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Arhitektūras pieminekļa - Aizdzires Muiža - 

saglabāšanas un atjaunošanas projekts  

 

Cienījamie Kandavas iedzīvotāji un iedzīvotājas, 

Daži no Jums jau zina, ka kopš pagājušā gada tiek veiktas aktivitātes, lai pasargātu Aizdzires muižas 

ēkas un ēku drupas no tālākas sabrukšanas un iespēju robežās dotu tām jaunu Dzīvi. 

Mēs gribam šim darbam pieiet savādāk nekā parasti un par projekta mērķi padarīt atjaunošanas 

procesu: tieši pašas kopšanas un atjaunošanas aktivitātes padarīt par piedzīvojumu un pievērst 

uzmanību sabrūkošajai Muižai.  Tāpēc mēs aicinām dažādu profesiju brīvprātīgos no Vācijas un citām 

Eiropas valstīm uz Kandavu, lai viņi varētu šeit iesaistīties Arhitektūras pieminekļa atjaunošanā un 

sakopšanā. Projekts tiek veidots izglītības, kultūras un starptautiskās apmaiņas jomā. Brīvprātīgo 

izaicinājums piedalīties projektā ir piedzīvojumu, zināšanu, prasmju un iemaņu gūšana, kā arī 

iesaistīšanās Labajā darbā. 

 

 

 

 

Mēs ļoti priecāsimies, ja Jūs kā Kandavas iedzīvotāji būsiet ieinteresēti mūsu projektā. Daudzi 

eiropieši nekad vēl nav bijuši Latvijā (un daudzi pat neatšķir Latviju no Lietuvas). Jūs visi kā Kandavas 

iedzīvotāji varat dot savu ieguldījumu, lai ārzemju brīvprātīgie savas uzturēšanās laikā Kandavā iegūtu 

vislabākos iespaidus par Jūsu pilsētu un Jūsu valsti. 

Visu informāciju par projektu Jūs atradīsiet  www.aizdzires-muiza.eu. Visa pārējā vidū atradīsiet arī 

izglītības, kultūras un brīvā laika programmu. Jūs tiekat sirsnīgi aicināti piedalīties mūsu plānotajos 

pasākumos. Ja Jums ir vai rodas savas idejas šai programmai, vai Jūs gribētu organizēt kādas kopējas, 

piem. sporta vai muzikālas aktivitātes ārzemju brīvprātīgajiem, esat laipni lūgti griezties pie mums. 

 

Mums ir dažas konkrētas vajadzības. Mēs meklējam:  



- Naktsmājas brīvprātīgajiem laika posmā no 15. augusta līdz 30. septembrim (atsevišķos 

gadījumos jau no augusta sākuma līdz oktobra beigām vai ilgāk). Ja Jums ir tukšs dzīvoklis 

Kandavā vai tās tuvumā, vai kādu zināt, vai gribat izīrēt kādu istabu, tad ziņojiet mums. Mēs 

maksāsim parastu īres maksu, (ja vēlaties - arī par visu īres periodu uz priekšu). Dzīves vietai 

vajadzētu būt  normāliem standarta dzīves apstākļiem – tīrs, ar tekošu ūdeni, tualete, kā arī 

vēlams ar mēbelēm. Mēs uzņemamies rūpes par to, ka īrnieki uzvedīsies kārtīgi un īres laika 

beigās dzīvesvieta labā stāvoklī tiks Jums atdota atpakaļ. 

- Mēbeles, piem., gultas, galdi, skapji, krēsli, plaukti, - vēlams veseli un tīri; gultas, dīvāni un 

matrači – iespēju robežās higiēniski tīri; gultasveļa; trauki, galda piederumi. Mēs maksāsim 

saprātīgu lietotu preču cenu, kā piem, ss.lv . Ja gadījumā Jūs mums mēbeles gribat uzdāvināt 

vai uz ilgāku laiku iznomāt, mēs labprāt pieņemsim. 

- Papildspēkus mūsu darba grupai – interesentiem vēlams dzīvot Kandavā vai tās tuvumā, jābūt 

pašapzinīgam, vajadzīgas tekošas angļu vai vācu valodas zināšanas, jāspēj uzņemties atbildība 

un patstāvīgi risināt dažādus organizatoriskus jautājumus. 

 

 

 

 

 

Lai brīvprātīgie varētu ērti pieteikties, mēs esam nodibinājuši kontaktus ar vairākām brīvprātīgo 

organizācijām dažādās Eiropas valstīs. Arī Latvijā – ar „Jaunatne smaidam“. Mēs reklamējamies daudz 

dažādos veidos, arī sociālajos tīklos. Ja Jūs zināt kādu cilvēku ārzemēs, kuram dalība mūsu projektā 

varētu būt aktuāla vai interesēt, droši informējiet viņu par mums. 

Projekta īstenotājs ir  SIA DEBAXX, kurš ir arī Aizdzires Muizas īpašnieks un īsteno Aizdzires muižas 

sociāli ekonomisko attīstības iniciatīvu. Vairāk informācijas Jūs atradīsiet mūsu mājaslapā.  

 

Jautājumu vai intereses gadījumā par projektu Jūs varat mūs sasniegt pa telefonu 63188528, 

(latviešu, angļu un vācu valodās), kā arī info@aizdzires-muiza.eu . 

Mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Jums un vēlam sev un Kandavas pilsētai un novadam veiksmīgu 

projektu ! 
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