu iela un Upes, Avotu un
Kapu ielas posmi.
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Projekta rezultāti:
• Tiks uzlabots Tebras upes
"Dzirnavu dīķa" vides stāvoklis.
• Attīrīta "Dzirnavu dīķa"
gultne 3 ha platībā.
• Sakārtota ārējā krasta līnija1005 m.
• Uzlabosies apsaimniekošanas iespējamība ilgtermiņā un
iespēja izveidot rekreācijas objektus esošajā teritorijā.
• Palielināsies upes vērtība,
kas būs ieguvums iedzīvotāju
atpūtai, veselībai un labklājībai
kopumā.
• Ainavas vizuālā kopskata uzlabošana no Tebras upes
"Dzirnavu dīķa" krastu dažādiem skatupunktiem.
• Atbrīvojot Tebras upes
"Dzirnavu dīķa" krastu no sakritušiem un sanestiem kokiem ,
tiks uzlaboti bridējputnu ligzdo-

• Dīķis nepārpurvosies.
• Vides pieejamība (upe laivojama visā tūrisma sezonā u.c.).
• Galveno projektā praktisko
aktivitāšu īstenošana veicinās
sugu daudzveidību.
Dīķa pārtīrīšana notiks projekta LLI-449 "Ezeru pārvaldība un
apsaimniekošana Kurzemē un
Ziemeļlietuvā (LIVE LAKE) ietvaros".
Projekta partneri: Kurzemes
plānošanas reģions, Durbes novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Aizputes novada
dome, Talsu novada pašvaldība,
Ventspils novada pašvaldība,
Dabas aizsardzības pārvalde,
Biržu reģionālā parka direkcija,
Žemaitijas nacionālā parka direkcija.
Kopējās projekta izmaksas ir
981 750 EUR.
Projekta līdzfinansējums no
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda ir 834 490 EUR.
Projekta īstenošanas laiks:
2021.gada 1. marts – 2023.
gada 28.februāris.
Atvainojamies par sagādātājam neērtībām!
(Attīstības nodaļas projektu
vadītāja Iveta Kļevcova)

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu rezultāti
2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās
Derīgās
zīmes

Procenti

Deputātu
vietas

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

205

2,12%

0

Politiskā partija "KPV LV"

63

0,65%

0

"Kustība "Par!""

204

2,11%

0

Jaunā konservatīvā partija

182

1,88%

0

Jaunā VIENOTĪBA

736

7,61%

2

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

1466

15,16%

3

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK"

2489

25,73%

5

Zaļo un Zemnieku savienība

4241

43,84%

9

Saraksts

Ievēlētie deputāti alfabēta secībā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Patricija Andersone
Sandris Bēča		
Aivars Galeckis		
Juris Grasmanis		
Mārtiņš Grundmanis
Andris Jankovskis
Raivis Kalējs		
Gatis Kalniņš		
Dzintars Kudums		
Aivars Priedols		
Edgars Putra		
Andrejs Radzevičs
Inga Ratniece		
Raimonds Reinis		
Gundars Sisenis		
Linards Tiļugs		
Laila Urbāne		
Jānis Veits		
Jānis Vitrups		

Zaļo un Zemnieku savienība
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"
Zaļo un Zemnieku savienība
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Jaunā VIENOTĪBA
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"
Zaļo un Zemnieku savienība
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Zaļo un Zemnieku savienība
Zaļo un Zemnieku savienība
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"
Zaļo un Zemnieku savienība
Zaļo un Zemnieku savienība
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Zaļo un Zemnieku savienība
Jaunā VIENOTĪBA
Zaļo un Zemnieku savienība
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IZGLĪTĪBA

Augsti sasniegumi mācību darbā

Noslēdzies mācību gads, un ir apkopoti mācību darba rezultāti. Arī šogad
Aizputes novada izglītības iestādēs ir mācījušies skolēni, kuriem liecībās ir tikai
teicami un izcili vērtējumi. Tradicionāli Aizputes novada dome ar Pateicībām un
piemiņas balvām apbalvo 7.-12.klašu skolēnus par teicamās un izcilām sekmēm
ikdienas mācību darbā.
Šogad Pateicības saņēma
Aizputes vidusskolā
• Amanda Dobele – 7.b klase,
• Enija Tomsone – 8.a klase,
• Kārlis Lanka – 8.b klase,
• Alise Otaņķe – 9.a klase,
• Ieva Pūpola - 9.a klase,
• Kristofers Knapšis – 9.b klase,
• Madara Rēdere – 9.b klase,
• Laura Balode – 12.a klase.
Kalvenes pamatskolā
• Laura Dēlande – 7. klase
Māteru Jura Kazdangas pamatskolā
• Anete Petrēvica – 7.klase.
Aizputes vidusskolas 12.klases skolniece Laura Balode pabeidza vidusskolu tikai
ar izcilām sekmēm atestātā.
Tā kā epidemioloģiskā situācija neatļauj rīkot lielus pasākumus, kuros piedalās
dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm, Pateicības un balvas skolēniem tika pasniegtas pēdējā mācību dienā un izlaiduma klašu skolēniem izlaiduma dienā.
Paldies visiem pedagogiem, skolēniem un vecākiem par izturību šajā mācību
gadā un sadarbību, un atbalstu Aizputes novadā!
(Izglītības nodaļas vadītāja Elita Malovka)

Trīs spraigas saspringtas dienas jauno
automehāniķu konkursā

dalībnieku zināšanas par vieglajām automašīnām. Otrajā dienā konkurss turpinājās Mārupē, kur vajadzēja nodarboties ar
smago automobiļu diagnostiku, remontu
un apkopi. Trešajā dienā SIA "Valtek" netālu no Jelgavas jauniešiem bija jāparāda
zināšanas un prasmes par traktortehniku, tās diagnostiku un bojājumu novēršanu. Kopumā trīs dienās bija jāveic 15
darba uzdevumi.

Ralfs Daranda

Trīs dienas (no 04.06. līdz 06.06.)
4AC grupas audzēknis Ralfs Daranda
pārstāvēja Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību starptautiskā konkursā tehnisko skolu audzēkņiem "Young Car
Mechanic". Tiesības piedalīties konkursa finālā tika izcīnītas, parādot labas
teorētiskās zināšanas divās fināla dalībnieku atlases kārtās. Uz konkursa finālu tika uzaicināti tikai 15 paši labākie
jaunie automehāniķi no Latvijas tehnikumiem.
Konkursa pirmā diena pagāja firmā
"Autobrava" Rīgā, kur tika pārbaudītas

Mūzikas skolai jauns akordeons

Telpas pēc remonta

Aizputes Mūzikas skola 2020. gada
nogalē saņēma ziedojumu 5200,00 EUR
apmērā no Vācijas Federatīvās republikas fonda "Rieven Stiftung" Vācijas luterāņu mācītāja Klausa Lofta uzdevumā.
Par šo ziedojumu tika iegādāts profesionāls Itālijā ražots 120 basu akordeons

"Pigini P130", kurš tika nosūtīts uz mūzikas instrumentu veikalu Lietuvā un
ar kurjeru atceļoja uz Latviju. Aizputes
Mūzikas skolas pedagoģe Kristīne Braže
un viņas audzēknes pauž prieku par tā
skanējumu un kvalitāti. Jaunie akordeonisti piedalās un gūst panākumus gan
valsts, gan starptautiska mēroga konkursos, un profesionālais instruments būs
vēl viens labs stimuls jauniem mērķiem.
Esam pateicīgi "Rieven Stiftung" fondam par ziedojumu, par konsultēšanu
instrumenta iegādes jautājumos Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas
populārās un džeza mūzikas nodaļas
vadītājam Rustamam Bagirovam, kā arī
aizputniecei Ariannai Štrālei par ieteikumu K.Lofta kungam ziedot Aizputes
Mūzikas skolas mūzikas instrumentu iegādei.
Aizputes Mūzikas skolā pabeigti Aizputes novada domes izsludinātā
iepirkumu konkursa telpu remontdarbi.
Mūzikas skola ir tikusi vēl pie dažām glītām telpām, kuras tiks izmantotas mācību procesa vajadzībām. Remontdarbus
veica firma "SIA Balti Construction".
(Aizputes Mūzikas skolas direktore
Arta Kangīzere)

Skolēnu radošo darbu krājums
"Mans koks"

Ralfu žūrija atzina par labāko motora
piedziņas siksnu nomaiņā, iegūstot specbalvu, speciālo palīgierīču komplektu
siksnu montāžai.
"Ralfam tā bija laba pieredze, kā rīkoties dažādās nestandarta situācijās.
Gatavojoties konkursam, kā arī tā gaitā
iepazīstoties ar dažādām jaunajām tehnoloģiskajām iespējām un risinājumiem,
būtiski paplašinājās puiša redzesloks,"
priecājas skolotājs Agris Braša.
Kopvērtējumā Ralfs konkursā ieguva
9. vietu.
Ralfs dzīvo Grobiņā un pēc skolas absolvēšanas noteikti strādās savā profesijā, jo tā ļoti piesaista. Ir jau vairāki darba
piedāvājumi gan no prakses vietas, gan
citiem servisiem.

Skolotājs Agris Braša un Ralfs Daranda Foto: no www.jaunaisautomehanikis.lv

Pirms gadu mijas klajā nāca kārtējais
Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājums "Mans koks". Tas ir latviešu valodas pedagogu MA (vadītāja Vita
Valdmane) un vizuālās mākslas pedagogu MA (vadītāja Agita Fausta) kopprojekts. Krājumā ievietoti 49 Aizputes
novada izglītības iestāžu audzēkņu zīmējumi un literārie darbi, kuros atspoguļots jauniešu skatījums uz kokiem – sākot no mīļākā koka līdz ģimenes kokam
un mītiskajam Pasaules kokam. Par šī
izdevuma saturu, protams, paldies jāsaka vizuālo un literāro darbu autoriem
un viņu skolotājiem, savukārt krājuma
maketēšanu un iespiešanu veica Talsu
tipogrāfijas darbinieki. Pateicoties mūsu
ilggadējai sadarbībai ar Talsu tipogrāfiju,
uzņēmums šim pasūtījumam piešķīra at-

laides, lai darba izmaksas nepārsniegtu
tam atvēlēto naudas summu, bet vienlaikus tiktu saglabāta teicama kvalitāte. Par ro rūpējās projektu vadītāja Iveta
Zamberga un maketētāja Gunita Štrausa.
Izsakām pateicību Aizputes novada domei par krājumam piešķirto finansējumu un Izglītības nodaļas vadītājai Elitai
Malovkai par ieinteresētību un atbalstu
izdevuma tapšanas procesā.
Tā kā šogad nevarēja notikt kopīgie
krājuma atvēršanas svētki, izdevuma eksemplāri skolēniem un pedagogiem tika
nosūtīti uz katru mācību iestādi.
(Latviešu valodas MA vadītāja Vita
Valdmane, Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju MA vadītāja Agita
Fausta)

SABIEDRĪBA
IDEJU MĀJAS terases dārzs nu zaļo un
priecē ikvienu garāmgājēju
Kopā ar jauniešiem un citiem darboties gribētājiem ir izveidots dārzs, kurā
izdevies ieviest ļoti lielu augu dažādību.
IDEJU MĀJAS terases dārzā savu vietu
atraduši tomātu, paprikas, gurķu, arbūzu,
kāpostu, bazilika, pētersīļu, salātu stādi,
kā arī dažādi ziedi, kā puķuzirņi, lauvmutītes, miķelīši, klinģerītes u.c.
Savu ieguldījumu dārza tapšanā ir devuši arī IDEJU MĀJAS aktīvie jaunieši,
kas gan atnesa savus stādus, gan arī atjaunoja iepriekšējā gadā izveidoto puķu
kasti, kas sākotnēji bijusi koka palete.
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Aktīvā pēcpusdiena PMK stadionā

Jaunieši tai piešķīra jaunu izskatu, rūpīgi
to apstrādājot un nokrāsojot.
IDEJU MĀJAS komanda priecājas, ka
tiek saņemts atbalsts dārza tapšanā
no vietējiem iedzīvotājiem, kas piedāvā
un dalās ar sevis audzētajiem augiem
un stādiem, kā arī priecājas, ka IDEJU
MĀJAS kaimiņi uzrauga dārzu un nepieciešamības gadījumā par to parūpējas.
Laikā, kad dārzs dos savus augļus, pateicībā par sniegto atbalstu būs iespēja
paņemt kādu dārza labumu arī sev.

8.jūnijā PMK stadionā norisinājās aktīvā pēcpusdiena, kurā piedalījās 12 jaunieši. Viņi izspēlēja dažādas spēles, kas
attīsta fizisko sagatavotību, reakciju un
komunikāciju. Tā bija iespēja gan darboties individuāli, gan arī nelielās grupās, lai
attīstītu sadarbošanās prasmes un spētu
apzināties, cik būtiska loma ir komandas
biedru atbalstam .
Aktīvās pēcpusdienas dalībnieki bija
ļoti apmierināti ar piedāvātajām aktivitā-

tēm un rotaļām. Tika jautri pavadīts laiks
un izbaudīts sacensību gars. Kā atzina
paši jaunieši, komandu spēles viņiem
patīk vislabāk, tāpēc ļoti labprāt spēlētu
tautas bumbu vai futbolu. Šīs jauniešu
vēlmes tiks ņemtas vērā, un vasaras laikā
tiks realizēta iespēja piedalīties arī šāda
veida aktivitātēs.
Aktīvās pēcpusdienas laikā tika ievēroti
valstī noteiktie ierobežojumi.

Iesākts darbs pie IDEJU MĀJAS identitātes
Darbs pie IDEJU MĀJAS jaunās identitātes izstrādes ir laikietilpīgs, taču radošā komanda ir ķērusies klāt grafiskajiem
darbiem un krāsu toņu izvēlei. Šajos uzdevumos akcentēta pašu jauniešu pieredze, atmiņas un asociācijas ar IDEJU
MĀJU. Lai vizualizētu savas asociācijas,
katrs jaunietis vienkāršā formā veidoja
nelielus simboliskus zīmējumus, kas tiks

apstrādāti datorgrafikā un izmantoti tālākās vizuālās komunikācijas dizaina izveidē.
IDEJU MĀJAS komanda ar nepacietību gaida, kad varēs sākt izmantot jauno
identitāti un tā ar savām jaunajām krāsām sāks pildīt savu funkciju – radīt pozitīvu un uz radošu jaunatni orentētu tēlu.

(Informāciju sagatavoja Elva Lubāne, IDEJU MĀJAS jaunatnes darbiniece)

Skolēnu vasaras darbs rit pilnā sparā

Pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Aizputes novada pašvaldība piedāvā
45 darba vietas skolēnu nodarbināšanai,
sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts
aģentūru.
Līgums ar skolēniem tiek noslēgts uz
vienu mēnesi, un no jūnija darbu uzsāka
15 skolēni.
Darbu vadītāja Aizputē Andra
Skudra stāsta: "Jūnija mēnesī ir sakopts Ordeņa pilskalns, Mednieku pļava pie Žīdu tilta, skolas parks un plānots
grābt Brīvzemnieka šautuves laukumu.

Noravētas Padures 2 taciņas, salasīti gruži kapu krantīs, aplaistīti pilsētas
apstādījumi. Aizputes novadpētniecības
muzejā, gaidot muzeja atkalatvēršanu,
tiek spodrinātas muzeja telpas, koptas
dobes u.c."
Skolēnus nodarbina gan Aizputes pilsētā, gan pagastos.
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu
īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.
Vasaras darbā pieteikties var skolēni
vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot),
kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs.
Dalībai pasākumā jāreģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu
NVA mājaslapā. Reģistrēties skolēni var
no 2021.gada 17.maija līdz 16.augustam. Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz
31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos
nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem.
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KULTŪRA

Liktenīgais 1941.gada 14.jūnijs

1941.gada 14.jūnija masveida deportācijas skāra ne vienu vien Latvijas iedzīvotāju. No Kazdangas pagasta teritorijas, kurā tajā laikā pēc senajām robežām
ietilpa arī Lažas pagasts, šajā dienā tika
izsūtīti 49 cilvēki:
no Kazdangas lauksaimniecības skolas
Vītols Vilnis (7 gadi); Sviestiņu ģimene
- Fricis (40 gadi), Vilma (40), Egīls (5),
Alvis (2); Štrausu ģimene - Alberts (40),
Elvīra (31);
no mājām "Roņi" Ozoliņu ģimene Kārlis (43 gadi), Laimonis (17), Ēriks (12);
no "Ausekļiem" Bierandu ģimene
- Žanis (40 gadi), Emma Ieva (30), Vizma
(7), Ausma (6);

no "Griežiem" Malku ģimene - Krišs
(46 gadi), Emīlija (38), Tālivaldis (10),
Elmārs (9 gadi), Aivars (4);
no "Jurīšiem" Priednieku ģimene Kārlis (36 gadi), Elza (36), Ivars (10), Jānis
(8);
no "Kalniem" Priedes ģimene - Mārtiņš
(48 gadi), Paulīne (37), Malda (14),
Laimdota (10), Aija (5), Kārlis (1);
Ulmane Marija (41 gads)- adrese nav
zināma;
no "Druvām" Kārkliņu ģimene - Jānis
(50 gadi), Anna (38), Valda (9), Ilma (7);
no "Čūriem" Pornieks Jānis (44 gadi);
no "Lejas Dzirkaļiem" Neiburgu ģimene - Žanis (43 gadi), Karolīna (41), Ervīns
(21), Ojārs (12);
no "Mazlažām" - Didrihsons Klāvs (44
gadi);
no "Pilskalniem" Štrausu ģimene Dāvids (43 gadi), Līze (43), Visvaldis
(19), Velta (10);
no "Smaiļiem" Didrihsonu ģimene Jēkabs (48 gadi), Līna (26), Dzintra (2);
no "Dūkiem" Bumbieru ģimene Ernests (60 gadi), Voldemārs (17 gadi).
*Dati ņemti no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva un

"Karšu izdevniecības Jāņa sēta" izstrādātās digitālās Latvijas kartes materiāliem.
Deportācijas sabojāja ikviena dzīvi vai pat to iznīcināja. Kazdangas muzejam par "Druvu" saimnieku Kārkliņu
ģimenes izsūtīšanu pastāstīja Rigmora
Kazaka: "Liktenīgajā 1941.gada 14.jūnijā
plkst. 4.00 no rīta viņus modināja čeka,
lika 2 stundās sakravāties braucienam
uz Sibīriju. Annu ar bērniem nogādāja
Kalvenes stacijā, kur stāvēja sagatavoti
lopu vagoni. Vīrs Jānis Kārkliņš bija paslēpies mežā pie "Egleniekiem", kur dzīvoja
viņa māsa. Tur viņš arī saņēma ziņu par
ģimenes apcietināšanu. Apspriežoties ar
sievastēvu, Kārkliņš sacījis, ka viņš prot
krievu valodu un varēs sarunāties, ko gan
Anna viena ar bērniem iesāks, jo viņa
valodu neprot. Tā viņš aizgāja un pats
pieteicās, lai būtu kopā ar ģimeni, jo lai
nu kā, visi kopā iztiks. Viņu vienu smagā mašīnā nogādāja Kalvenes stacijā, ar
ģimeni satikties neatļāva. Pirms robežas,
iebraucot Krievijā, Anna bija izmetusi
salocītu zīmīti savai mātei, ka viņus ved
ārā no Latvijas un ar Jāni viņa kopā nav.
Zīmīte no Latvijas tomēr caur roku rokām
bija nonākusi līdz adresātam. Kad 1946.

Šovasar pirmo reizi notiks Dienvidkurzemes festivāls "Rimbenieks"

Liepājas Simfoniskais orķestris, nākot aizvien tuvāk savam klausītājam un
pastiprinot koncertdarbību reģionā, dibina jaunu Dienvidkurzemes festivālu
"Rimbenieks". Saturiski tas pārņems pēdējā desmitgadē veiksmīgi īstenotā festivāla "Liepājas vasara" žanriskās kontūras, savukārt festivāls "Liepājas Vasara"
jau nākošgad atgriezīsies savās vēsturiskajās mājās – koncertestrādē "Pūt, vējiņi!". Par festivāla patronesi ir piekritusi
kļūt Eiropas Parlamenta deputāte, bijusī
kultūras ministre Dace Melbārde.
Dienvidkurzeme ir īpašs Latvijas apgabals. Ap Liepāju, tās sirdi, ir izvietojušās skaistas pilsētiņas un apdzīvotas
vietas, kas bagātas ar vēstures liecībām
un mākslas vērtībām. Aizpute, Priekule,
Grobiņa, Gramzda, Durbe, Nīca, Rucava,
Kazdanga, Vecpils, Cīrava, Pāvilosta,
Apriķi un daudzas citas vietas šajā reģionā var lepoties ar krāšņiem dievnamiem, gleznainiem parkiem un elegantām muižām.
Dienvidkurzeme izauklējusi personības, kas būvējušas un sargājušas
Latvijas valsti un kultūru. Kronvaldu
Atis, Miķelis Valters, Zigfrīds Anna
Meierovics, Sudrabu Edžus ir redzamā-

kie no tiem. Un ir vēl kāds vīrs, ko liktenis no zemnieku mājām Priekules novada Gramzdas pagastā ir aizvedis ne tikai
uz Aizputi un Liepāju, bet licis arī pildīt
Kārļa Ulmaņa valdības ministra pienākumus. Tas ir Evalds Rimbenieks, baptistu mācītājs, ilggadējs Liepājas pilsētas
mērs, Liepājas operas, Tautas konservatorijas un Mākslas skolas dibinātājs
pirms turpat 100 gadiem, kā arī Liepājas
Filharmonijas atjaunotājs.
Liepājas Simfoniskā orķestra vadība
vēsta, ka festivāla "Rimbenieks" mērķis ir tuvināt augstvērtīgas mūzikas atskaņojumu cilvēku dzīvesvietai, stiprināt
un izglītot novada kopienas, popularizēt
latviešu mūziku un veicināt Latvijas apceļošanu, sākot jau no kaimiņu pagasta. Apvienojot kultūrtūrisma un dabas
tūrisma aktivitātes, festivāls palīdzēs
vēl vairāk iepazīt un iemīlēt mūsu zemi.
Festivāla galvenie satura balsti būs kamermūzika, simfoniskā mūzika, simforoks, ērģeļmūzika un vokālsimfoniskā
sakrālā mūzika. Nākotnē iespējama festivāla paplašināšanās arī citos mākslas
žanru virzienos.
Jaunā festivāla galvenā ģeogrāfiskā
ass atbilstoši Evalda Rimbenieka dzīves gājumam ir Priekule, Aizpute un
Liepāja. Atgriežoties normālam dzīves plūdumam, vasaras periodā festivāls ar koncertiem viesosies arī citās
Dienvidkurzemes pilsētās un ciemos.
Liepājā festivāla koncerti notiks koncertzālē "Lielais Dzintars", kā arī Liepājas katedrālēs un baznīcās.
Pateicoties unikālai sakritībai, triādei
Aizpute – Priekule – Liepāja pārklājas
izcilu latviešu komponistu trijotne – aizputnieks Pēteris Vasks, priekulnieks
Ēriks Ešenvalds un liepājnieks Agris
Engelmanis. Gan šo apbrīnojamo skaņražu, gan citu latviešu komponistu mūzika vienmēr būs pārstāvēta festivāla
"Rimbenieks" mākslinieciskajā programmā.

Šogad Dienvidkurzemes festivāls
"Rimbenieks" nāks klajā ar 12 koncertiem. Tas sāksies ar simbolisku koncertu 10.jūlijā Evalda Rimbenieka dzimto Smaižu baznīcā un noslēgsies ar
vērienīgu garīgās mūzikas koncertu
20.augustā Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē. Koncertos uzstāsies Liepājas
Simfoniskais orķestris, Valsts akadēmiskais koris "Latvija", diriģenti Gintars
Rinkevičs, Māris Sirmais un Guntis
Kuzma, solisti Kristīne Balanas, Krišjānis
Gaiķis un Jeronimus Miļus, kameran-

gada rudenī pienākusi ziņa, ka bērniem
atļaus atgriezties Latvijā, ja te viņus kāds
uzņems, uzņēmās Rigmoras Kazakas
māte Karlīna Kazaka. Tā bērni Valda un
Ilma nonāca mūsu ģimenē, kur uzauga.
No Sibīrijas manai mātei 1948. vai 1949.
gadā Anna atsūtīja mazu izvilkuma rakstā darinātu sedziņu. Varu iedomāties, cik
daudz sapņu par Latviju ielikts mazajā
sedziņā un cik daudz sāpju. Un tomēr
viņa izturēja un atgriezās Latvijā. 1957.
gadā."
Pieminot šo vēsturiski drūmo dienu un
godinot ikvienu izvesto Latvijas valstspiederīgo, Sandra Kalniete norāda: "Nav
nekā personīgāka un individuālāka par
cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas pavada
ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim
un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem
vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir
pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība
kādā lielākā, apkopojošā skaitlī."
Izsakam pateicību Rigmorai Kazakai
par muzejam nodotajiem vērtīgajiem materiāliem!
(Kazdangas
Holštroma)

muzeja

vadītāja

Ilze

samblis "Kurland Quintet, Liepājas mežragu kvartets, Gunta Kolerta kvintets,
Ērika Kiršfelda trio, kā arī citi mākslinieki. Festivālu rīko Liepājas Simfoniskais
orķestris, un tas notiks ik gadus jūlijā
un augustā. Festivālu atbalsta Latvijas
Republikas Kultūras ministrija.
Informācijai var sekot līdzi arī orķestra
mājas lapā liepajassimfoniskais.lv.
(Informāciju sagatavoja Iveta Vēvere,
Liepājas Simfoniskā orķestra sabiedrisko
attiecību vadītāja)

Latvijas muzeju kopizstādei "Latvijas gadsimts"
deponētie priekšmeti atgriežas Aizputē
Pēc četru gadu prombūtnes Latvijas Nacionālā muzeja veidotajā 68 Latvijas muzeju
kopizstādē "Latvijas gadsimts" Rīgā, savās mājās - muzeja krājumā - atkal atgriezušies izstādei deponētie muzeja krājuma priekšmeti - divi Latvijas valsts neatkarības
simboli - sarkanbaltsarkanie karogi. Viens no tiem, 1940. gadā ienākot padomju varai, tika noņemts no Aizputes valdes ēkas un aizceļoja uz Ameriku, bet Aizputē atkal
atgriezās Atmodas laikā, un otrs - aizputnieces Valdas Kļavas rokām šūtais, kas karoga mastā Aizputē atkal tika uzvilkts tautas mītiņa laikā 1991. gada novembrī.
Esam priecīgi un gandarīti par mūsu muzejam doto iespēju būt muzeju kopizstādes veidotāju pulkā.
(Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga)

KULTŪRA
Būs apskatāma Ingas Ozolas fotogrāfiju izstāde
"Rītausmā…"

Aust gaismiņa, lec saulīte,
Tas pirmais gaišumiņš;
Labrītiņ! Dievs palīdz!
Tā pirmā valodiņa.
/ Latviešu tautas dziesma/
Visas izstādē skatāmās fotogrāfijas ir fotografētas rītausmā. "Sveicinot sauli no rīta
un pavadot vakarā, tā pa īstam
apzinies, ka esi daļa no visa: no
Visuma, no zemes, kas griežas,
un saules, kas silda, dod dzīvību it visam, modina it visu. Būt
dabā, īstā klusumā, kas pilns
skaņas un dzīvības, kad ierau-

gi pirmos saules starus, sajūti rīta rasu - atkal un atkal vari
apbrīnot smalkās ūdens pērlītes un atspulgus tajās, noauj
kājas, iegrimsti dzērveņu purvā un sajūti vaivariņu smaržu,
satiec kādu meža iemītnieku,
tad sirds sitas gluži vai vienā
ritmā.... Nebeidzams ritums un
dabas transformācija. Zieds atveras saulei, pēc mirkļa jau vīst,
un tā vietā blakus jaunu dzīvi
sāk cits," savu izvēli par labu fotografēšanai agros rītos pamato
Inga Ozola.
Inga Ozola ir ilggadēja
Latvijas Radio 1 korespondente
Kurzemē un televīzijas žurnāliste Liepājā, kas ikdienā veido foto
reportāžas portālam www.lsm.
lv, bet savā brīvajā laikā fotografē dabu. Jo īpaši viņu iedvesmo
mežs un savvaļas augi, un tas
vainagojies ar Ingas fotogrāfiju publikāciju žurnālā "Ilustrētā
Zinātne" un žurnālā "Liepājas
Vēstules". Izstādes darbu autore ir pārcēlusies uz dzīvi tuvāk
dabai - dzimtajos Rudbāržos,

kur rūpējas par senas meža mājas atjaunošanu un bioloģiskās
daudzveidības mežā.
Tā, tverot mirkļus fotogrāfijā,
viņa rod arī iedvesmu saviem
Kurzemes korespondenta stāstiem Latvijas Radio 1. Arvien
vairāk esot savā dzimtajā pusē,
dzīvojot tuvāk dabai arī ikdienā,
viņa apgūst un pilnveido savas
vides gida iemaņas, iepazīst
apkārtni un kā sertificēts vides
gids ved citus dabā. "Tā mijiedarbojamies un radām mirkli
šeit un tagad, ko varam aiznest
sev līdzi. Neatkārtojamais mirklis veido nospiedumu fotogrāfijā, tā iegūstot citu dimensiju",
par saviem dabā piedzīvotajiem
un apstādinātajiem mirkļiem
saka fotogrāfiju autore.
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Aizputes novadpētniecības muzejs
aicina uz vilnas velšanas un masku
gatavošanas meistardarbnīcu

Aizvadītajā gadā Aizputes
novadpētniecības muzejs uzsāka Valsts Kultūrkapitāla fonda
un Kurzemes plānošanas reģiona finansētā muzeja projekta "Audzē un stiprini kursi sevī!"
realizāciju. Projekta aktivitātes
aprāvās rudenī Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ.
Muzejam atsākot darbu ar
apmeklētājiem, tiek aicināti in-

teresenti uz meistardarbnīcas
"Vilnas velšana un masku gatavošana" 2 nodarbībām ārpus muzeja telpām - lauka teritorijā 30. jūnijā un 7. jūlijā
plkst.17.30. Tās vadīs filcēšanas amata meistare no Saldus
Linda Kislina. Meistardarbnīcas
1. nodarbībā dalībnieki iepazīs
vilnas velšanas jeb filcēšanas
procesam lietojamos materiālus
un darbarīkus, abas filcēšanas
tehnikas - sauso un slapjo, iepazīs senās maskošanās tradīcijas
latviešu gadskārtu svētkos un
sāks filcēt maskas. 2. nodarbībā
tiks turpināta un pabeigta masku izgatavošana, pilnveidotas
vilnas filcēšanas prasmes.
Uz abām meistardarbnīcām obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni
29623284 (Jolanta).
Aicinām izmantot piedāvātās
iespējas gūt jaunas un dzīvē noderīgas zināšanas un prasmes!
(Aizputes novadpētniecības
muzeja vadītāja Jolanta Berga)

Ingas Ozolas dabā tvertie mirkļi viņas fotogrāfijās Aizputes
novadpētniecības muzeja izstāžu zālē būs apskatāmi no 5. jūlija.
Aicinām un gaidām ciemos!
(Aizputes novadpētniecības
muzeja vadītāja Jolanta Berga)

Aizputes novadpētniecības muzeja projektam piešķirts VKKF finansējums muzeja eksponāta
bērnu sēdratiņu restaurācijai
Valsts Kultūrkapitāla fonda
Kultūras mantojuma saglabāšanas 2. projektu konkursā
3500,00 EUR finansējumu saņēmis muzeja iesniegtais projekts "Bērnu sēdratiņu restaurācija".
Projektā paredzēts veikt muzeja Nacionālā muzeju krājuma
priekšmeta - firmas "Brennabor"
Liepājā ražoto bērnu sēdratiņu
restaurācijas/konservāciju.
Restaurējamais
objekts
nav ikdienišķs muzeja priekšmets, kas būtu atrodams vēl
citu Latvijas muzeju krājumos,
un arī Aizputes muzeja krājumā tādi tie ir vienīgie. Ratiņu

izgatavošanas gads nav precīzi zināms, bet, izpētē iesaistot
Brandenburgas
Rūpniecības
muzeja kolēģus Vācijā, no firmas "Brennabor" produkcijas
katalogiem noskaidrojām, ka
šāds modelis tika gatavots ap
1910. gadu. Ratiņi no Vācijas uz
ostas pilsētu Liepāju būtu varējuši atceļot arī ar kuģi, taču zinot,
ka Liepājas firmai "A. Lippert"
bija noslēgts pirkuma līgums
ar firmas "Brennabor" Latvijas
pārstāvniecību un 1936. gadā
tā līdztekus velosipēdiem uzsāka arī bērnu ratiņu ražošanu,
to montāžai izmantojot galvenokārt ārzemju detaļas (tādēļ

uz ratiņiem arī vācu uzņēmuma
"Brennabor" firmas zīme), un tā
savas produkcijas tirgošanai bija
atvērusi firmas veikalu Aizputē,
Lielā ielā 24,var arī pieņemt, ka
ratiņi izgatavoti Liepājā 20. gs.
30-to gadu otrajā pusē.
Bērnu sēdratiņus kā unikālu
konkrētā laikmeta sadzīves liecību pēc restaurācijas eksponēsim
muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā
"Mazbānītis Aizpute-Liepāja un
Aizpute-Saldus", kur tie vēstīs,
kā turīgu aizputnieku ģimeņu
atvases mēroja 1.3 km garo ceļa
posmu no toreizējās pilsētas rietumu robežas līdz mazbānīša
stacijai.

Lai ratiņu restaurāciju veiktu
kvalitatīvi, pēc iespējas saglabājot to oriģinālsubstanci, autentiskumu un kultūrvēsturiskās
vērtības radīto noskaņu, 2020.
gadā ar VKKF finansējumu un
Aizputes novada domes līdzfinansējumu profesionāļi - koka,
metāla, tekstila un polihromijas
restauratori ( U. Baļļa, I. Baļļa,
S. Kuple un I. Saulesleja) - veica padziļinātu objekta pirmsrestaurācijas izpēti un sagatavoja
tā restaurācijas/konservācijas
koncepciju un programmu.
Balstoties uz izstrādāto restaurācijas/konservācijas programmu, sēdratiņu restaurāciju

veiks restaurācijas speciālisti:
Uģis Baļļa, Ieva Baļļa un Saiva
Kuple, savukārt muzejs turpinās konkrēto ratiņu izgatavošanas vēstures izpēti sadarbībā
ar Brandenburgas Rūpniecības
muzeju Vācijā, kurā ir ekspozīcija, veltīta firmas "Brennabor"
ražotajai produkcijai "Brennabor
in Brandenburg". Projekta realizācijas laiks ir no 01.07.2021.01.07.2022. Projekta realizācijā
ar līdzfinansējumu piedalīsies
arī Dienvidkurzemes novada
pašvaldība.
(Aizputes novadpētniecības
muzeja vadītāja Jolanta Berga)
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Aizputes pilsēta
Muzikālie vasaras vakari Aizputē
"Pikniks ābeļdārzā"
2. jūlijā
TRIO: J.Vizbulis, A.Ozoliņa, A.Eglīte
"Pasaules mīlestības stāsti"
23.jūlijā
Dziedošo aktieru pāris Ērika Eglija –
Grāvele un Gints Grāvelis
20.augustā
Rihards Zaļupe "Vasaras atmosfēras"
27.augustā
Vasaras noslēguma atpūtas vakars
PMK Stadiona zālājā
Duets: Artis Šimpermanis (grupas
"Rumbas kvartets" solists)
un Māris Blāze (grupas Jūrkant solists)
pēc koncerta DJ Ron Artie performance
Visos pasākumos ieeja ar savu "piknika aprīkojumu" – sedziņa u.c.
18.jūlijā plkst. 20.00
Aizputē, ābeļdārzā pie Aizputes novadpētniecības muzeja
Dienvidkurzemes festivāla
"Rimbenieks" ietvaros
"Kurland Quintet" koncerts
(Liepājas Simfoniskā orķestra kameransamblis)
(pasākums bez maksas)
No 6. līdz 7.augustam
Aizputes pilsētas svētki
"Svētki ienāk pilsētā"
6.augusts
Multimediāls sajūtu piedzīvojums
"Pirmsākums. AIZpuTE"
Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijā un
tās apkārtnē.
(Pasākums tiek organizēts VKKF
("Kurzemes kultūras programma 2021")
atbalstītā Aizputes novada projekta
"Pirmsākums. AIZpuTE" ietvaros)

7.augusts
Bērnu atrakcijas un atpūtas pasākumi
Dienas koncerti
Koncerts "Brodveja un Kino mūzika"
Rīgas saksofonu kvartets ar solistiem
Jolantu Strikaiti – Lapiņu un Emīlu
Kivlenieku (sadarbība ar "Latvijas
Koncerti")
Koncerts "Carnival Youth"
*Plānoto pasākumu norise var mainīties, pielāgojoties tā brīža noteiktajiem
epidemioloģiskajiem ierobežojumiem.
Sīkāka informācija Aizputes kultūras
nama facebook lapā.

30. jūnijs un 7.jūlijs
"Vilnas velšana un masku gatavošana"
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
pa tālruni 29623284.
No 5.jūlija
Ingas Ozolas fotogrāfiju izstāde
"Rītausmā…"

Lažas pagasts
30.jūlijs plkst. 21.00
pie Apriķu muižas
Daumants Kalniņš un pianists Romāns
Vendiņš
koncertprogrammā "Vasaras noskaņojums"
(koncerts bez maksas, līdzi ņemt savu
"piknikaprīkojumu" – sedziņa u.c.)
Sīkāka informācija: Aizputes kultūras
nama facebook lapā

Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi MAIJĀ
1 zēns un 1 meitene

Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!

Aizputes novadā MAIJĀ reģistrētie
mirušie iedzīvotāji:
Antans Jurevičs

05.07.1951.-02.05.2021.

Kazdangas pagasts

Indra Bērica

14.03.1952.-02.05.2021.

Aizpute

Velta Āfelde

20.11.1945.-06.05.2021.

Cīravas pagasts

Dzidra Ira Lemaiķe

11.01.1942.-06.05.2021.

Aizpute

Ārija Lindberga

18.02.1946.-13.05.2021.

Kazdangas pagasts

Edgars Ābele

08.08.1955.-15.05.2021.

Aizputes pagasts

Jānis Voldemars Rūtiņš

06.09.1937.-22.05.2021.

Aizpute

Klaudija Perminova

20.04.1957.-25.05.2021.

Cīravas pagasts

Aizputes pilsētas bibliotēka aicina iedzīvotājus izmantot pie mums pieejamos pakalpojumus. Atgādinām, ka bibliotēkā tiek veikta arī dokumentu iesiešana un laminēšana. Mūsu bibliotēkā pieejams arī jauns bezmaksas pakalpojums – elektronisko
dokumentu parakstīšana ar eParakstu un bibliotekāru konsultācijas eParaksta lietošanā.
Pakalpojumi
•
Grāmatu rezervēšana, termiņa pagarinājumi tiešsaistē https://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
•
E-grāmatu bibliotēka https://www.3td.lv/
•
Preses izdevumi https://saite.lv/OhCso
•
Tematisko literatūras apskatu sagatavošana
•
Interneta pakalpojumi
•
Uzziņas un konsultācijas
•
Konsultācijas datoru lietošanā un informācijas meklēšanā, e-pakalpojumu
izmantošanā
•
Informācija par pilsētu un novadu
•
Tikšanās ar literātiem, radošām personībām
•
Literārās un mākslas izstādes
•
Grāmatu piegāde mājās pēc pieprasījuma
•
Starpbibliotēku abonements
Bibliotēkā bez maksas pieejami
•
Datu bāze https://www.letonika.lv/
•
Filmu portāls https://www.filmas.lv/
•
Periodisko izdevumu digitālās versijas http://periodika.lndb.lv/, grāmatu kolekcijas http://gramatas.lndb.lv/ un citas Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas
(LNDB) kolekcijas
•
Jaunāko laikrakstu publikācijas http://news.lv/
Maksas pakalpojumi
•
Dokumentu iesiešana
•
Izdruka, kopēšana (melnbalta A4, A3)
•
Izdruka kopēšana (krāsaina A4)
•
Papildus maksa, ja tiek izmantots Image DIGICOLOR A4 (biezais papīrs)
•
Skenēšana
•
Laminēšana A4, A3
*Ar cenrādi var iepazīties Aizputes pilsētas bibliotēkā vai Aizputes novada mājaslapā.
(Aizputes pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre darbā ar bērniem Līga Jučere)
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

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

