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Kandavas novada vēstnesis2.

BŪSIM KOPĀ
K a n d a -

vas nova-
da ļaudīm 
maija mē-
nesis bija 
saspringts, 
jo novads 
kā vēl nekad 
g at avoj ā s 
svētkiem, 
ko aplieci-

nāja arī plašā un daudzveidīgā 
novada svētku pasākumu prog-
ramma. Šogad Kandavas nova-
da svētki pulcēja ļoti lielu skaitu 
dalībnieku, skatītāju un viesu.  
Liels paldies visiem iedzīvotā-
jiem, kas piedalījās, organizēja 
un visādi citādi atbalstīja svētku 
pasākumus! Paldies gribu teikt 
arī to privātmāju iedzīvotājiem, 
kas ir sākuši sakopt savas mājas 
un pagalmus, gan mainot žogus, 
gan māju jumtus. Protams, gri-
bētos, lai vecpilsētas māju īpaš-
nieki pievērstu uzmanību arī 
ēku fasādēm, jo dažas mājas ir 
kritiskā stāvoklī un tas neizdaiļo 
pilsētu. 

Labiekārtošanas un celtniecī-
bas projekti pilsētā turpinās. Ir 
nodota ekspluatācijā Priežu iela, 
kas ar savu bruģi, blakus esošo 
kartinga trasi un priežu mežu, 
veido sakoptu kopskatu un ir 
pilnīgi pārvērtusi šo privātmāju 
rajonu. Turpinās Zemītes ielas 
gājēju celiņa izbūve un citi dar-
bi. Ir uzsākta vecpilsētas centra 
daļas rekonstrukcija un jau drī-
zumā Kandavas vecpilsēta, kas 
ir unikāls kultūrvēsturisks pie-
mineklis, iegūs pilsētas iedzīvo-
tājiem un viesiem pievilcīgākas 
aprises. Protams, pilsētas infra-
struktūras labiekārtošanas dar-
bu laikā pilsētas iedzīvotājiem 
ir jāpacieš zināmas neērtības, 
tāpēc aicinu Jūs būt saprotošiem 
un iecietīgiem.  

Soli pa solim veidosim savu 
pilsētu un pagastus sakoptākus, 
zaļākus un iedzīvotājiem pievil-
cīgākus! Būsim kopā labās do-
mās un centienos!

 Priecīgus Līgo svētkus un  
jaukas vasaras brīvdienas !

Kādēļ gan skaistie brīži paskrien tik 
ātri! Tik ilga un satraukta gatavošanās, 
tad - viens mirklis - un svētki garām! To-
mēr ir liels gandarījums par to, ka svētki 
izdevušies: gan laiks mūs lutināja, gan 
pasākumi bija daudz un interesanti, gan 
cilvēki smaidīgi un apmierināti! Protams, 
vienmēr būs kāds īgņa un neapmierinā-
tais rūcējs, bet tāda jau pasaule ir, skaista 
tieši ar savu daudzveidību!

2.jūnijā svētku ieskaņā, novada biblio-
tēkas apciemoja Lustīgais busiņš, piedalo-
ties visu pagastu novadpētniecības izstāžu 
atklāšanās. Cik gan daudz interesantu un 
brīnišķīgu cilvēku ir mūsu pagastos!

3.jūnijs iesākās ar zinātnisko konferenci 
novada muzejā „Vēsture pūš pīlītes. Notu-
rīgi meli, kļūdas un pārpratumi Kandavas 
un Latvijas vēsturē”. Iespējams, ka pīllī-
tes kāds pūtīs arī pēc daudziem gadiem, 
atceroties tieši šo laiku mūsu novada un 
pilsētas vēsturē. Lai tik pūš! Kāds to atkal 
mēģinās noskaidrot, bet laika vecis griezīs 
ratu tālāk!

Pievakarē Kandavas kultūras namā 
kino seansā „Dokumentālā Kandava 
1947.- 1991.”, katrs sanākušais varēja 
mēģināt ieraudzīt un atpazīt sevi, savus 
tuviniekus, draugus vai paziņas. Tostarp 
Ozolāju estrāde jau ņudzēja no pašdarb-
niekiem, kuri priecīgā satraukumā vēl 
mēģināja pieslīpēt detaļas pašmāju ro-
koperai „Abavas teiksma”. Muzikālais 
uzvedums kā emocionāla kulminācija 
izskanēja naksnīgajā ozolu ieskautajā 
ļaužu pilnajā estrādē, apliecinot, ka mūsu 
pašdarbnieki, mūziķi un vietējie literāti 
un gana varoši radīt neaizmirstamus un 
atmiņā paliekošus darbus!

 4.jūnija diena uzausa tik pat silta un 
saulaina, kā iepriekšējās, apstiprinot, ka ar 
Dievpalīgu svētki izdosies .Šī diena sākās 

ar svētku aizlūgumu un atklāšanu Bruņi-
nieku pilskalnā. Turpat pilskalnā turpinā-
jās novada bērnu kolektīvu koncerti, kas 
noslēdzās ar popgrupas „Dzeguzīte ”kon-
certu. Visas dienas garumā, visā Kandavas 
garumā, visās ielās, skvēros un laukumos 
lustējās „Lustīgie kandavnieki”. Andelējās 
Tirgus ielā un Krāmu tirgū, sportoja pie 
Kandavas vidusskolas, pauda savas ra-
došās aktivitātes Amatu un Mākslinieku 

ielās, un tusoja Jauniešu ielā, kur karsto 
svelmi remdēt palīdzēja Kandavas tehni-
kuma jaunie bārmeņi ar gardo boli. Pēc-
pusdienā Kandavas ielas un Vecpilsētas 
laukumu piepildīja senie retro un ne tik 
senie mocīši un automobiļi, pat matiem 
plīvojot izvizinot pa Kandavu. Visi nova-
da pagasti, turpat Vecpilsētas laukumā sa-
rīkoja īstu tingeltangeli, rādot savas muzi-
kālās prasmes un sasniegumus. Jau pieva-
karē viss raibais novada tingeltangelis no 
visām Kandavas pusēm pulcējās svētku 
kulminācijai – lustīgajam gājienam cauri 
pilsētai, lai ar vērienu iesoļotu Ozolāju es-
trādē, kura tik lielu ļaužu pieplūdumu ilgi 
nebija redzējusi, kā svētku uzrunā teica 
Kandavas novada domes priekšsēdētājs,- 
novada ļaudis pierādīja, ka ar pašu gribu, 
piedalīšanos un entuziasmu var paveikt 
lielas lietas! Šī svētku diena noslēdzās ar 
Gundara Lintiņa jubilejas koncertu un 
zaļumballi ar grupu „Credo” un diskotēku 
līdz rīta gaismai.

Svētdienas 5.jūnija rītā visus aicināja 
svētku dievkalpojums Kandavas ev.lut.
baznīcā un pašā svētku nobeigumā spē-
kavīru čempionāts Kandavas stadionā.

Svētki izdevās un tas ir katra novada 
iedzīvotāja nopelns!

Kandavas novda domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste D. Gudriķe

 

NOVADA SVĒTKI IZDEVUŠIES!



AKTUALITĀTES

Kandavas novada vēstnesis 3.

Novada svētku tēma šogad bija „Lus-
tīga dzīvošana”, un tā mēs arī svinējām. 
Ar prieku, aizrautīgu līdzdalību, radošu 
uzdrīkstēšanos. „Lai tālu skan!”

Sabraukušo viesu pūļi liecināja, ka 
mūsu svētki tiešām tālu aizskanējuši.

Bet tas nekad nevarētu notikt bez dau-
dzu jo daudzu pašu novada ļaužu līdz-
dalības.

Tādēļ vissirsnīgāko paldies sakām:
Kandavas novada domei par uzticēša-

nos un atbalstu gan programmas izvei-
došanā, gan visu pasākumu tehniskā un 
finansiālā nodrošināšanā.

Paldies Sanitai Irbei un „Kandavas 
Namsaimniekam” par paveiktajiem sa-
gatavošanās darbiem.

Svētku laikā daudzkārt 
izskanēja atbraukušo vie-
su atzinība Kandavas no-
vada pašvaldības policijai. 
Pievienojam tiem savu 
pateicību, īpaši jau tiem 
policijas darbiniekiem, 
kuri pašaizliedzīgi sargāja 
Bruņinieku pilskalnu un 
‘’Ozolājus” naktī no 3.uz 4. 
jūniju.

Kandavas novada pagas-
tu pārvaldniekiem, visiem 
bibliotekāriem, kultūras 
un tautas namu vadītā-
jiem, amatierkolektīvu va-
dītājiem un dalībniekiem 
par izturību un radošu 
iniciatīvu dažādos svētku 
pasākumos.

Valijai Skarnelei par 
aizrautīgo muzicēšanu 
Lustīgā busiņa braucienā 
pa novada bibliotēkām un 
viņas „ieroču nesējai” Līgai 
Rozei.

Agrim Dzenim un Kan-
davas novada muzeja ko-
lektīvam par lieliski noorganizēto zināt-
nisko konferenci „Vēsture pūš pīlītes”.

Edgaram Makovskim par svaigo ozol-
zīļu kafijas malumu svētku vajadzībām.

Visiem uzveduma „Abavas teiksma” 
autoriem, veidotājiem un dalībniekiem. 
Paldies Normundam Štofertam un uz-
ņēmumam „Priedaine N” par uzvedu-
ma rekvizītu izgatavošanai dāvinātajiem 
kokmateriāliem.

Paldies mācītājam Uģim Brūklenem 
par saturīgi veidoto svētku aizlūgumu, 
kā arī visiem aizlūguma dalībniekiem.

Par to, ka Bruņinieku pilskalns uz čet-
rām stundām bija pārvērties par bērnu 
koncertplaci, kurā uzstājās galvenokārt 
Kandavas novada bērnu kolektīvi un 
solisti, pierādot, ka mūsu novadam tie-
šām ir nākotne (!!!), vislielākais paldies 
koncertplača vadītājai Solvitai Jansonei, 
visiem dalībniekiem, viņu pedagogiem 

un vecākiem.
Paldies visiem „lustīgajiem kandav-

niekiem”, kuri sestdienas tveicīgajā saulē 
varonīgi darbojās četru stundu garumā 
sev norādītajās teritorijās pilsētas ielās 
un laukumos, lai mēs, pa tām staigājot, 
varētu novērtēt, cik Kandavas novadā 
daudz radošu un aktīvu cilvēku.

Paldies Solvitai Viļumai, Janai Kašla-
jai, jauniešu centram „Nagla”, biedrībai 
„Piepildīto sapņu istaba”, ielu vingrotāju 
grupai „Parkor-Team”, karatē klubam 
un Marekam Lavrinovičam, solistiem 
Madarai Kārņupai, Ievai Ripai un Lienei 
Treikalei. Tetovējumu meistarei Vitai 
Vorkalei un Ināram Švarcam par izstā-
dei uzticētajām fotogrāfijām.

Par krāšņu un interesantu līdzdalību 
svētku pasākumos pateicamies Valsts 
Kandavas tehnikuma direktoram Iva-
ram Lasim, kā arī viņa pedagogu un au-
dzēkņu kolektīvam.

Paldies Aivai Valdmanei, Amatnie-
ku biedrībai „Pūralāde”, tautas mūzikas 
ansamblim „Tals’ trimiš”, Lijai Dunskai 
un visiem, kuri mūs pārsteidza ar inte-
resantiem līdzdalības piedāvājumiem 
Amatnieku ielā.

Paldies Anitai Dundurei un Dacei 
Seilei par dāsnumu, iztirgojot savus 
krāmu krājumus. Jāatzīst, ka viņas ne 
par mata tiesu neatpalika no citiem 
krāmu tirgotājiem- Talsu Tautas teātra 
un Laidzes „Pekstiņiem”, kuru gan bija 
skaitliski vairāk, bet kaulēšanās prasmes 
nebija tik augstu attīstītas.Pateicamies 
Kandavas Mūzikas skolai un direktorei 
Marutai Balodei par to, ka Krāmu tirgus 

dalībniekiem bija ērta pajumte, kur tēr-
pus nomainīt un elpu atvilkt.

Paldies Ērikai Klaubergai, Kandavas 
Mākslas skolas skolotājiem un audzēk-
ņiem, kuri svētku laikā strādāja Māks-
linieku ielā. Tā bija mierīga, patīkami 
ēnaina vietiņa romantiskai atpūtai un 
garīgam baudījumam svētku svelmaina-
jā trakumā.

Sirsnīgs paldies Andrim Bambim un 
visiem viņa sportiskajiem līdzgaitnie-
kiem par milzīgo darbu, ko šī prasmī-
gā komanda paveica, organizējot visas 
sporta aktivitātes svētku laikā.

Kompliments drosminiekam Mārti-
ņam Užānam, kurš uzdrošinājās pielai-
kot medību trofejas pagastu tingeltan-

gelī.
Savukārt Guntaram Ind-

riksonam pateicamies par 
skaņu aparatūras nodrošinā-
šanu Vecpilsētas laukumā.

Lielais paldies kafejnīcai 
„Ieviņa” un personīgi Inetai 
Feldmanei par gardo mie-
lastu, ko baudīja automobi-
ļu parādes dalībnieki, kā arī 
viņu rūpīgajai pavadonei 
Ilzei Dravniecei.

Paldies visiem neskaitā-
majiem svētku gājiena da-
lībniekiem- par izdomu, 
asprātību un kolektīvismu, 
pierādot, ka Kandava tālu 
skan !!!

Bija prieks sadarboties ar 
Broņislavu Hadaņonoku un 
Didzi Zeibotu gājiena sastā-
dīšanā.

Pateicamies Ivaram Ma-
rašinskim un uzņēmumam 
„Kandavas ceļi” par izpalī-
dzēšanu gājienā un arī cit-
viet svētkos.

Patiesi cieņas apliecināju-
mi Kandavas Deju skolas audzēkņiem 
par skaisto gājiena noformējumu, jo īpa-
ši jau puisim, kurš visu gājiena laiku stal-
ti nesa lielo, krāšņo grozu, demonstrējot 
īstu Kokneša stāju un Lāčplēša spēku.

Paldies arī šā gada jubilāram Gunda-
ram Lintiņam un viņa menedžerei par 
to, ka, gatavojot lielo svētku koncertu, 
tika izpildītas visas vienošanās, solījumi 
un piedomāts, lai šis pasākums būtu dā-
vana ne tikai pašam jubilāram, bet gan 
visiem kandavniekiem novada svētkos.

Svētki beigušies, bet lustīga dzīvošana 
Kandavas novadā taču var turpināties! 
Un sāksim gatavoties nākošajiem svēt-
kiem. Nevis pēc pusgada, bet šodien.

LAI TĀLU SKAN!!!
Kandavas novada 

Kultūras pārvaldes vadītāja
Ziedīte Začeste

PALDIES PAR SVĒTKIEM!
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Zemītes pamatskolai noslēdzies kār-
tējais mācību gads. Pavadītajā gadā sko-
lēni, skolotāji un vecāki aktīvi iesaistīju-
šies gan mācību procesos, gan sabied-
riskajās aktivitātēs, lai skolas vārds no-
vadā un Latvijā izskanētu ar pozitīviem 
sasniegumiem.

Katrs labs darbs un sasniegums ir 
uzteicams un atzīmējams, tāpēc skolas 
direktore Daiga Puga, konsultējoties ar 
pedagogu kolektīvu, nolēma uzsākt jau-
nu un skaistu tradīciju- godināt skolē-
nus un viņu vecākus par ieguldījumiem 
skolas dzīvē.

 2. jūnija pievakarē skolā pulcējās 
visi tie skolēni un vecāki, kuri ar savu 
darbu un pozitīvo attieksmi pelnījuši 

šo godināšanu. Skolas zāle bija pilna 
ar lūgtajiem viesiem, kas liecina tikai 
par to, ka Zemītes skolai patiesi ir ar ko 
lepoties. Skanot dziesmām un labiem 
vārdiem tika sumināti teicamnieki, „la-
binieki” jeb skolēni, kuri labi startējuši 
mācību olimpiādēs, skatēs, sacensībās 
un konkursos. Visi saņēma pateicības 
diplomus un nozīmītes „Zemītes sko-
las lepnums” vai „Zemītes skola ar tevi 
lepojas”, atkarībā no sasniegto rezultātu 
pakāpes augstuma, vai dalības kopēju 
sasniegumu iegūšanā. Vecāki saņēma 
pateicības rakstus par atbalstu skolas 
organizētajās aktivitātēs. Īpaša patei-
cība bija par vecāku atsaucību skolas 
organizētajās malkas talkās. Protams, 

Zemītes skolas pasākums
„Skolas lepnuma godināšana”

Mākslinieki gleznos 
Kandavā

No 13.- 19.jūnijam Kandavā notiks kār-
tējais starptautiskais gleznotāju plenērs, 
kuru ar Kandavas novada domes atbalstu 
organizē galerija „Vējspārns”. Plenērā pie-
dalīsies mākslinieki no Talsiem, Jūrmalas, 
Rīgas un Kandavas. Dalību apstiprinājuši 
arī gleznotāji no Dānijas. Uz doto brīdi 
pieteikušies 26 dalībnieki.

Plenēra laikā mākslinieki gleznos Kan-
davā un Kandavas apkārtnē, iespējams 
izbrauks uz skaistākajām vietām blakus 
novados - Sabili un Kuldīgu, kur arī ir ļoti 
daudz gleznošanas cienīgu vietu. Ir pado-
māts par mākslinieku atpūtu pēc darba 
skaistā lauku sētā ar pirts vakaru.

Pavasaros, kad mākslinieki iziet Kan-
davas ielās, mūsu pilsēta iegūst pavisam 
citu auru. Skatoties topošajos darbos, pil-
sētas iedzīvotāji atplaukst un ierauga savu 
dzimto vietu pavisam citām acīm, un tas 
ir tik iedvesmojoši!

Plenēra laikā radītos darbus varēsiet 
apskatīt plenēra nobeiguma izstādē. Dar-
bi, tāpat kā citus gadus tiks izstādīti Bru-
ņinieku pilskalna pakājē Strūklakas dārzā 
19.jūnijā no plkst.10:00 līdz 14:00.

Lai Kandava un tās apkārtne jo krāšņi 
top gleznās!

Dagnija Gudriķe

apsveikumus un ziedus saņēma arī tie 
skolotāji, kas ar savu darbu spējuši mo-
tivēt un sagatavot bērnus startam dažā-
dās aktivitātēs novadā un republikā.

Nozīmītes „Zemītes skolas lepnums” 
saņēma skolēni, kuri 2010./2011.mācību 
gadā mācījušies ar labām un teicamām 
sekmēm, piedalījušies mācību priekš-
metu olimpiādēs, konkursos skatēs un 
izcīnījuši tajās godalgotas vietas, kā arī 
aktīvi piedalījušies skolas sabiedriskajās 
aktivitātēs. Šo nozīmīti izpelnījušies 15 
skolēni Katrīna Švarca, Madara Zand-
berga, Annija Šloža, Silva Treikale, El-
vita Klaumane, Baiba Bagdone, Emīls 
Baumanis, Marika Ozolniece, Vineta 
Kvedova, Gerda Šloža, Katrīna Krū-
miņa, Santa Jurgevica, Emīls Krūmiņš, 
Laura Ratniece, Krista Kirillova.

Nozīmītes „Zemītes skola ar tevi le-
pojas” saņēma 38 skolnieki, kuri veik-
smīgi startēja kādā no jomām – kora 
dziedāšanā, sportā vai zīmēšanas kon-
kursos, bet ne visur sevi pilnvērtīgi rea-
lizēja, viņiem ir lielas izaugsmes iespē-
jas par labākiem rezultātiem pacīnīties 
nākošajā mācību gadā. 

Noslēgumā visi tika aicināti cienāties 
ar gardiem kliņģeriem, augļiem, sulu 
un kafiju, ko bija sarūpējusi Stefānijas 
Neibergas firma SIA „Saltums Kanda-
vā”.

Zemītes pamatskolas direktores 
vietniece mācību darbā M. Vilumsone

Izlaidums Kandavas Mākslas skolā

Šopavasar Mākslas skolas 16.izlaidu-
mu absolvēja 19 audzēkņi – mūsu no-
vada mākslinieciski apdāvinātie bērni. 
Astoņus darbīgus un krāsainus gadus 
ar saviem audzēkņiem kopā pavadījusi 
skolotāja Iveta Šmēla. Savukārt skolotā-
ja Laima Narvila ar saviem audzēkņiem 
bijusi kopā gan grūtā mācību darbā, 
gan interesantās un lietderīgās mācību 
ekskursijās. Savu prasmi un varēšanu 
audzēkņi parādījuši savos noslēguma 
darbos, kas kā izstāde ir apskatāma 

galerijā „Vējspārns” visu jūnija mēnesi. 
Īpašs prieks par tiem audzēkņiem, kuri 
savas turpmākās mācību gaitas saista ar 
mākslas tālākizglītību. Tomēr, tas viss 
vēl priekšā, jo absolventiem vēl jāiegūst 
pamatskolas izglītība. Gribu novēlēt 
viņiem saulainu vasaru un veiksmi un 
darbošanās prieku pēc vasaras atpūtas!

Kandavas Mākslas skolas direktore 
Ērika Klauberga
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NOVADA DOMES SĒDE
Kandavas novada domes sēdē tika 

skatīti 59 jautājumi Tika apstiprināti 
grozījumi Kandavas novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr.22 „Par neapbū-
vēta zemesgabala nomas maksas apmēru 
Kandavas novadā”; Nr.16 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu”; Nr.9 „Par 
Kandavas novada domes pašvaldības 
aģentūras „Kandavas novada sociālais 
dienests” sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem un to cenrādi”; Nr.1”2011.gada pa-
matbudžets un speciālais budžets”. Gro-
zījumi minētajos saistošajos noteikumos 
stāsies spēkā pēc atzinuma saņemšanas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā un to publicēšanas pašval-
dības informatīvajā izdevumā „Kandavas 
Novada Vēstnesis”. Ar pieprasījumu gro-
zīt Kandavas novada domes saistošos no-
teikumus Nr.5 „Kandavas novada domes 
nolikums”, bija vērsies domes deputāts 
Dainis Rozenfelds. Kā minēts pieprasī-
jumā, grozījumi nepieciešami, lai nodro-
šinātu administrācijas darbinieku atbil-
dību, pildot uzliktos pienākumus, kā arī 
domes pieņemto lēmumu un iedzīvotāju 
iesniegto priekšlikumu izpildi. Tika no-
lemts domes deputātiem iesniegt priekš-
likumus par grozījumiem Kandavas no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.5 
„Kandavas novada domes nolikums” un 
Juridiskajai un personāla nodaļai saga-
tavot grozījumus izskatīšanai 2011.gada 
jūnija komiteju sēdēs.

Tika lemts par aizņēmumu ņemšanu 
sekojošu projektu īstenošanai: „Satik-
smes drošības uzlabošana Rūmenes ielā, 
Kandavā”; „Sociālās mājas „Podiņi” Ze-
mītes pagastā siltumnoturības uzlaboša-
nas pasākumi”; „Sociālās dzīvojamās mā-
jas „Aizdzires skola” Kandavas pagastā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”; 
„Satiksmes drošības uzlabošana Talsu 
ielā Kandavā”; „Satiksmes drošības uzla-
bošana Raiņa un Pūzurgravas ielās Kan-
davā”. Tika apstiprināts SIA „Kandavas 
namsaimnieks” 2010.gada pārskats un 
pamatkapitāla palielināšanas noteikumi; 
mainīta SIA „Kandavas namsaimnieks” 
juridiskā adrese no „Cerības”, Zemī-
tes pagasts, Kandavas novads,LV-3135 
uz jaunu juridisko adresi „Robežkalni”, 
Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-
3120; apstiprināti SIA „Kandavas nam-
saimnieks” statūti jaunā redakcijā.

Tika skatīts jautājums par Kandavas 
novada domes amatu saraksta apstipri-
nāšanu .Lai nodrošinātu Kandavas no-
vada piederošo nekustamo īpašumu pār-
valdīšanu (ierakstīšanu zemesgrāmatās, 
uzskaiti, ar iznomāšanu, izīrēšanu saistīto 
jautājumu risināšanu) Kandavas novada 
domes administrācijā nepieciešams iz-

veidot Nekustamo īpašumu nodaļu. Pa-
treiz šos jautājumus kārto viens adminis-
trācijas darbinieks, līdz ar to nav apkopo-
ta informācija par situāciju ar dzīvojamo 
fondu, nedzīvojamo būvju stāvokli un 
īpašumtiesību sakārtošanu. Debatēs par 
šo jautājumu izteicās deputāti I.Priede, 
D.Rozenfelds, I.Lasis, S.Horste, izpild-
direktors G.Gelpers, būvvaldes vadītāja 
A.Apine, attīstības un plānošanas noda-
ļas vadītāja G.Cīrule, juriste I.Linuža.

Minētā amatu saraksta grozīšana ne-
ietekmēs pašvaldības budžetu, jo tiks 
pārdalītas esošās amata vietas no citām 
nodaļām un jaunizveidotajām amata vie-
tām finansējums tiks nodrošināts apstip-
rinātā budžeta ietvaros. Tika nolemts ar 
2011.gada 1.jūliju apstiprināt Kandavas 
novada domes amatu sarakstu, un atzīt 
par spēku zaudējušu 2010.g. 26.augusta 
sēdē apstiprināto domes amatu sarakstu.

Tika pieņemta zināšanai novada Iz-
glītības pārvaldes informācija par pie-
redzes apmaiņas braucienu uz Ukrainu 
un Slovākiju no 29.aprīļa līdz 8.maijam 
un sadarbības plāns tuvākajam laikam; 
apstiprināts Kandavas K.Mīlenbaha vi-
dusskolas nolikums; lemts par grozīju-
miem domes lēmumā „Par Kandavas 
novada jaunatnes lietu konsultatīvās ko-
misijas sastāva apstiprināšanu”. Skatīja 
jautājumu par Vānes pagasta bērnudārza 
„Vārpiņa” izvietošanas ieceri Vānes pa-
matskolas telpās. Pieaugušas bērnudārza 
ēkas apkures izmaksas, bērnu skaitam ir 
tendence samazināties, tāpēc būtu liet-
derīgi pārvietot bērnudārza grupiņas un 
virtuves bloku uz Vānes pamatskolas ēku, 
kuras viens spārns nav pilnībā izman-
tots. Debatēs izteicās deputāti S.Tiltiņa, 
S.Horste, Vānes pagasta pārvaldes vadī-
tāja D.Priede. Tika nolemts izveidot dar-
ba grupu, lai veiktu tehniski ekonomisko 
pamatojumu bērnudārza pārvietošanai 
uz Vānes pamatskolas telpām un mek-
lētu iespējas iesaistīties projektos finanšu 
līdzekļu piesaistei.

Tika lemts par nekustamo īpašumu 
„Grenču skola”; Lāčplēša iela 19, Kanda-
vā un Talsu iela 37b, Kandavā atsavinā-
šanas izsoles rīkošanu. Tika pieņemti arī 
citi lēmumi, kas saistīti ar nekustamajiem 
īpašumiem, nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, zemes 
nomu, adreses piešķiršanu, telpu izno-
māšanu ārsta praksēm Kandavas nova-
dā, dzīvokļa rindas apstiprināšanu, un 
vēl virkne citu jautājumu. Tika nolemts 
sakarā ar Līgo svētkiem pārcelt komiteju 
sēdes uz 20.jūniju .

Domes sēdes protokols pieejams www.
kandava.lv ,sadaļā „Pašvaldība”.

Kārtējās komiteju sēdes 20.jūnijā:
Vides aizsardzības un komunālo jautā-

jumu komitejas sēde plkst. 13:00
Sociālo lietu un veselības aizsardzības 

komitejas sēde plkst. 14:00
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

sēde plkst. 15:00
Finansu plānošanas un novada attīstī-

bas komitejas sēde plkst. 16:00
Kārtējā domes sēde 30.jūnijā 

plkst. 13:00.

AKTUALITĀTES

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.3

„PAR ĪPAŠUMIEM, KURUS NEŅEM 
VĒRĀ, NOSAKOT ĢIMENES (PER-
SONAS) ATBILSTĪBU TRŪCĪGAS 

VAI MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES 
(PERSONAS) STATUSAM” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 43.panta trešo un ceturto daļu un 
Ministru kabineta 2010.gada 30.amarta 
noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kritēri-
jus, kad, novērtējot ģimenes vai atseviš-
ķi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā 
- ģimenes (personas)) atbilstību trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam, tās īpašumā vai tiesiskajā valdī-
jumā esošā zeme, mežs un ēkas nav uz-
skatāmas par īpašumu.

2. Par īpašumu papildus Ministru ka-
bineta noteikumos par ģimenes (perso-
nas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajiem 
neuzskata:

2.1. nekustamo īpašumu vai tā daļu, 
kurai saskaņā ar Ministru kabineta notei-
kumiem par nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu klasifikāciju ir noteikts 
lietošanas tiesību apgrūtinājums un tas ir 
reģistrēts Zemesgrāmatā;

2.2. zemi un/vai mežu, kura kadastrālā 
vērtība nepārsniedz 1500 latus;

2.3. ēkas, kuras netiek klasificētas kā 
dzīvojamās ēkas, kurās nav dzīvojamo 
telpu (pastāvīgai vai sezonas rakstura 
dzīvošanai) un kuras ir funkcionāli pie-
derīgas dzīvojamajai ēkai (pirts, klēts, 
nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra, 
materiālu un sadzīves priekšmetu glabā-
šanai u.tml.).

3. Autotransports un lauksaimniecī-
bas tehnika, kas ir vecāka par 10 gadiem, 
nav izgājusi tehnisko apskati Ceļu satik-
smes drošības direkcijā (turpmāk tekstā 
– CSDD) un netiek izmantota komerc-
darbībai.

4. Nosakot īpašuma kadastrālo vērtī-
bu, tiek izmantota Valsts zemes dienesta 
īpašuma kadastra izziņa, bet par tehniku 
dati no CSDD.

DOMES LĒMUMI



AKTUALITĀTES SAPŅI ĪSTENOJAS 
AMERIKĀ
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Pēc veiksmīgi pabeigta mācību gada 
mājās atgriezusies mūsu novadniece 
Ilze Gotfrīda, kura pašlaik studē Ame-
rikā un tur arī spēlē basketbolu. Tikos 
ar Ilzi, lai nelielā intervijā uzzinātu, 
kāds bija viņas ceļš līdz studijām .

Kā tu nokļuvi Amerikā? Kāds bija 
ceļš līdz tam?

-Garš. Sākumā es spēlēju basketbo-
lu Kandavā pie trenera Andra Bam-
bja. Andris pazina Rīgas treneri Daigu 
Jansoni , un es aizgāju spēlēt uz Rīgu, 
komandā ar nosaukumu Jugla, sāku-
mā, līdz devītai klasei, tētis mani vadāja 
uz Rīgu uz treniņiem vienreiz nedēļā, 
pastarpus tam trenējos arī Kandavā 
kopā ar puišiem pie treneriem Ivara un 
Andra Bambjiem. Tā bija ļoti noderīga 
pieredze, jo puiši ir ātrāki un man bija 
jāspēlē gudrāk, lai viņus apspēlētu. Des-
mitajā klasē pārgāju mācīties uz Rīgas 
49.vidusskolu un turpināju spēlēt ko-
mandā Jugla un skolas komandā. Pēdē-
jo vidusskolas gadu spēlēju trīs koman-
dās – Juglā, skolas komandā un sieviešu 
līgas komandā RTU/ Merks. Tā bija ļoti 
liela slodze, bet ne par velti, jo spēļu 
prakse šajā gadījumā man trīskāršojās. 
Vienpadsmitajā klasē es sapratu, ka va-
rētu mēģināt mācīties Amerikā.

 12.klasē tika atsūtīts uzaicinājums 
no vairākām skolām Amerikā, bet uz 
vizīti aizbraucu tikai uz divām skolām, 
apskatīties uz vietas, kas un kā.Es izvē-
lējos grūtāko ceļu, jo vienā no skolām 
jau mācījās divas latvietes, otra skola 
bija prestižāka, augstāka līmeņa.Ja es 
izvēlētos pirmo, man būtu vieglāk, jo 
tur jau mācījās divas tautietes. Savukārt 
basketbola komanda bija labāka ma-
nis izvēlētajā augstskolā un, ja es gribu 
progresēt, tad iespējas lielākas ir manis 
izvēlētajā- Saint Joseph’s Universitātē.

Tātad, absolvējot vidusskolu, tev 
jau bija skaidrs, kāds būs tavs tālākais 
ceļš?

-Jā, pabeidzu skolu un devos uz 
Ameriku uz Saint Joseph’s Universitāti. 
Tomēr primārais šai skolā ir nevis bas-
ketbola spēlēšana, bet gan mācības.Ja 
nav labas sekmes, spēlēt neatļauj.

Kur tu dzīvo? Kāda ir studentu sa-
dzīve? Cik tas izmaksā?

-Dzīvoju studentu kopmītnēs. Man 
tur viss ir par velti, jo es spēlēju basket-
bolu, man gan ēšana, gan dzīvošana ir 
par brīvu, un nav vajadzības prasīt, lai 
vecāki sūta naudu no Latvijas, jo mums 
maksā arī par spēlēm. Skolas brīvlaikos, 
kad nestrādā kafejnīcas, mums skola 
dod naudu iztikai, mēs dzīvojam tur-
pat kopmītnēs, naudas pietiek un pāri 
paliek.

Cik šī naudas summa ir liela?

PROJEKTS „ESI AKTĪVS – BEZ 
ATKARĪBĀM 2011” NOSLĒDZIES!

N o s l ē d z i e s 
Kandavas no-
vada Izglītības 
pārvaldes kopīgi 
ar Kandavas no-
vada Sociālo die-
nestu, Kandavas 
novada Bāriņtie-
su un Kandavas 
novada Pašvaldī-
bas policiju orga-
nizētais novada 
skolu 7.-8.klašu 
skolēnu projekts 
„Esi aktīvs – bez 
atkarībām 2011”.

Projekta mēr-
ķis bija aicināt 
7.-8. klašu sko-
lēnus pārbaudīt 
savu izturību, at-
sakoties no smē-
ķēšanas un alko-
hola lietošanas, 
tādējādi uzlabo-
jot savu un savu 
draugu veselību.

7.un 8.klašu 
kolektīvi vieno-
jās nesmēķēt un 
nelietot alkoholu 
trīs mēnešus- no 
2011.gada 1.mar-
ta līdz 27.maijam.
Klases līdzdalību 
projektā pārrau-
dzīja klases audzinātājs, pievēršot uz-
manību jautājumiem par smēķēšanas 
un alkohola lietošanas profilaksi un kai-
tīgumu. Projektam pieteicās trīs klases : 
no Kandavas internātvidusskolas, Zan-
tes pamatskolas un Cēres pamatskolas. 
Klašu kolektīvi katru mēnesi rakstīja 
ziņojumus, par to, kā viņiem veicies 
konkrētajā mēnesī un piedalījās arī ra-
došo konkursu darbu izstrādē. Projekta 
gaitā no dalības atteicās kandavnieki, 
bet abas pārējās klases godam finišēja. 
Pirmajā radošo darbu konkursā ”Iepa-
zīsimies –esam klase bez cigaretēm un 
alkohola” par labāko tika atzīts Zantes 
pamatskolas darbs. Otrs radošo dar-
bu konkurss bija video stāsts par sevi 
”Mums izdodas!” Arī šajā konkursā uz-
varēja Zantes pamatskola.

Uzvarētāju apbalvošana svinīgos 
apstākļos notika 30.maijā Kandavas 
novada domes sēžu zālē.Ar jautrām 
un atraktīvām dziesmām uzvarētājus 
sveikt bija ieradušies mazie dziedātāji 

no K.Mīlenbaha Kandavas vidusskolas 
savas skolotājas Evas Šepetovskas vadī-
bā.Ar lieliem dāvanu čemodāniem, uz 
laiku aizslēdzot savu „andeles bodīti” 
bija atbraucis pats Ābrams no Skro-
derdienām.Ar balvām un dāvanām 
bija ieradušies arī projekta sponsori un 
atbalstītāji; uzņēmējs Viesturs Valdis 
Dreimanis ( uzņēmēju Normundu Što-
fertu personīgi ierasties traucēja darba 
pienākumi, bet viņš bija deleģējis balvu 
pasniegt V.V. Dreimani ) kā arī biedrība 
„Motoparks Kandava”.

Projekta galvenā balva bija aktīvās 
atpūtas brīvdiena visai klasei Līvu ak-
vaparkā mācību gada beigās. Sponsori 
dāvāja dāvanu kartes sportiskām akti-
vitātēm Zviedru cepurē un Kandavas 
Swedbank kartodromā. Bērnu vienbal-
sīgs atzinums bija: balvas ir super, iegū-
ta laba un noderīga pieredze, bija vērts 
piedalīties!

Dagnija Gudriķe

Zantes pamatskolas 
7.klase

Cēres pamatskolas 7. klase
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-Par mājas spēlēm mums maksā 10 

dolārus, par izbraukuma spēlēm 30 do-
lārus. Bet reāli jau šī nauda mums nav 
vajadzīga, jo ēšana un dzīvošana mums 
ir, vienīgi kādām speciālām vajadzībām. 
Sezona ilgst no novembra līdz martam, 
spēles apmēram ik pēc trim dienām, 
kopā kādas 20 vai vairāk, tā kā summa 
salasās paliela. Latvijā sezona ir garāka. 
Tā ilgst no septembra līdz maijam. Lat-
vijā nav tādi pirmssezonas treniņi kā 
Amerikā. Ir jāiet uz svaru zālēm, jācilā 
svari, jāgūst fiziskais rūdījums.

Cik gadu tev jāmācās?
-Jāmācās kopā četri gadi, tā kā šogad 

beidzu pirmo kursu, tad vēl trīs gadus 
mācīšos.

Kas tu būsi, kad beigsi universitāti?
-Es vēl īsti neesmu izlēmusi, tā kā vai-

rāk uz biznesa sfēru sliecos. Nākamgad 
tad arī izlemšu, ko tieši 
studēšu. Vairāk domāju 
par finansēm un mārke-
tingu.

Vai var teikt, ka tavi 
bērnības sapņi īsteno-
jas?

-Nu jā, jo mans sapnis 
bija – spēlēt Latvijas iz-
lasē. Sākumā ne jau sie-
viešu, bet bērnu izlasē.
Tiku.Un tad mans sap-
nis bija- Amerika. Ne-
ticēju, ka tas var īsteno-
ties, domāju- tikai filmās 
tā rāda !Bet arī šis sapnis 
īstenojās! Tagad es nezi-
nu, ko vēl sapņot...

 Kāda ir Amerikas 
dzīvē? Tāda, kā tu biju izdomājusi, vai 
pavisam citāda?

-Nu, nezinu, laikam tomēr nedaudz 
kā filmās arī ir. Tur viss ir uz vietas, mā-
cības notiek vairākās skolas ēkās, tur ir 
basketbola zāles, futbola laukums, beis-
bola laukums, dažādas ēstuves, pārtikas 
un rūpniecības veikali, viss ko tu vēlies, 
tev gandrīz ir pieejams. Vienīgi, ja vēlos 
noskatīties kādu filmu vai uzspēlēt bou-
lingu, tad jābrauc uz pilsētu.

 Vai studenti ir no visas pasaules 
valstīm?

-Pārsvarā universitātē mācās ameri-
kāņi, bet ir arī studenti no Ķīnas, Fran-
cijas, no Turcijas, Saūda Arābijas, Aus-
trijas, un es vienīgā un pirmā latviete. 
Pirmajā gadā ir tāda stunda, kurā mā-
cās visi studenti no citām valstīm. Mēs 
tur mācījāmies papildus angļu valodu 
un bija arī jāprezentē sava valsts.

 Vai valodas problēmas tev nesagā-
dāja nekādas grūtības?

-Man valodas nekad nav padevušās, 
tāpēc sākumā bija lielas problēmas.Bet 
tagad citi saka, ka nevarot vien mani 
apklusināt, un saskarsmes problēmas 
pilnībā izzudušas. Diendienā kontak-
tējoties, valodas apguve notiek ātri.Tu 

nokļūsti vidē, kur runā angliski un va-
loda pati par sevi ieietas.

Tātad reāli Tu esi apmierināta ar 
savu dzīvi?

-O! Jā! Esmu ļoti apmierināta ar savu 
izvēli. Esmu apmierināta ar visu!

 Bet mājas? Tā sajūta, ka gribas at-
griezties?

-Rudenī, kad aizbraucu, tad zināju, 
ka ilgi tur būšu, un vispār nedomāju 
par mājām, bet pēdējā mēneša laikā, 
skaitīju dienas, beigās jau stundas, bet 
tad, kad lidmašīna nolaidās Rīgā, tad 
jau vispār nevarēju vien sagaidīt, kad 
atkal satikšu un varēšu apskaut manu 
mīļo ģimenīti un draugus, kuri mani 
sagaidīja lidostā. Mājās arī gribas, ļoti, 
bet Amerikā dzīve ir pavisam savādāka. 
Kā studentam tur arī ir ļoti labi, jo mans 
vienīgais uzdevumus ir labi mācīties un 

spēlēt basketbolu ar pilnu atdevi. 
Cik ilgi tu būsi Latvijā?
- Būšu līdz augusta beigām.Man iz-

nāk diezgan garš brīvlaiks, lai gan sāku 
jau trenēties ar Latvijas Izlases koman-
du, kurā būšu aizņemta līdz jūlija vi-
dum. 

 Tu tagad esi ceļā uz sava sapņa īste-
nojumu. Iespējams mācību laikā mainī-
sies tavas domas, bet tā nav, ka tu gribē-
tu Amerikā palikt pavisam?

-Es nezinu. Man visi to jautā. Nezinu. 
Viss atkarīgs no tā, ko dzīve man pie-
dāvās. Varbūt kaut kur Eiropā spēlēt...
varbūt Amerikā...Bet novecot es no-
teikti gribu Latvijā.Ko var zināt, varbūt 
satikšu savu mīlestību kādā citā zemē, 
varbūt tepat Latvijā...kā būs lemts.

Ko tu gribētu vēlēt jauniešiem, kuri 
arī vēlas saistīt savu dzīvi ar sportu un 
mācībām Amerikā?

-Tā kā man ir brālis, kurš arī spēlē 
basketbolu, un puišiem ir daudz grūtāk 
izsisties, jo konkurence lielāka, esmu 
priecīga, ka viņam ir iespēja šovasar 
aizbraukt uz Ameriku un mēģināt pie-
rādīt, ka viņš ir pietiekami labs, lai spē-
lētu kādā no Amerikas koledžām. Do-
māju, ka vajag izmēģināt visas iespējas, 

nelaist garām neko, jo paliekot Kandavā 
labie sportisti...nu viņi pazūd. Iespējas 
augt ir daudz mazākas, tās aprobežojas 
ar izaugsmi Latvijas robežās.

Gribu novēlēt Tev labi izbaudīt Lat-
vijas vasaru!

-Nu nekāda atpūta jau gan īsti nesa-
nāks, jo jau rīt man sākas treniņi Lat-
vijas izlasē.

Nometne mums būs arī Kandavā. 
Kandavā būs arī spēles, tāpēc aicinu vi-
sus apmeklēt tās basketbola spēles, kas 
notiks tepat Kandavas Sporta hallē, lai 
redzētu kā mēs spēlējam, kāds ir izlases 
līmenis. Komandā spēlē daudzas mei-
tenes, kuras atgriezušās no Amerikas. 
Spēlēsim pret Turciju 14., 15., un 16. 
jūnijā.

Tātad Latvijas izlasē spēlē vairākas 
meitenes, kuras mācās Amerikā?

-Jā, pārsvarā visas. Vi-
ņas mācās divgadīgajās 
junioru koledžās, es mā-
cos universitātē, kas jau ir 
augstāks līmenis izglītības 
un basketbola līmeņa ziņā 
.Viņām pēc koledžas beig-
šanas atkal vajadzēs mek-
lēt iespējas izglītības tālā-
kai apguvei. Paliekot un 
studējot Latvijā es nezinu 
vai būtu tikusi budžeta 
grupā. Manas sekmes 
varbūt nebūtu bijušas tik 
labas, lai tajā iekļūtu. Man 
daudz jāmācās, lai savas 
zināšanas pilnveidotu.

Tātad ar basketbola spē-
lēšanu vien nepietiek?

-Tieši tā. Mācoties skolā jaunieši bie-
ži nesaprot to, ka izglītība ir vajadzīga. 
Man mamma vienmēr ir stāstījusi, ka 
izglītība ir galvenais, jo visu mūžu es 
nespēlēšu, savam mūžam ar spēlēša-
nu naudu nenopelnīšu, tāpēc jāiegūst 
izglītība .Sportists nav pasargāts no 
traumām, kas viņa karjerai var pārvilkt 
svītru. Man piemēram ir dažas koman-
das biedrenes, kuras vairs nevar spēlēt, 
viņas pat paskriet vairs nevar, jo sāp tie 
ceļi...

Tas tāpēc, ka augums liels un liela slo-
dze locītavām...

-Īstenībā augums neizsaka to, tas vai-
rāk atkarīgs no tā, cik lielas ir slodzes 
un cik ķermenis ir izturīgs. It īpaši mūs-
dienās, kad pārtika vairs nav tik vese-
līga kā tas bija agrāk un mēs nevaram 
uzņemt pietiekami lielu daudzumu vi-
tamīnu. Traumas ir arvien vairāk. Visā-
di var gadīties sportā. Tieši tāpēc mana 
prioritāte ir izglītība.

Paldies par sarunu, un jauku Tev va-
saru Latvijā!

-Paldies!
Ar Ilzi Gotfrīdu sarunājās 

Dagnija Gudriķe
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Turpinām iesākto vēsturisko rakstu 
sēriju par Kandavu. Sākums „Kanda-
vas Novada Vēstneša” Nr. 25 un Nr. 26

Kandavas - vienas no senākajām 
Kurzemes mazpilsētām - ainava visā tās 
veidošanās gaitā ir saglabājusi harmo-
niju starp cilvēka veidotu vidi un dabas 
kompleksu. Pilsētas atrašanās vietas rel-
jefa dažādība piešķir Kandavas ainavai 
daudzveidību un gleznainumu, kādēļ 
Kandava un Abavas senleja kopš 19. gs. 
beigām iemantojusi Kurzemes Šveices 
epitetu. 

Kandavas pilsētas ainavu veido vai-
rāki vēsturiski veidojušies komponenti, 
kuru rašanos, plānojumu un izskatu no-
teica Kandavas dabiskās vides – Abavas 
senlejas īpatnības. Proti, Abavas senle-
jas labajā krastā, kur izvietojies Kanda-
vas vēsturiskais centrs un tam piegulo-
šās pilsētas teritorijas, tagad izsīkušās 
Abavas pietekas jau aizvēsturiskajos 
laikos ir izgrauzušas vairākas gravas ie-
slīpi Abavas gultnei. Starp šīm gravām 
dabiski izveidojušies pauguri un zemes-
ragi, uz kuriem cilvēki veidojuši Kanda-
vas pilsētas daļas: Ozolkalnu ar Kuršu 
pilskalnu, Livonijas ordeņa pilskalnu 
ar tam pieguļošo nelielo līdzenumu, uz 
kura izveidojusies Kandavas vecpilsēta, 
kā arī Pūzurkalnu un Skolas kalnu, uz 
kuriem apbūve veidojusies un izzudusi 
jaunākajos laikos, 19.-20. gadsimtā.

Ainaviski un vēsturiski atsevišķi iz-
dalāma arī Jaunkandava, kas veidoju-
sies Abavas upes kreisajā krastā, Abavas 
senlejā. 

1. Ozolkalns un Kuršu pilskalns
Senākais Kandavas vides kompo-

nents ir Kuršu pilskalns, saukts arī par 
Senču pilskalnu un Baznīckalnu, jo tā 
aprises atgādina baznīcu ar torni. Pils-
kalns izveidots uz zemesraga, nogriežot 
to no Ozolkalna augstienes ar raktu 

grāvi un nostiprinot pilskalna nogāzes 
ar terasēm un māla kārtām. Tā kā pils-
kalns arheoloģiski nav pētīts, trūkst in-
formācijas par tā datējumu un apbūvi. 
Vadoties pēc vēlā dzelzs laikmeta kuršu 
senvietu tradicionālā plānojuma, iespē-
jams pieļaut, ka uz ziemeļiem no pils-
kalna, Ozolkalna plakumā atradusies 
kuršu senpilsēta un kapulauks. 1959. 
gadā, rokot granti, Ozolkalna plakumā, 
aptuveni 200 m no pilskalna, atrasti 
cilvēku kauli un bron-
zas senlietas. Kandavas 
kuršu pils bija Kandavas 
pilsnovada (latīniski villa 
Candowe) centrs. 1230. 
gada nogalē Kandavas 
pilsnovada pārstāvji ko-
pīgi ar astoņiem citiem 
kuršu un lībiešu pilsno-
vadiem slēdza kristie-
tības pieņemšanas un 
miera līgumu ar Zoben-
brāļu ordeni, Rīgas dom-
kapitulu un Rīgas pilsētu, 
bet 1231. gada 17. janvārī 
– ar pāvesta sūtni Alnas Balduīnu.

Pēc Livonijas bruņinieku ordeņa 
Kandavas pils uzbūvēšanas 13. gs. bei-
gās Kandavas saimnieciskais centrs pār-
vietojās uz ordeņa pili un tās apkārtni, 
tādēļ Kandavas kuršu pils un senpilsē-
ta, domājams, tika pamesta. Vēlākajos 
gadsimtos Kuršu pilskalnā un tā tiešā 
tuvumā netika veidota apbūve un veikta 
saimnieciskā darbība. Tas nodrošināja 
senvietas saglabāšanos un harmonisku 
iekļaušanos Abavas senlejas ainavā līdz 
pat mūsdienām. Vienīgais elements, 
kas uzkrītoši neiederas ainavā, ir 20. gs. 
70 -tajos gados būvētais sakaru tornis 
Ozolkalna augstienē.

2. Livonijas ordeņa pils un Pulver-
tornis

Raugoties no Abavas puses, Livoni-

jas ordeņa pilskalns ar tā apbūvi – pili, 
kopš 18. gadsimta - pilsdrupām - do-
minanti Kandavas ainavā saglabāja līdz 
20. gadsimta sākumam. Līdzīgi vairu-
mam Kurzemes pilsētu, arī Kandava 
savos pirmsākumos bijusi pie ordeņa 
pils izbūvēts, ar pili saimnieciski un ad-
ministratīvi cieši saistīts miestiņš.

Ordeņa pils būvēšanas nepiecieša-
mību Kandavā noteica vairāki faktori. 
Svarīgākais no tiem bija satiksmes nod-

rošināšana pa nozīmīgāko Livonijas 
sauszemes ceļu: Rīgas – Prūsijas lielce-
ļu, kas no Rīgas cauri Tukumam veda 
uz Kandavu, tad – uz Livonijas ordeņa 
valsts Kurzemes daļas centru Kuldīgu, 
no tās cauri Aizputei un Grobiņai līdz 
Mēmelei (Klaipēdai), un tālāk gar jūru 
- līdz Kēnigsbergai. Gar Prūsijas lielceļu 
ordenis 13. – 14. gs. izveidoja piļu virk-
ni. Pilis atradās vidēji 35 km jeb vienas 
dienas gājuma attālumā viena no otras, 
lai tajās varētu pārnakšņot ceļotāji un 
karaspēka nodaļas. Viduslaikos ar Prū-
sijas lielceļu pie Kandavas pils krustojās 
vietējās nozīmes ceļi: pa tagadējo Jelga-
vas ielu pāri Abavai veda ceļš uz Saldus 
pili, bet pa tagadējo Talsu ielu – uz Tal-
su pili. 

Iespējams, ka, Kandavas atrašanās 
nozīmīgu sauszemes ceļu krustpunktā, 
noteica ordeņa administratīvā centra 
– fogtejas ierīkošanu Kandavā. Pirmās 
ziņas par Kandavas fogta amata pa-
stāvēšanu attiecināmas uz 1312. gadu. 
Kandavas fogts bija ordeņa amatu hie-
rarhijā samērā augstu pakāpi sasniedzis 
ordeņa brālis, kurš plašā teritorijā, kas 
aptvēra visu tagadējo Kandavas novadu, 
kā arī daļu Talsu un Tukuma novada, 
piedalījās tiesas spriešanā, apstiprināja 
iedzīvotāju lietišķus darījumus, ievāca 
nodevas, komplektēja un komandēja 
karaspēka nodaļu.  

Līdzīgi kā kuršu pils, Kandavas orde-
ņa pils ir būvēta dabiski aizsargātā vietā 
– uz Abavas senlejas zemesraga. Vietas 
izvēlē noteicošais bija zemesraga augs-

KANDAVAS PILSĒTAS AINAVAS 
VEIDOŠANĀS 13. – 20. GADSIMTĀ. 

VĒSTURE
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tums, kas ļāva tālu pārredzēt apkārtni. 
Visapkārt tam ir stāva nogāze, izņemot 
ziemeļu galu, kur pilskalns no apkārt-
nes bija atdalīts ar aizsarggrāvi, un kur 
atradušies pils vārti.

Vadoties pēc ārējā aizsargmūra būv-
veida un plānojuma, tas celts 13. gs. 2. 
pusē; visticamāk - drīz pēc pēdējā orde-
ņa un kuršu miera līguma noslēgšanas 
1267. gadā. 14. gs. sākumā pilskalna 
ziemeļu galā tika uzbūvēta pils galve-
nā celtne – ordeņa bruņinieku kopas 
jeb konventa dzīvojamā ēka un fogta 
rezidence kastela. Ārējā aizsargmūra 
ietvertajā pagalmā, domājams, atradās 
pils funkcionēšanai nepieciešamās ēkas 
– zirgu staļļi un lopu kūtis, smēde, rat-
nīca. 

Pēc Livonijas ordeņa valsts pašlik-
vidēšanās un Kurzemes – Zemgales 
hercogistes izveidošanās 1562. gadā, 
Kandavas pils kļuva par hercogistes ap-
gabala – pilskunga tiesas (vāc. Haupt-
mannschaft) pārvaldnieka un tiesneša 
– pilskunga (vāc. Hauptmann) reziden-
ci. 1699. gada inventārijā atzīmēts pils 
sliktais tehniskais stāvoklis – dakstiņu 
jumts caurs, spāres sapuvušas, logi sa-
lauzti. Remontdarbi netika veikti, un 
1739. gadā pils jau bija pārvērtusies par 
drupām. 19. gadsimta gaitā daļa pils 
mūru, kas draudēja sabrukt, tika no-
jaukta, bet akmeņi izlietoti Kandavas 
miesta ēku būvēšanai. 1897. gadā Krie-
vijas impērijas Baltijas guberņas valsts 
īpašumu pārvalde ordeņa pilskalnu ar 
pilsdrupām nodeva neierobežotā bez-
maksas lietošanā Kandavas miestam ar 
noteikumu, ka pilskalnā jāierīko sabied-
riskais parks. Parka ierīkošanas darbi 
– gruvešu aizvākšana, celiņu un stādī-
jumu ierīkošana - tika pabeigti 1902. 
gadā, un kopš tā laika ordeņa pilskalna 
iekārtojums nav mainīts. Koki parkā ir 
auguši nekontrolēti, kā rezultātā zaru 
vainagi aizsedz samērā zemās pilsdru-
pas, un tās ir zaudējušas savu dominan-

ti Kandavas vecpilsētas ainavā.
Raksturīgs Kandavas vecpilsētas ai-

navas elements un viena no vēsturiski 
vērtīgākajām Kandavas ēkām ir Pulver-
tornis .Sākotnēji tika uzskatīts, ka Pul-
vertornis būvēts jau viduslaikos kā or-
deņa pils sargtornis vai atejas tornis, un 
17. gs. pielāgots hercoga Jēkaba Kanda-
vas pulvera dzirnavu gatavās produk-
cijas glabāšanai. Torņa vēsturiskās un 
arheoloģiskās izpētes gaitā 2003. gadā 
izdevās iegūt liecības par torņa būvē-
šanas laika datējumu ne ātrāk par 17. 
gadsimtu, jo zem torņa pamatiem tika 
atklāts būvgružu slānis, kas saturēja 17. 
gs. krāsns podiņu lauskas. Visticamāk, 
Pulvertornis kā pulvera noliktava vai 
pulvera ražotnes ēka būvēts 17. gs. vidū. 
17. gs. 2. pusē ēku izpostījis ugunsgrēks. 
1699. – 1787. gada Kandavas hercoga 
muižas inventārijos Pulvertornis mi-
nēts kā mūra ēka bez jumta. Laikā no 
1787. līdz 1794. gadam tornis atjaunots 
un tajā ierīkots Kandavas pilskunga tie-
sas cietums. 1819. gadā, pēc Kandavas 
virspilskunga tiesas pārcelšanas uz Tal-
siem, torni pārdeva izsolē un tas kļuva 
par dzīvojamo ēku. Pēc 2. Pasaules kara 
Pulvertornis nonāca Kandavas pilsē-
tas izpildkomitejas īpašumā. 1956. un 
1970. gadā tika izstrādāti neapdzīvotās 
ēkas atjaunošanas projekti, kas netika 
realizēti. 1989. gadā Pulvertornim tika 
uzklāts dakstiņu jumts, kas aizkavēja 
ēkas bojāeju.

3. Pūzurkalns
Pūzurkalns atrodas starp Kuršu pils-

kalnu un Kandavas vecpilsētu. Kailais 
pakalns kādreiz bijis apbūvēts. Ap 1858. 
gadu sastādītais Kandavas miesta plāns, 
kā arī O. Štafenhāgena 1861. gadā zī-
mētā Kandavas miesta panorāma lie-
cina, ka Pūzurkalnā atradušās vējdzir-
navas un kāda koka ēka. Iespējams, vēl 
senākos laikos, 17. gadsimtā un agrāk, 
pie pakalna atradusies senākā hercoga 
muiža Kandavā – Vecā muiža jeb Pū-

zuri (Pusern), kas minēta 1699. gada 
inventārijā, bet vēlākos dokumentos 
vairs neparādās. Kailais pakalns pilsē-
tas ainavā rada neaizpildīta tukšuma 
iespaidu, kas būtu kliedējams ar ainavā 
integrētiem apstādījumiem vai dekora-
tīviem elementiem.

4. Skolas kalns
Pakalns atrodas aiz Kandavas vecpil-

sētas uz Sabiles pusi. Savu nosaukumu 
tas guvis no jaunākajos laikos tapušās 
Kandavas pilsētas ainavas dominantes 
skatā no Abavas senlejas – 1936. gadā 
uzbūvētās Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
pamatskolas trīsstāvu ēkas. Skolas ēka 
spilgti izceļas Skolas kalna skatu per-
spektīvā, harmoniski iekļaujoties ap 
ēku esošajos ozolu un citu lapu koku 
stādījumos.

5. Jaunkandava
Tā kā kopš 20. gs. sākuma Kandava ir 

palikusi nomaļus lielākajiem transporta 
ceļiem, tās vecpilsētu nav skāruši nedz 
kara postījumi, nedz industrializāci-
jas rosinātās pārbūves. Kandavā veiktā 
rūpnieciskā ražošana kopš 20. gadsimta 
sākuma ir koncentrējusies vienā pilsē-
tas rajonā Abavas kreisajā krastā - Jaun-
kandavā, Jelgavas, Zemītes un Priežu 
ielu apkārtnē. 

Kā liecina Jelgavas ielas malā atklātie 
16. – 17. gs. senkapi, apdzīvota vieta pie 
brasla vai pārceltuves pār Abavu pastā-
vējusi jau viduslaikos. Priekšnoteikums 
Jaunkandavas kā Kandavas priekšpilsē-
tas straujai attīstībai bija mūra tilta pār 
Abavu uzbūvēšana vecajā pārceltuves 
vietā 1873. gadā, kas nodrošināja vie-
tas pieejamību un cilvēku plūsmu. 20. 
gs. sākumā Žanno Danenbergs uz savas 
zemes ierīkoja pirmo Kandavas rūp-
niecības uzņēmumu, mehānisko vilnas 
kārstuvi un vērptuvi, kas bija Jaunkan-
davas ražošanas zonas pirmsākums. 
Pēc 2. Pasaules kara Danenberga uzņē-
mumā ierīkoja Rūpniecības kombinā-
tu, uz kura bāzes savukārt 1963. gadā 
izveidoja radiomezglu cehu, ko vēlāk 
pārformēja par A. Popova Rīgas radio-
rūpnīcas filiāli. Radiorūpnīcas tuvumā 
izvietojās nelieli kokapstrādes uzņēmu-
mi. 20. gs. 60.- tajos – 80.-tajos gados 
Jaunkandavas industriālo ainavu pa-
pildināja Kandavas sovhoztehnikuma 
mācību pilsētiņa un kopmītņu korpusi, 
tagad Kandavas Valsts lauksaimniecī-
bas tehnikums. Ar saviem mazpilsētas 
industriālajiem elementiem, kas nedis-
harmonē ar dabas kompleksiem un ci-
tiem Kandavas pilsētas ainavas kompo-
nentiem, Jaunkandava veido sevišķu un 
savdabīgu pilsētainavas kolorītu.       

Agris Dzenis 
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks



Kandavas novada vēstnesis10. Kandavas novada vēstnesis 11.

PRIEŽU IELAS REKONSTRUKCIJAS 
DARBI PABEIGTI

2009. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļkurzemes reģionāla-
jā lauksaimniecības pārvaldē tika ie-
sniegts projekta pieteikums par Priežu 
ielas rekonstrukciju Kandavā. Projekts 
tika plānots īstenot jau 2010. gadā, bet 
saistībā ar SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” īstenoto projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Kandavā” daļu Priežu ielā, ielas seguma 
rekonstrukcija aizkavējās. Būvniecības 
darbi tika pabeigti tikai šā gada 27.mai-
jā. Rekonstruētais Priežu ielas garums 
ir 513 metri. Projekta kopējās izmaksas 
38700,13Ls (tajā skaitā PVN), no kurām 
18270,13Ls ir pašvaldības finansējums, 
15322,50Ls ir ELFLA finansējums un 
5107,50Ls ir Valsts budžeta līdzekļi.

PROJEKTI

Šajā mēnesī plānots pabeigt būvdar-
bus Kandavā Zīļu ielā 2, un līdz ar to 
pabeigt projekta „Pašvaldības ēku ener-
goefektivitātes paaugstināšana Kanda-
vas novadā” īstenošanu. Projektā būs 
veikti energoefektivitātes pasākumi 
Kandavā Lielā ielā 24 (poliklīnikas ēkā), 
Sabiles ielā 12 (Mākslas skolas ēkā) un 
Zīļu ielā 2 ( vecās vidusskolas ēkā).

Mākslas skolas ēkā ir nomainīti visi 
logi, nosiltināti bēniņi, kā arī nomai-
nītas durvis. Poliklīnikas ēkā ir nomai-
nīts jumta segums, nosiltināti bēniņi, 
siltināta fasāde. Vislielākie renovācijas 
darbi būs veikti Zīļu ielā 2. Ēkai būs 
nomainīti logi, durvis, siltināta fasāde 
un cokols, nomainīts jumta segums un 

Projekta „Pašvaldības ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana 

Kandavas novadā” izpilde
siltināti bēniņi, kā arī uzstādīta zibens 
aizsardzības sistēma.

 Veicot norādītos darbus, tiks pa-
nākts būtisks siltumenerģijas zudumu 
samazinājums, vidēji no 26,53% līdz 
pat 45,16% no siltumenerģijas patēriņa 
pirms ēku renovācijas, kas kopumā at-
bilst 221,548 MWh /gadā siltumenerģi-
jas apjomam.

Projekts tiek finansēts no budžeta 
apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments” pare-
dzētajiem līdzekļiem 79,95% apmērā 
no attiecināmajām izmaksām un Kan-
davas novada domes līdzfinansējuma 
20,05% apmērā.

Projektu
konkurss

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes 
banka” Klientu klubs „Mēs paši” izslu-
dina projektu konkursu Kandavas pilsē-
tā un novadā, kurā aicina piedalīties ik-
vienu – fiziskas un juridiskas personas, 
nevalstiskās organizācijas, pašvaldību 
iestādes un neformālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis – realizē-
jot attīstības bankas principus, veicināt 
iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides 
kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabied-
riskā labuma vairošanu konkrētās ko-
pienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt 
piešķirti šādām jomām:

- projektiem, kas saistīti ar apkārtnes 
labiekārtošanu;

- projektiem, kas vērsti uz kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanu;

- projektiem, kas saistīti ar konkrētās 
teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) 
tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzi-
nāšanu iedzīvotājos;

- projektiem, kas sekmē sabiedriskā 
labuma vairošanu un veicina iedzīvotā-
ju sociālo atbildību (labdarību), nodro-
šina papildus sociālos pakalpojumus 
iedzīvotāju grupām;

- projektiem, kas paredz izglītošanu 
un apmācības, kuru rezultātā tiek veici-
nāta pašnodarbinātība un profesionālā 
orientācija.

Bankas piešķirtais finansējums kon-
kursa uzvarētājiem viena projekta rea-
lizācijai – līdz 400 LVL.

Informācija par Klientu kluba „Mēs 
paši” projektu konkursa nolikumu, pie-
teikuma veidlapām un ieteikumiem to 
aizpildīšanai: www.hipo.lv , juris.ruten-
bergs@hipo.lv; anita.salme@hipo.lv 

Projektu konkursa pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš: 2011.gada 30.jū-
nijs. 

Projekti jāiesniedz personīgi filiālēs/
norēķinu grupās vai sūtot pa pastu:

Kuldīgas norēķinu grupa: Smilšu iela 
24, Kuldīga, LV-3300;

Vēlam daudz radošu ideju un veik-
smi konkursā!

Kandavas novada dome paziņo, 
ka tehnisku iemeslu vēl līdz 2011.
gada 28.jūlijam tiek pagarināta 
Kandavas novada teritorijas plā-
nojuma 2011.-2023.gadam 1.re-
dakcijas sabiedriskā apspriešana.

Atkārtoti paziņojam, ka izstrā-
dātā teritorijas plānojuma 1.redak-
cija, kā arī spēkā esošie Kandavas 
novada teritorijas plānojumi un 
Kandavas novada attīstības prog-

ramma, ir izstādīti Kandavas novada 
domes 2.stāvā (Dārza iela 6, Kandava, 
Kandavas novads), kur tie ir pieejami 
ikvienam interesentam katru darba 
dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 
plkst.13.00 līdz 15.00. Apspriešanas 
laikā teritorijas plānojuma 1.redak-
cija ir pieejama arī mājas lapā www.
metrum.lv. 

Teritorijas plānojuma sabiedriskās 
apspriešanas pasākumu norises ie-

tvaros tiek organizētas pieņemšanas 
Kandavas novada būvvaldē katras 
nedēļas pirmdienā no plkst.13.00 līdz 
19.00.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 
jebkurš interesents Kandavas novada 
domē, adrese: Dārza iela 6, Kanda-
va, Kandavas novads, LV-3120, tālr.: 
63107377, var iesniegt rakstiskus 
priekšlikumus, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un pilnu adresi. 
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J Ū N I J S
KULTŪRA UN IZKLAIDE.

13. jūnijs
11:00 Tikšanās ar mākslinieku plenēra 

dalībniekiem. Kandavas kultūras namā 
13. - 19. jūnijs
Starptautiskais mākslinieku plenērs 

Kandavā. Sīkāka informācija pa tālruni 
26128354.

14. jūnijs
11:00 Atceres brīdis komunistiskā te-

rora upuru piemiņai Zantē. Pie Piemiņas 
akmens

Atceres brīdis komunistiskā terora 
upuru piemiņai Kandavā un Kandavas 
stacijā. 

Pasākuma norise:
16:00 Ziedu nolikšana pie Piemiņas ak-

mens Kandavā;
16:15 Izbraukšana uz Kandavas staciju;
16:30 Atceres brīdis pie Piemiņas ak-

mens Kandavas stacijā.
Aizlūgumu represijās cietušajiem notu-

rēs Kandavas evaņģēliski luteriskās baznī-
cas mācītājs Uģis Brūklene.

Pēc atceres brīža pulcēsimies pie uguns-
kura, kavējoties atmiņās par pārdzīvoto, 
daloties pārdomās par šodienu. Kopā ar 
visiem klātesošajiem būs Sabiles māksli-
nieki Vilnis Bumbiers un Iveta Sēruma.

17. jūnijs
20:00 Cēres amatierteātra izrāde A. 

Blanka “Barona Bundula atgriešanās”. 
Cēres estrādē

18. jūnijs
16:00 Vānes pamatskolas 75 gadu jubi-

lejas salidojums. Vānes kultūras namā
Jāņu ielīgošana. Cērē
19. jūnijs
10:00 – 14:00 Starptautiskā mākslinie-

ku plenēra darbu izstāde. Kandavā, skvē-
riņā pie Bruņinieku pilskalna

16:00 Trioles draugu ansambļu sadzie-
dāšanās “Iešūpot saulīti”. Zemītes parka 
estrādē (sliktos laika apstākļos Zemītes 
Tautas namā)

21. jūnijs
19:00 Jāņu ielīgošana. Vānē
22. jūnijs
10:00 Līgo tirdziņš Kandavā. Skvērā pie 

Bruņinieku pilskalna
10:00 Jāņu ielīgošana. Pirmskolas izglī-

tības iestādē “Zīļuks”
17:00 Pasākums “Vasaras saulgriežu 

lustes”. Jauniešu centrā “Nagla”, Kandavā
19:00 Sadziedāšanās svētki Kandavā! 

Jāņu ielīgošana. Valdeķos
23. jūnijs
19:00 Matkules amatieru teātra izrāde 

- komēdija “Tēvi un dēli”, režisore I.Oliņa. 
Matkules kultūras nama estrādē

19:00 Līgo koncerts un balle (spēlēs 
muzikanti no Vānes). Vānes pagasta par-
ka estrādē

21:00 Līgo vakars Zantē - ar draiskām 
Līgo dziesmām vakaru ieskandinās kape-

la “BUB”, jautru skeču “Ar labiem nodo-
miem, ceļš uz elli bruģēts” radīs Zantes 
amatierteātris, būs alus dzeršanas sacen-
sības, sildīs Jāņu ugunskurs, lustīgas dejas 
zaļumballē spēlēs grupa “Lietus blūzs”. 
Zantes estrādē

22:00 Kopā līgosim lustīgā zaļumballē 
ar ansambli “Hallo”. Matkules kultūras 
nama estrādē

22:00 Līgo svētki Zemītē - koncert-
uzvedums “Baronese brauc!” Piedalās: 
VPTDK “Zemīte”, Eiropas deju kolektīvs 
“Ozolzīles”, Tradīciju ansamblis, “Spārni”. 
Balle. Spēlē Mareks Velps.  Zemītes parka 
estrādē

23:00 Līgo balle. Ieeja bez maksas. Brīv-
dabas estrādē “Ozolāji”, Kandavā

23:00 Līgo vakara zaļumballe. Cēres 
estrādē

24. jūnijs
Kandavas novada tautību apvienības 

“Varavīksne” Sadraudzības saiets. Kanda-
vas brīvdabas estrādē “Ozolāji”

30. jūnijs
17:00 Jauniešu centra “Nagla” 1. gada 

jubilejas svinības. Jauniešu centrā “Nagla”, 
Kandavā

I Z S T Ā D E S
1. - 30. jūnijs
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu no-

beiguma darbu izstāde. Ieeja bez maksas. 
Galerijā “Vējspārns” Kandavā

1. - 30. jūnijs
Novadpētniecības materiālu izstāde 

“Matkule no putna lidojuma”. Matkules 
pagasta bibliotēkā

No 2. jūnija
Izstāde “Pirmie Kandavas pilsētas svēt-

ki. 1981. gads.” Kandavas pilsētas biblio-
tēkā

No 2. jūnija
Medību trofeju izstāde “Sportiskais 

medību gars Zantē”. Zantes bibliotēkā
2. - 30. jūnijs
Izstāde “Cēres spožās uzvaras”. Cēres 

bibliotēkā
2. - 30. jūnijs
Izstāde “Cilvēks laika sprīdī”. Izstāde 

veidota no Eināra Priedes dāvātajiem ma-
teriāliem. Vānes pagasta bibliotēkā

3. - 15. jūnijs
Tematiskā izstāde Pasaules vides dienai 

“Planēta zeme - šīs ir mūsu vienīgās mā-
jas”. Kandavas pilsētas bibliotēkā

6. - 17. jūnijs
Jubilejas izstāde “Rakstniecei Dagnijai 

Zigmontei (1931-1997) - 80”. Kandavas 
pilsētas bibliotēkā

6. - 20. jūnijs
Izstāde “Latviešu rakstniecei Dagnijai 

Zigmontei - 80”. Matkules pagasta biblio-
tēkā

6. - 28. jūnijs
Līgo dienai veltīta izstāde. Valdeķu kul-

tūras namā
6. - 30. jūnijs

Literārā izstāde “Dagnijai Zigmontei - 
80”. Vānes pagasta bibliotēkā

6. - 30. jūnijs
Literārā izstāde “Literatūrzinātniecei 

Līvijai Volkovai - 80”. Vānes pagasta bib-
liotēkā

6. - 30. jūnijs
Literārā izstāde “Antonam Bārdam - 

120”. Vānes pagasta bibliotēkā
6. - 30. jūnijs
Literārā izstāde “Iedvesmojoši mīlas-

stāsti. Izstāde no cikla “Biblioterapija 
- grāmatu spēks””. Vānes pagasta biblio-
tēkā

6. - 30. jūnijs
Izstāde veltīta Vasaras saulgriežiem. 

Vānes pagasta bibliotēkā
11. - 17. jūnijs
Jubilejas izstāde “Literatūrzinātniekam, 

kritiķim Ilgonim Bērsonam - 80”. Kanda-
vas pilsētas bibliotēkā

13. - 20. jūnijs
Komunistiskā genocīda upuru piemi-

ņas dienai veltīta izstāde “Aizvestie”. Mat-
kules pagasta bibliotēkā

Līdz 17. jūnijam
Laura Poļa gleznu izstāde “Atrodi sevi”. 

Kandavas novada muzeja Lielajā zālē
Biedrības “Saldus fotoklubs - Es daru” 

foto izstāde. Kandavas novada muzeja 
Mazajā zālē

Līdz 18. jūnijam
Jurģa Muskas personālizstāde “Svei-

cināti manā pasaulē!” Kandavas novada 
muzeja pagrabā. 

No 18. jūnija
Guntas Ruicēnas gleznu izstāde. Kan-

davas novada muzejā
20. - 28. jūnijs
Gadskārtu tradīciju svētkiem veltīta iz-

stāde. Kandavas pilsētas bibliotēkā
20. - 30. jūnijs
Izstāde “Visa laba Jāņu zāle”. Matkules 

pagasta bibliotēkā
20. - 30. jūnijs
Izstāde “Apceļo Latviju”. Matkules pa-

gasta bibliotēkā

SPORTS.
16. jūnijs
Openkart (sacensību seriāls ar īres go-

kartiem) B līgas 10. posms. “Swedbank 
kartodr1omā”, Kandavā

8.jūnijs
Zemītes pagasta sporta svētki. Zemītes 

parkā
22.jūnijs
Openkart (sacensību seriāls ar īres go-

kartiem) Elites līgas 8. posms. “Swedbank 
kartodromā”, Kandavā

25. jūnijs
Lietuvas kartinga čempionāta 3. posms. 

“Swedbank kartodromā”, Kandavā
26. jūnijs
11:00 Kandavas pagasta sporta svētki. 

Valdeķos

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
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Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.

Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc!

SIRSNĪGI SVEICAM DZĪVES 
NOZĪMĪGAJĀS JUBILEJĀS!

Maija jubilāri:
Zigrīda Ešenberga; Mirdza Kundziņa
Jūnija jubilāri:
Alvīne Bukmane, Milda Šplīte, Veronika Šulce, Līna 
Goldberga, Marija Oļehnoviča, Alberts Gulbis, Pēteris 
Makarēvičs, Aneļa Kļava, Vladimirs Kacevičs, Osvalds 
Janemanis, Velta Švelenberga, Maiga Embere, Gaida 
Kreicberga, Jānis Vīnbergs, Aina Osīte, Milda Arāja, 
Ausma Kārkliņa, Anna Bule, Vera Lauva, Valija 
Reinberga, Lilija Freiberga, Elga Kronberga, Jānis 
Krūmiņš, Zenta Grenevica, Anta Āgena, Olga Lagzdiņa, 
Kārlis Šteinbergs.

 Kandavas novada pensionāru biedrība,
Kandavas novada dome

LĪDZJŪTĪBA 
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
aprīlī reģistrēti mirušie:

Zigurds Balodis  (1928.)  Kandava 
Harijs Bolšteins  (1941.)  Kandava 
Biruta Pakalne  (1932.)  Kandava 
Anna Šplīte  (1937.)  Kandava 
Alberts Vīnbergs  (1925. )  Kandavas pagasts
Antons Uzuliņš  (1955.)  Cēres pagasts
Rita Grāpe  (1937.)  Vānes pagasts
Alberts Grāpis  (1930.)  Vānes pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
maijā reģistrēti 
2 jaundzimušie:

Jānis un Rūdis Jānis
Sveicam vecākus!   
Kandavas novada dome

Darba sludinājums
Kandavas novada dome aicina darbā Juridiskās un personā-
la nodaļas juristu (-i)
Prasības:
- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
tiesību zinātnē;
- vismaz 2 divu gadu pieredze jurista darbā pašvaldībā (pie-
redze pašvaldībā un pieredze interešu pārstāvībā tiesā tiks 
uzskatīta par priekšrocību);
- pieredze normatīvo aktu, administratīvo aktu un politikas 
plānošanas dokumentu projektu izstrādē, prasme pastāvīgi 
analizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas;
- zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes un tiesu sistē-
mu;
- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta prog-
rammas);
- spēja operatīvi rīkoties un patstāvīgi pieņemt pamatotus 
lēmumus nestandarta situācijās;
- specialitātē nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana, 
prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas;
- atbildības sajūta un labas komunikācijas spējas, kā arī 
prasme operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos 
amata pienākumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota 
laika apstākļos.
Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību aplieci-
noša dokumenta kopija jāiesniedz līdz 2011.gada 20.jūnijam 
Kandavas novada domes Kancelejā. Adrese: Dārza ielā 6, 
Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, e-pasts: dome@kan-
dava.lv. Tālrunis uzziņām 63107368.

***
SIA „Kandavas Namsaimnieks”informē iedzīvotājus par 

iespēju saņemt skursteņslauķa pakalpojumus. Pieteikties 
pa telefonu 28682364.

SLUDINĀJUMI

SWEDBANK KARTODROMS KANDAVA 
PIEDĀVĀ DARBU VASARĀ

Piesakies darbam mūsdienīgākajā kartinga trasē Latvijā un 
Baltijā – Kandavas Swedbank kartodromā. Tiek meklēts darbi-
nieks, ar izpratni un patiku pret mehāniskām lietām, rosīgs un 
motivēts apgūt jaunas iemaņas strādājot ar sporta kartingiem.

Prasības kandidātam:
-interese par kartingiem un aizrautība ar tehniskām lietām;
-nepieciešama izteikta precizitāte un atbildība, jo rezultāts 

atspoguļojas labos apļa laikos;
-jāspēj veikt darba uzdevumus akurāti, lai sporta tehnika kal-

po ilglaicīgi;
-nepieciešama spēja uzturēt kārtībā savu darba vidi, lai arī 

citiem tajā ir patīkami uzturēties.
Piesakies!
Mob.+ 371 29 151 391, girts@atbalstiautosportu.lv

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!
Kandavas novada Pensionāru padome organizē ekskursiju 

uz Poliju. Maršruts: Krakova- Zakopane- Polijas Tatri.
Izbraukšana 8. septembrī, ceļojuma ilgums 4 dienas. Intere-

sentus zvanīt pa telefoniem 63123978; 29393136
***

2011.gada 19.un 20.jūlijā tiek organizēta ekskursija pa Lat-
gali. Maršruts: Jēkabpils – Krāslava- Dagda – Aglona – Karaļu 
kalns- Čertoks – Preiļi – Likteņdārzs. Pieteikties līdz 1.jūlijam. 
Sīkāka informācija pa tālruni 26151106 (Sarmīte)

***
Pensionāru biedrība „Vānes Mežrozīte” 6.jūlijā plkst. 13:00 

Vānes kultūras nama kamīna zālē rīko Senjoru tējas pēcpus-
dienu. Sīkāka informācija pa telefonu 28665114 (Gunta).


