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2.
SVARĪGĀKAIS IR DARBS
Viens no svarīgākajiem darbiem aizvadītā mēneša laikā bija, atrisināt apkures
problēmas. Steidzamības kārtā tika noslēgts līgums ar A/S
“Latvijas valsts meži “par malkas iegādi, jo katlu mājās sāka
pietrūkt kurināmā. Uzskatu, ka dome šo problēmu atrisināja operatīvi un finansiāli veiksmīgi, jo malkas cena šajā
līgumā ir zemāka par patreizējo tirgus cenu – 16,22Ls par kubikmetru.
Bijām spiesti nomainīt “Kandavas namsaimnieka” valdi. Jāatzīmē, ka bijušas arī daudzas iedzīvotāju sūdzības par nebūšanām un trūkumiem šajā
uzņēmumā, taču pēc tam, kad uzzinājām par audita rezultātā atklātajiem
finanšu un lietvedības pārkāpumiem, vilcināties vairs nevarējām. Diemžēl
iepriekšējais “Kandavas namsaimnieka” vadītājs, neraugoties uz mūsu pieprasījumiem, ilgstošā laika periodā nesniedza objektīvu informāciju par situāciju uzņēmumā.
Iedzīvotājiem svarīgi zināt arī to, ka “Kandavas namsaimnieka” biroja telpas, tāpat kā “Kandavas komunālie pakalpojumi”, turpmāk atradīsies Kandavas pagasta “Robežkalnos” (bijusī Buļlu stacija), bet norēķinus par pakalpojumiem varēs veikt Kandavas novada domes telpās, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kasē. Tādejādi tiks ekonomēti arī pašvaldības līdzekļi, jo līdz šim “Kandavas namsaimnieks” īrēja telpas no privātīpašnieka.
Tāpat gribu informēt, ka Kandavas novada dome atzinusi par nelietderīgu
turpmāk par pašvaldības līdzekļiem uzturēt PII “ Zīļuks” bērnu uzraudzības
grupu “ Saules šūpulītis”, kas tika izveidota un finansēta no projekta līdzekļiem
laikā, kad Kandavas bērnudārzā trūka vietu. Projekts ir noslēdzies un tagad
finansējums būtu nepieciešams no pašvaldības budžeta, taču situācija ir mainījusies - bērnudārzā ir brīvas vietas un arī bērnu uzraudzības grupas apmeklējums liecināja par pieprasījuma trūkumu, tāpēc pieņemts lēmums to slēgt.
Vairāki Kandavas novada iedzīvotāji uzdevuši jautājumu, vai nebūtu lietderīgi, apvienot Kandavas mākslas un mūzikas skolas - mākslas skolas zāli,
tad varētu izmantot arī mūzikas skolas audzēkņi. Pašvaldība pašlaik vērtē
šādu iespēju. Savukārt mākslas skolas bibliotēka tad pārceltos uz mūzikas
skolas tagadējām telpām, pilsētas centrā.
Daudzus iedzīvotājus interesē, kas notiks ar Kandavas ielām pēc ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizācijas. Zemītes ielā jau pavasarī
tiks uzsākti darbi – tiks sakārtotas gājēju ietves. Savukārt Priežu ielā, tiklīdz
atļaus laika apstākļi, sāksies bruģēšanas darbi. Tiks ierīkots arī ielu apgaismojums. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju, esam iesaistījušies projektā, kas
paredz “tranzītielu”asfaltēšanu, kuras šobrīd, sakarā ar ūdenssaimniecības
remonta darbiem ir neizbraucamas. Ar projektu palīdzību mēģināsim tās
noasfaltēt no jauna.
Jau ilgu laiku problēma ir kartinga trases radītie trokšņi. Esam izvirzījuši kartinga trases īpašniekiem prasību, ka ir nepieciešams uzstādīt trokšņu
slāpējošo sienu. Ceram, ka jau tuvākajā laikā tā tiks uzstādīta, un troksnis
iedzīvotājiem problēmas vairs neradīs.
Sakarā ar to, ka esmu saņēmis atsevišķu iedzīvotāju sūdzības par pašvaldības
darbinieku darba kvalitāti, esmu uzdevis izstrādāt pašvaldībai piemērotu kvalitātes vadības sistēmu, atbilstoši ISO: 9001 standartiem. Uz doto brīdi pašvaldībā
ieviesta vienota grāmatvedības sistēma, kas ļauj operatīvi izsekot visu pašvaldības iestāžu naudas plūsmai un veikt pilnīgāku finanšu kontroli, kā arī iegādāta
datorprogramma kancelejas vajadzībām, kas nodrošina dokumentu apriti.
Atskatoties uz jau paveikto un skatoties nākotnē, gribu atzīmēt, ka nepilnos divos gados mums ir izdevies piesaistīt vairāk kā 3 milj. latu Eiropas
projektu naudas, ko ikdienā izjutīs visi Kandavas novada iedzīvotāji.
Gribas ticēt, ka dažu Kandavas novada deputātu vēlme, realizēt personīgās ambīcijas un palielināt savu politisko kapitālu, tāpat kā atsevišķu žurnālistu tendenciozas publikācijas, nav aizēnojušas Kandavas novada iedzīvotāju dzīvesprieku un vēlmi, objektīvi spriest par norisēm pašvaldībā.
Es aicinu Kandavas novada iedzīvotājus, vērtēt pašvaldību pēc padarītā
darba, nevis baumām!
Saulainu pavasari Jums vēlot,
Rolands Bārenis
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AKTUALITĀTES
TOP JAUNS KANDAVAS NOVADA
TERITORIJAS PLĀNOJUMS
Pēc teritoriālās reformas Kandavas novada
administratīvā teritorija, ir paplašinājusies un pagaidām tai nav vienota teritorijas plānojuma, bet
ir plānojums, kas sastāv no pārapstiprinātajiem
Kandavas novada, Vānes pagasta un Zantes pagasta teritoriju plānojumiem un apbūves noteikumiem, kas apgrūtina gūt vienotu priekšstatu par
visu novada teritoriju. Kandavas novada dome
2009.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu par Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.– 2023.
gadam izstrādes uzsākšanu un turpinās aktīvs
darbs pie šī dokumenta izstrādes. Tuvākajā laikā
Kandavas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju plānots nodot 6 nedēļu garai sabiedriskajai
apspriešanai (papildus informācijai sekojiet līdzi
Kandavas novada mājas lapā www.kandava.lv).
Strādājot ar šobrīd spēkā esošo Kandavas novada
teritorijas plānojumu, esam apzinājuši daudzas
problēmas, kuras centīsimies risināt ar jaunā teritorijas plānojuma palīdzību. Lūdzam novada
iedzīvotājus aktīvi piedalīties jaunā Kandavas
novada teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo
Apbūves noteikumu sabiedriskajā apspriešanā, jo,
pēc jaunā Kandavas novada teritorijas plānojuma
apstiprināšanas, Apbūves noteikumu prasības
kļūst saistošas visām fiziskajām un juridiskajām
personām- zemes īpašniekiem un lietotājiem,
veicot jebkādu zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, būvju un zemes ierīcības projektēšanu,
būvdarbus, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju vai nojaukšanu.
Atcerēsimies, ka Kandavas pilsētas vēsturiskais
centrs ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.7452. Tā nozīmīgas un saglabājamas īpašās vērtības ir vēsturiskais
raksturs, ko veido pilsētas plānojums un ielu tīkls,
kas izveidojies ap galveno ielu, pilsētas ainava un
tās mērogs, reljefs, apbūves telpiskā organizācija. Raksturīga un saglabājama ir vēsturiskā fona
mazstāvu apbūve, tradicionālie būvniecības un
apdares materiāli- koks, apmests laukakmeņu
mūris, ķieģeļi, ēku dekoratīvie elementi, koka logi,
dakstiņu jumta klājumi. Vērtīgi ir arī senie labiekārtojuma elementi, piemēram, bruģakmens ielu
iesegums. Pilsētbūvniecības piemineklī un tā 100
m aizsardzības zonā atrodas liels daudzums pašvaldības, fizisko un juridisko personu īpašumā un
valdījumā esošu ēku, būvju un zemesgabalu. Visu
šo īpašumu īpašnieku pienākums ir ievērot likumā Par kultūras pieminekļu aizsardzību noteiktās
prasības. Būvatļauju jebkuriem būvdarbiem valsts
aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā būvvalde var izsniegt tikai pēc tam, kad
ir saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums vai atļauja. Darbu
veikšanai, kas nepārveido pieminekli un nesamazina tā kultūrvēsturisko vērtību, nav nepieciešams inspekcijas saskaņojums. Kandavas pilsētas
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vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības
zonā aizliegts likvidēt ēku fasāžu raksturīgo oriģinālo vēsturisko apdari, nomainīt
jumtu vēsturisko iesegumu ar neraksturīgiem materiāliem, oriģinālos vēsturiskos
logus un durvis nomainīt ar plastmasas,
metāla un nekvalitatīvu materiālu izstrādājumiem. Mainot apdares materiālus,
priekšroka dodama vēsturiskajiem vai
analoģiskiem- atbilstoši ēkas arhitektūras
stilam. Pilsētbūvniecības piemineklī nav
pieļaujams izvietot uz ēku fasādēm vai
zemesgabalos reklāmu, satelīttelevīzijas
antenas un objektus, kuri maina fasādes
raksturu vai ietekmē ēku siluetu un ielas
ainavu. Reklāmas objekta krāsu izvēlei jābūt saskaņotai ar ēkas fasādi.
Kandavas vecpilsēta ir pērle, kura mums
kopīgiem spēkiem ir jāsaudzē un jāsargā.
Cieniet mūsu pilsētu, tās senatnīgumu un
savdabību- tikai kopīgiem spēkiem mēs
varēsim to nosargāt un saglabāt arī nākamajām paaudzēm. Būvējot un remontējot,
aicinam izmantot ēkas arhitektūrai atbilstošus būvniecības materiālus, kas visnotaļ
labi pielietojami arī mūsdienīgos risinājumos. Katrs nelikumīgi, patvaļīgi nomainīts logs, skatlogs, ārdurvis vai patvaļīgi
mainīts fasādes krāsojums šo valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa vērtību
grauj. Ja esat iecerējuši atjaunot fasādes
krāsojumu vai nomainīt logus, arī šīs darbības ir jāsaskaņo Kandavas novada būvvaldē. Pretējā gadījumā tās kvalificējamas
kā patvaļīga būvniecība, par kuru paredzēta administratīvā atbildība. Turpmāk,
veicot būvniecības kontroli, Kandavas
pilsētas vēsturiskajā centrā esošajiem objektiem un īpašumiem tiks pievērsta īpaša
uzmanība. Visā novada teritorijā plānots
nodrošināt aktīvu un pastiprinātu būvinspektora darbību, kas nozīmē arī to, ka
pirms būvatļaujas izsniegšanas tiks apsekota projektējamā objekta teritorija un par
to sagatavots noteikta parauga atzinums.
Šogad Kandavas novada būvvaldē darbu uzsākuši divi jauni speciālisti- arhitekte Baiba Beķere un teritoriālplānotāja
Gunta Pērkone. Būvvalde šogad ir iesaistīta Kandavas novada svētku organizēšanā un gatavo koncepciju par Kandavas
pilsētas svētku noformējumu- kā zināms,
Kandavas pilsētas svētki norisināsies š.g.
3.,4.,5. jūnijā.
Sagaidot pavasari, aicinām sakopt
mūsu skaisto Kandavu- ikviens kandavnieks un novada iedzīvotājs tiek aicināti
padomāt par savas mājas logu, fasādes un
īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu un sakārtošanu.
Cerot uz sadarbību un Jūsu atsaucību,
saulainu pavasari vēlot- Kandavas novada
būvvaldes vadītāja, arhitekte Antra Apine

2011.GADA 24.FEBRUĀRA
KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE
Kandavas novada domes sēdē tika izskatīti 38 jautājumi un pieņemti sekojoši
lēmumi:
- apstiprināt Kandavas novada SIA „Kandavas namsaimnkieks ”pamatkapitāla
palielināšanas noteikumus un Statūtus jaunā redakcijā;
- pieņemt zināšanai Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas
novada Sociālais dienests” ziņojumu par sociālā stāvokļa novērtējumu Kandavas
novadā 2010.gadā un prognozi 2011.gadam, kā arī noteikt sociālā dzīvokļa statusu
īpašumam „Kraujas -15”Vānē,Vānes pagastā;
- apstiprināt Kandavas novada kultūras pasākumu plānu 2011.gadam;
- nodot Kandavas novada amatnieku biedrībai bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem telpas Talsu ielā 11-7 Kandavā, lai attīstītu un atjaunotu amatniecības
prasmes Kandavas novadā;
- dibināt šādus Kandavas novada apbalvojumus: Kandavas novada Goda pilsonis; Kandavas novada Gada lepnums; Kandavas novada Sabiedriskais darbinieks;
Kandavas novada Gada labdaris; Kandavas novada Gada uzņēmējs un Kandavas
novada Pateicība, un iesniegt Valsts Heraldikas komisijai novada apbalvojumu nolikuma projektu un Kandavas novada Ģerboņa skici;
- uzdot Kandavas novada Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru par
atkritumu apsaimniekošanu Kandavas novadā;
- iesniegt projekta pieteikumu „Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīļuks” energoefektivitātes uzlabošana” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu konkursam;
- atbalstīt Kandavas novada Izglītības pārvaldes projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros.
- deleģēt Kandavas novada Izglītības pārvaldi sagatavot un iesniegt projekta
pieteikumu Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajam konkursam „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”;
Tika izskatīti PII „Zīļuks” darbinieču Zaigas Auziņas un Solvitas VinbergasBambes iesniegumi sakarā ar Kandavas novada domes deputātes Solvitas Horstes
rīcību un nolemts jautājumu par S. Horstes rīcību nosūtīt izskatīšanai Ētikas komisijas sēdē.
Tika skatīta virkne jautājumu, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, apstiprināta dzīvokļu rinda Kandavas novadā uz 14.02.2011., pieņemtas zināšanai
domes priekšsēdētāja R.Bāreņa un domes izpilddirektora G.Gelpera atskaites par
paveikto februārī un akceptēti Kandavas novada domes amatpersonu izdotie rīkojumi.
Papildus 38.darba kārtības punktā tika izskatīts jautājums par D. Rozenfelda
atcelšanu no Kandavas novada SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes locekļa amata, balstoties uz Kandavas novada domes sēdes darba kārtības 30.punktā izskatīto
jautājumu par veiktā audita pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Kandavas namsai
mnieks”starpziņojumu. Par auditorkompānijas „BDO” auditā konstatēto debatēs
izteicās AS „BDO”revidente R.Šulca.
38.darba kārtības jautājuma plašāka informācija sniegta šajā avīzes numurā.
Domes sēdes protokols pieejams www.kandava.lv, sadaļā „Pašvaldība”

Kārtējā domes sēde
31.martā plkst. 13:00
Kārtējās komiteju sēdes 24.martā.

Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas sēde plkst. 13:00
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde plkst. 14:00
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde plkst.15: 00
Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejas sēde plkst. 16: 00
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„KANDAVAS NAMSAIMNIEKAM” JAUNA VADĪBA
2011.gada februārī auditorkompānija
AS „BDO” veica finanšu auditu SIA „Kandavas namsaimnieks”, kurā ir konstatēti
būtiski finanšu pārkāpumi .Pašvaldības
kapitālsabiedrībai ir radīti liela apmēra
zaudējumi, grāmatvedība nav kārtota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam,
ir konstatēti skaidras naudas aprites pārkāpumi.2010.gadā katastrofāli pieaudzis
nodokļu un kreditoru parāds, kas vairāk
kā desmit reizes pārsniedz uzņēmuma
pamatkapitālu. SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes loceklis D.Rozenfelds gan
iepriekšējās komiteju, gan domes sēdēs,
kad tika skatīti jautājumi par uzņēmuma
darbību, vienmēr apgalvojis, ka uzņēmumā viss ir kārtībā. Taču audits pierādīja
pretējo, līdz ar to dome, kā uzņēmuma

kapitāldaļu turētāja ir zaudējusi uzticību
uzņēmuma vadītājam.
Pamatojoties uz augstāk minēto un
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 353.
un 63.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu,68.
panta pirmo daļu un Komerclikuma
169.,172.,213.,219. un 224.pantu,dome
atklāti balsojot, nolēma: Atcelt Daini
Rozenfeldu no Kandavas novada SIA
„Kandavas namsaimnieks” valdes locekļa
amata.
SIA “Kandavas namsaimieks” valdes
priekšsēdētājas amatā apstiprināta Sanita
Irbe. Sanitai ir bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, kā arī atbilstoša darba
pieredze. Viņa atzīst, ka darbs nebūs

viegls, jo iepriekšējā uzņēmuma vadība
mantojumā atstājusi virkni problēmu,
kuras jārisina nekavējoties- līdz šim nav
tikusi veikta pienācīga grāmatvedības un
saimniecisko darījumu uzskaite, nav sakārtota lietvedība, nav izveidota iekšējā
kontroles sistēma, nav tikusi noformēta
licence pakalpojumu sniegšanai Kandavas novadā ( izņemot Kandavas pilsētu ),
ar virkni darījumu partneriem nav līgumu, kopējais nodokļu parāds valstij 2011.
gada 24.februārī, saskaņā ar VID sniegto
informāciju, bijis 67 195, 75 Ls. Tāpat uzkrāti ievērojami kreditoru parādi – vairāk
kā 100 000 latu. Pirmais darbs būs , veikt
naudas un materiālo līdzekļu inventarizāciju un plānot budžetu, lai pakāpeniski
segtu izveidojušos parādus.

JAUNIE VIDES PĒTNIEKI PREZENTĒ SAVAS IDEJAS
Jaunie vides pētnieki
pēc savu pētījumu aizstāvēšanas

22. februārī Kandavas internātvidusskolā notika Kandavas novada jauno
vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, kurā ar saviem pētījumiem
piedalījās Kandavas internātvidusskolas,
Zemītes ,Vānes un Zantes pamatskolu 5
– 8 klašu audzēkņi. Jauno vides pētnieku
forums tika organizēts divās kārtās, vis-

pirms novadu skolu audzēkņi sacentās novados un tad
novadu uzvarētāji
turpinās savu pētījumu prezentēšanu
republikāniskajā
forumā Rīgā.
Foruma ”Skolēni
eksperimentē” mērķis bija sekmēt skolēnu izpratni par vides problēmām, lai
popularizētu skolēnu pētniecisko darbību, un ieinteresētu viņus turpmākiem pētnieciskiem
darbiem, mācoties
prezentēt savus izpētes objektus.
Jaunie vides pētnieki bija iesnieguši
astoņus pētījumus. Tēmas visdažādākās,
piemēram:„Augu līkumotā augšana”,” Koka
stāsts”( par to, kā labāk skaitīt koka vecumu), „Zirņa dīgsta ceļš uz gaismu”,” Dzeramo ūdeņu izpēte manā apkārtnē”, „Apstādījumi skolas parkā Zantē” un vēl citi.

Forumā piedalījās Mārtiņš Poškus,
Renārs Rosickis un Rihards Ādminis no
Zantes( skolotāja –konsultante Elita Gaile); Līga Eizenberga, Vineta Pigite, Salvis
Birģelis no Vānes (skolotāja- konsultante
Ilze Kalnarāja); Mārtiņš Baumanis no Zemītes pamatskolas ( skolotāja –konsultante Maruta Vilumsone) un Danute Nagle,
Anita Štrausa, Krista Koškina, Līga Švarca
un Klāvs Dimants no Kandavas internātvidusskolas( skolotājas-konsultantes Elita
Lavrinoviča un Ināra Saks).
Uz republikas jauno vides pētnieku forumu „Skolēni eksperimentē” ,kas notiks
Rīgā Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes telpās 12.martā,no mūsu novada izvirzīja Kristu Koškinu un Līgu Švarcu ar
pētījumu „Augu līkumotā augšana”.
Kandavas novada izglītības pārvalde visus dalībniekus sveica ar nelielām dāvaniņām un atzinības rakstiem. Bija gandarīti
gan jaunie pētnieki, gan viņu skolotājas.
Materiālu sagatavoja
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
D.Gudriķe

SVĒTKUS SVIN KANDAVAS NOVADA MEDNIEKI
25.februāra vakarā, kā allaž mājīgi sapostajā Valdeķu kultūras namā no visām
novada malām pulcējās savās labākajās
štātēs posušās dāmas un kungi, skaitā
pāri par simtu sešdesmit!Gada lielāko un
gaidītāko notikumu- novada mednieku
balli atzīmēja Kandavas novada mednieku kolektīvi no Cēres, Matkules, Zantes,
Zemītes, Valdeķiem, Kandavas, medību
kolektīvi „Amula” un „Bebrupe” un aicinātie viesi - Valguma mednieku kolektīvs,

draugi no Dānijas, Siguldas un Valmieras.
Tik liela mēroga balle medību kolektīviem
novadā tika rīkota pirmo reizi Latvijā, laikam tādēļ tāds priecīgs satraukums arī
pasākuma organizatoru sejās.
Pie ieejas foajē visus sagaidīja pasākuma
vadītāja- „Superīgais Zaķis” Erodeja un
oficiantes „ zaķi „Teiksma un Ieva ,piedāvājot gardumus no zaķa groza – papriku,
burkānus un ābolus, un bārmenis Māris
ar aromātisku kafiju, lai sasildītu iekšas,

jo ārā pamatīgi knieba sals.Turpat foajē,
malkojot kafiju, varēja apskatīt plašu medību trofeju izstādi, pārrunāt jaunumus
ar ilgi nesatiktiem draugiem un paziņām,
kā arī iepazīties ar neredzētiem viesiem.
Pasākumu atklāja Kandavas novada
mežzinis Ivars Šneiders, sveicot visus
sabraukušos, novēlot labi atpūsties un
izballēties, un aicinot iebaudīt siltās vakariņas- šmorētos kāpostus ar to - kau ko
- kas nomedīts! Šis – kaut kas - izrādījās
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5.
Kandavas novads
prezentējas tūrisma izstādē

BALTTOUR 2011

Balvu saņem Rūdolfs Vizulis.
varen gards un labi gāja pie sirds.Kad vēderos iestājās labsajūta, varēja ķerties pie
svarīgākās balles daļas, apbalvojumu pasniegšanas labākajiem medību kolektīvu
dalībniekiem,jo katrā no tiem ir ļaudis,
kuri izcēlušies ar īpašām prasmēm un
sasniegumiem. Nominācija „Bagātākais
ragnesis„ tika pasniegta Modrim Gobam.
Viņš pagājušā gadā izcēlis no meža divus
sudraba brieža ragus, kuri bija apskatāmi
turpat izstādē. Nomināciju „Latvijas šarmantākā medniece” ieguva Kristīne Ozola, viņa pazīstama kā labākā dzinēja Latvijā. Savukārt nomināciju „Zaķu mednieks
2010 ” savā īpašumā ieguva Ivars Šneiders. ”Godprātīgākā mednieka” tituls tika
piešķirts Ivaram Ozolam kā medniekam
ar lielo burtu. Par „Trāpīgāko mednieku”,
kas visu zina, pārvalda un kontrolē ne tikai mežā un šautuvē, bet arī ar medībām
saistītās grāmatās un žurnālos, tika nominēts Viesturs Valdis Dreimanis. Titulu
„Zaļākais mednieks” par dabai draudzīgu
attieksmi pret medībām un akurātu uzskaišu vešanu un skaitīšanu ieguva Rūdolfs Vizulis. Rūdolfs Vizulis tika sumināts arī dzimšanas dienā, kuru atzīmēja
tieši šajā dienā. Balvu fondu bija sarūpējuši Kandavas novada dome un personīgi
domes priekšsēdētājs R.Bārenis, agrofirma Tērvete un personīgi Modris Goba,
kā arī SIA „Zaļais Serviss”.Ar īpašiem
sveicieniem par ieguldījumu medību kolektīvu attīstībā, nesavtīgu darbu medību
procesa nodrošināšanā, grāmatas ar ierakstu saņēma Raimonds Lazdāns no Cēres medību kolektīva; Armands Birznieks
un Andrejs Strautiņš no medību kolektīva „Amula”; Leonīds Šteinbergs un Valdis
Leimanis no Matkules medību kolektīva;
Igors Puškins no Zantes medību kolektīva; Aivars Ratnieks un Agris Graudiņš no
Zemītes medību kolektīva; Juris Anģēns

no „Bebrupes”; Ainārs Pilipāvičš un Jānis Dronka no Valdeķu medību kolektīva.
Izrādās Jānis pagājušajā gadā nosvinējis
skaisto septiņdesmito gadskārtu, bet vēl
aizvien ar aktīvs mednieks! Grāmatas ar
ierakstiem saņēma arī vakara viesi Andris Šneiders un Sandra Cine no Valguma
medību kolektīva.
Apbalvojumus no Latvijas Mednieku
Asociācijas par apzinīgu mednieka pienākumu veikšanu saņēma Edgars Redko,
Jānis Horeliks, Laura Stepiņa, Vilnis Barkāns, Igors Zaļevskis, Gatis Fomins un
Kaspars Leimanis ,tos pasniedza Latvijas
mednieku asociācijas izpilddirektors Ainārs Zvejnieks.
Apbalvošanas ceremonijas nobeigumā
īpašas balvas no veikala” Zaļais serviss”
saņēma daiļās mednieces Sarmīte, Karīna, Solvita, Linda, Anna, Dace, Sandra
un Aksana, dāmas, kurām ir mednieku
apliecība, un kuras tiešām arī piedalās
medībās.
Apbalvošanas ceremoniju ar lustīgām
dziesmām un izdarībām kuplināja folkloras kopa no Milzkalnes, pēc vārda ķešā
nemeklējot, apdziedot un izšūpojot nominantus.
Pasākuma organizatori izsaka pateicību
gardās maltītes gatavotājiem „Kā mājās”,
jo garšoja patiešām –kā mājās! Īpašs paldies veikalam „Zaļais serviss” un tā īpašniekiem Intai un Agrim Vītiņiem , kuri
pārdod un izplata Latvijas mājsaimnieču
ražotās preces, kādas nav nopērkamas nekur citur Latvijā Vislielākais organizatoru
paldies „Superākajam Zaķim” pasākuma
vadītājai, kultūras dvēselei no ZemītesErodejai!
Materiālu sagatavoja Kandavas novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste
D.Gudriķe

No 11. līdz 13. februārim Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, jau astoņpadsmito reizi notika Baltijā lielākā
tūrisma izstāde/gadatirgus BALTTOUR
2011, kurā piedalījās aptuveni 600 firmu,
iestāžu un organizāciju pārstāvji no vairāk kā 30 valstīm.Šogad iespēja daudzveidīgāk un krāšņāk prezentēt Kandavas
novada tūrisma piedāvājumu Kurzemes
stendā bija, pateicoties Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējumam, atbalstītā projekta „Kandavas vecpilsētas centra
daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”ietvaros. Izstādes apmeklētāju interese par mūsu novada stendu bija
liela, vairāk kā divi tūkstoši apmeklētāju
un dalībnieku nobaudīja ozolzīļu kafiju,
nereti brīnoties par to, ka no zīlēm iespējams pagatavot kafiju. Gardā ozolzīļu
kafija nebija vienīgais kārums Kandavas
novada stendā, - dažādus cepumus bija
cepuši Valsts Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 3. kursa audzēkņi un SIA
„Saltums” konditori, savukārt zemnieku
saimniecība „Birznieki” delikatesei bija
sagādājuši pašu sieto kazas sieru. Īpaši
aprīkotais ekspozīcijas laukums un izgatavotie izstādes eksponāti – informatīvie
stendi, interjera elementi, izcēla Kandavas pilsētas kultūrvēsturisko noskaņu,
amatnieku darinājumu veiksmīgu iekļaušanos mūsdienu interjerā. Uz tūrisma izstādi/gadatirgu Kandavas tūrisma informācijas centrs bija izgatavojis arī jauno
Kandavas novada bukletu latviešu/krievu
un vācu/angļu valodās. Īstenojot projekta
„Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitātes, veiksmīgi tika prezentētas
daudzveidīgās tūrisma iespējas Kandavas
novadā, pierādot, ka novads ir interesants
gan ar īpašo kultūrvēsturisko mantojumu, gan daudzveidīgām kultūras, sadzīves tradīcijām, senču tradīciju kopšanu
un saglabāšanu.

Kandavas stendu apmeklē LR ārlietu ministrs
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MĪLESTĪBĀ UZ LĪBIEŠU KRASTU
Līdz 22.martam Kandavas novada
muzeja izstāžu zālē apskatāma fotogrāfa
Jāņa Medņa un mūziķa Raimonda Tigula fotomūzikas izstāde „Zaļš,Balts, Zils”.
Izstāde ar lieliem panākumiem apceļojusi visu Latviju, pabūdama Rīgā,
Ventspilī, Mazirbē (Līvu krastā) ,Talsos, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē,tad
paviesojusies ārzemēs Francijā, Šrilankā, Beļģijā, Igaunijā, atkal atgriezusies
Latvijā,un patreiz skatāma pie mums
Kandavā.
Projekta idejas un fotogrāfiju autors ir Jānis Mednis.Tiekoties ar izstādes apmeklētājiem Kandavas muzejā
2.martā, viņš vienkāršā un saprotamā
stāstījumā, iepazīstināja sanākušos,
pārsvarā Kandavas skolu jaunatni, ar
fotogrāfiju tapšanas vēsturi deviņu gadu
garumā,demonstrējot arī nelielu sižetu
no DVD „Aizslēgtais krasts”.
Piecus gadus, ceļojot pa pasauli, izstāde allaž izraisījusi lielu skatītāju interesi.
Varbūt tas tādēļ, ka klausoties Jāņa stāstījumu nevarēja nesajust viņa paša īpašo
attieksmi pret lībiešu krastu,mīlestību
un pietāti pret fotogrāfijās redzamajiem
cilvēkiem,dabu un lietām.No viņa bur-

tiski staroja mīlestība, tieši tāpat šī mīlestība plūda no fotogrāfijām.
Skarbs,bet patiess skaistums.Un to
varēja sajust katrs.Tādēļ, pat allaž kustīgie un skaļie jaunieši,neizdvesa ne
skaņas,klausoties Jāņa stāstā un skatoties
filmu lībiešu valodā,iespējams nesaprotot ne vārda. Runāja filmas varoņu sejas.
Pats Jānis arī runāja lībiski, šī valoda ļoti
atgādināja mūsu ziemeļu kaimiņu valodu skanējumu.
Tikšanās reizē piedalījās arī SIA „Kolkasrags” menedžeris, projekta izdevējs
un organizators Jānis Dambītis.Izrādījās,
Jānim Dambītim ir cieša saikne ar Kandavu, jo viņa dzīvesbiedre nāk no šejienes.
Jānis sacīja, ka mēs,kandavnieki,varam
būt lepni ar to, ka dzīvojam šādā skaistā vietā,jo spēku allaž varam smelties no
ozoliem un dabas skaistuma.Jauniešiem
Jānis vēlēja,turēties stingri pie saviem
sapņiem un idejām,jo uz tām neatlaidīgi
ejot, idejas īstenojas un sapņi piepildās!
Izstādē redzamie darbi ir tikai neliela
daļa no 240 krāsu fotogrāfijām,kas apvienotas albūmā „Zaļš,Balts, Zils”
Kāpēc tieši - zaļš, balts un zils? Tāpēc,
ka tās ir lībiešu nacionālā karoga krāsas.

Kultūra

(no labās) forogrāfs un projekta idejas autors
Jānis Mednis un projekta vadītājs Jānis Dambītis
tikšanās reizē Kandavas novada muzejā

Kā sacīja Jānis Mednis, viņu ceļojums
ildzis deviņus gadus, cauri visiem lībiešu
ciemiem, visiem gadalaikiem,un visām
diennaksts stundām,patiesi stāstot par
krastu, zvaigznēm, Slīteres lapsu, kadiķi
un sarmu koku zaros.

Dagnija Gudriķe

UZSĀKTA GATAVOŠANĀS KANDAVAS NOVADA SVĒTKIEM
Kandavas novadā uzsākta rūpīga gatavošanās Kandavas novada svētkiem, kuri
šogad notiks no 3. līdz 5.jūnijam ar devīzi
„Lustīga dzīvošana”. Svētku ietvaros plānota gan zinātniskā konference, gan brīvdabas kino seanss, gan bērnu, jauniešu,
amatnieku radošās darbnīcas, koncerti
un atrakcijas, gan sporta aktivitātes. Svētku lielākais pasākums ar pašu novada ļaužu līdzdalību būs muzikālais uzvedums
„Abavas teiksma”, kurš veidots, atceroties
vēsturiskos 1231.gada notikumus, kad

tika parakstītas Kandavas vēsturei nozīmīgas vienošanās. Uzvedumam tekstu
sarakstījusi matkulniece Ilze Oliņa, bet
mūziku- Kandavas kultūras nama grupas
„Cold Flame” vadītājs Jānis Tabūns.
Savukārt sestdienas vakarā mūs priecēs
Gundara Lintiņa jubilejas koncerts un
zaļumballe ar populāru mūziķu piedalīšanos.
Svētku rīkotāji ļoti cer uz Kandavas
pilsētas un novada pagastu ļaužu aktīvu
līdzdalību gan svētku gājienā un pagas-

tu tingeltangelī, gan visās svētku norisēs.
Svētku mirklis ir īss, lai arī trīs dienu garumā, taču svinēšana aizbrāžas kā viens
spožs zibsnis. Tas, kas ļauj mums svētku
brīnumu izbaudīt pamatīgāk un ilgstošāk, ir tieši lielā gatavošanās un rosība
pirms svētkiem.
Padarīsim šo notikumu nozīmīgu un
skaistu mums katram!

Aicina novada amatniecības centrs

Brīvdabas muzejā Rīgā jūnija sākumā.Sadarbojamies arī ar Jaunpils un Lapmežciema amatniekiem,gada sākumā Kandavas
muzejā jau bija apskatāma mūsu kopējā
amatniecības darbu izstāde “Zvaigžņu
raksti”.Domājam sadarbību turpināt un
paplašināt.Regulāri tiek rīkotas amatnieku
darbnīcas,par kuru norisēm sīkāk varat
izlasīt mājaslapā www.kandava.lv sadaļā
Afiša.
Amatniecības centrs strādā ciešā sadarbībā ar amatnieku biedrību “Pūralāde”.
Centram adresētos jautājumus varat sūtīt
uz e- pastu amatkandava@inbox.lv ,tālrunis 26497800
Esat mīļi gaidīti amatniecības centrā
Kandavas novada muzejā.

Ar šī gada janvāri Kandavā darbu sācis
Kandavas novada amatniecības centrs,kas
ir kultūras pārvaldes struktūrvienība.
Kad pirms gada Kandavā dibinājās
amatnieku biedrība,cilvēku interese un
atsaucība bija negaidīti liela.Lai darbība
neaprobežotos tikai ar amatnieku biedrības biedriem,bet savus izstrādājumus
varētu demonstrēt un realizēt pēc iespējas plašāks ieinteresēto loks,radās doma,
paplašināt darbības lauku,iesaistot arī
tradicionālo amatu pratējus,kā piemēram
maizes cepējus,siera meistarus un vēl citus
amatniekus,kuriem ir senas receptes un
prasme savā arodā.Ir daudz un dažādas labas lietas,ko cilvēks cilvēkam var atstāt vai
iemācīt,tikai ne vienmēr viņš iedomājas,ka
kādu citu tas interesē.Tagad Kandavā ir
vieta,kur amata meistariem satikties,sevi

parādīt,dalīties zināšanās un pieredzē.
Domājam līdz marta mēneša beigām apkopot ziņas,lai izveidotu interneta mājas
lapu - Kurzemes amatnieki. Patreiz amatniecības centrs darbojas muzeja telpās,bet
muzeja otrajā stāvā tiek rekonstruētas
amatnieku darbnīcas apmēram 100 kv/m
platībā,aušanas darbnīcām ,kā arī telpas
mācībām un kursiem.Nākotnes projekts
ir keramikas darbnīcas izveide netālu no
Vecpilsētas laukuma un topošās Promenādes. Šobrīd Kandavas amatniekos darbojas
rokdarbnieces-adītājas,mašīnadītājas,tam
borētājas,šuvējas un mašīnizšuvējas,kokap
stādes un metālapstrādes meistari,klūdziņu
pinēji,ādas apstrādātāja,mākslinieki keramiķi un vēl citi sava aroda meistari.Kandavas amatnieki ir uzaicināti piedalīties
Latvijas amatu dienās,kas tiek organizētas

Ziedīte Začeste,
Kandavas novada
Kultūras pārvaldes vadītāja

Kandavas novada
amatniecības centra vadītāja
Aiva Valdmane
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪR A UN IZKL AIDE
16. martā 14:00 Tematiskā ēdienu
pēcpusdiena “Veselīgie graudaugu ēdieni pavasara gavēnim”. Zantes kultūras
namā;
14:00 Radošā darbnīca. Matkules kultūras namā
18. martā 14:00 Zemītes pamatskolas
ritmikas diena un bērnu diskotēka. Zemītes tautas namā
15:00 Pasākums bērniem un pusaudžiem “Aidā, un brīvlaikā!” Matkules kultūras namā
19. martā 15:00 Kandavas novada
amatniecības centra radošā darbnīca Dekupāžas pamati. Māca Eva Palameika.
Pieteikties iepriekš pa tel. 26497800. Kandavas novada muzejā
23. martā 19:00 Komēdija “Tāda es
esmu” ar aktrisi Zani Daudziņu galvenajā lomā. Režisors Juris Rijnieks. Ieeja:
Ls 3.00, 4.00, 5.00. Biļešu iepriekšpārdošana (tālr. 63182040). Kandavas kultūras
namā
25. martā 17:00 Kandavas novada amatniecības centra radošā darbnīca
- Kombinētie rokdarbi. Adīšana un tamborēšana uz dakšas, kā arī visi iespējamie
jautājumi par rokdarbiem. Māca Ina Valtere. Pieteikties iepriekš pa tel. 26497800.
Kandavas novada muzejā
26. martā Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts. Kandavas kultūras namā
27.marts 12:00 Multfilmas bērniem
“Kopatiča piedzīvojumi”. Ieeja bez maksas.
Zantes kultūras namā
14:00 Talsu tautas teātra viesizrāde “Tā
viš`i”. Matkules kultūras namā

IZSTĀDES
1. - 31. marts Daces Pugas gleznu
izstāde (klusās dabas). Valdeķu kultūras
namā un Valdeķu bibliotēkā
1. marts - 1. aprīlis Kandavnieku foto
izstāde “Ziemas brīnumi Kandavā”. Kandavas novada muzejā
7. - 14. marts Jubilejas izstāde “Grāmatzinātniekam, bibliotekāram Ojāram Zanderam - 80”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
7. - 14. marts Starptautiskai Sieviešu
dienai veltīta izstāde “Sievietes pasaule”.
Matkules bibliotēkā
7. - 21. marts Izstāde “Latviešu gleznotājam Janim Rozentālam - 145”. Matkules bibliotēka
7. - 30. marts Literārā izstāde “Rakstniekam un publicistam Miervaldim Birzem - 90”. Vānes bibliotēkā
7. - 31. marts Literārā izstāde “Aspaziju atceroties”. Vānes bibliotēkā
10. - 31. marts Literārā izstāde “1949.
gada 25. marta deportācija”. Vānes bibliotēkā
10. - 31. marts Literārā izstāde “Pasaku terapija. Izstāde no cikla “Biblioterapija
- grāmatu spēks””. Vānes bibliotēkā
12. marts - 22. aprīlis Tērpu mākslinieces Danutas Ābeles svinību kleitas. Galerijā
“Vējspārns” (Kandavas kultūras namā)
14. - 24. marts Jubilejas izstāde “Rakstniekam Miervaldim Birzem - 90”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
14. - 31. marts Izstāde “Rakstniekam,
publicistam Miervaldim Birzem - 90”.
Matkules bibliotēkā
14. marts - 8. aprīlis Kaijas Alkšares
rokdarbu izstāde (krustdūrienu tehnikā).
Vānes bibliotēkā

No 15. marta Novadnieka Viļa Bērziņa
gleznu izstāde. Kandavas novada muzejā
21. - 31. marts Vispasaules ūdens dienai veltīta izstāde “Dzīvais ūdens”. Matkules bibliotēkā
21. - 28. marts Izstāde “25. marts Komunistiskā genocīda piemiņas diena”.
Matkules bibliotēkā
21. - 31. marts Teātra dienai veltīta izstāde “Aktiera mūžs ir kā brīnišķa dziesma
”Matkules bibliotēkā
24. - 31. marts Jubilejas izstāde “Aktierim Jānim Paukštello - 60”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā
24. - 31. marts Jubilejas izstāde “Dzejniecei Amandai Aizpurietei - 55”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
25. - 31. marts Literārā izstāde veltīta
komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai. Zantes bibliotēkā

SPORTS
15.03. plkst17: 00 pārbaudes spēle
basketbolā U- 14 grupas zēniem Kandavas BJSS – Kaspija(Kazahstāna);
17.03. plkst.15: 30 pārbaudes spēle
basketbolā U- 14 grupas zēniem Kandavas BJSS – Kaspija
18.03. plkst.13 : 00 SJBL – LR čempionāts 2.divīzijas zēni. Kandavas BJSS – Saldus
26.;27.03. no plkst.11 : 00 SJBL – LR
čempionāts mini basketbolā zēniem U- 12
grupas sabraukums Kandavā, ar Kandavas
BJSS līdzdalību.(Visas spēles notiek Kandavas Sporta hallē.)
17.03. 17:30 Kandavas novada čempionāts basketbolā. Spēlē: Dzīvesprieks
- KLT. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas
sporta zālē

Kandavas novada tautību apvienība „Varavīksne”
aicina uz Pavasara pasākumu
2011.gada 16.aprīlī plkst. 18:00
Kandavas novada Sociālā Dienesta Dienas centra zālē
Līdzi jāņem groziņš un labs garastāvoklis!
Pieteikties līdz 20.martam pa tel. 29486334; 28848453

Par koksnes atlieku savākšanu cirsmās
Akciju sabiedrība „Latvijas Valsts Meži” informē, ka privātpersonām ir iespējams bez maksas savākt koksnes atliekas Latvijas Valsts Mežu cirsmās. Šis pakalpojums nav iespējams visās
cirsmās. Par to, kurās cirsmās tas ir iespējams, konkrēti jāinteresējas mežsaimniecībā vai arī pie meža iecirkņa vadītāja, turpat
jāizņem atļauja koksnes atlieku savākšanai.
Vācot koksnes atliekas cirsmās, iedzīvotājiem tiek izvirzītas
pamatprasības vides un darba drošības jomās, cilvēkam, kurš
veic koksnes atlieku savākšanu cirsmā nepieciešama motorzāģa vadīšanas apliecība un mežizstrādes darbam nepieciešamais
aprīkojums. Vajadzīgo informāciju, ierādot vietu cirsmā, sniegs
atbildīgais darbinieks, meža iecirkņa vadītājs.
Sīkāku informāciju Kandavas novadā varat saņemt pie
Tāļa Bergmaņa, telefons 28377248

Kandavas novada domes deputāti
Inga Priede, Solvita Horste un Guntars Indriksons
pieņems iedzīvotājus 14.martā
no 17:30 līdz 18:30 Zantes pagasta pārvaldē

Informācija Kandavas novada uzņēmējiem
14.03.2011.plkst. 16:00 Kandavas novada domes zālē uz tikšanos tiek aicināti visi novada uzņēmēji, kuri sniedz ēdināšanas
pakalpojumus( ielas kafejnīcas u.t.t), lai saskaņotu darbību sakarā ar Kandavas novada svētkiem, kas notiks no 3.,4., un 5.jūnijā.
Kandavas novada svētku organizēšanas darba grupa.

SLUDINĀJUMI
Kandavas pirmskolas izglītības iestāde „Zīļuks”
informē, ka uzraudzības grupa Kandavā Sabiles ielā
8- 24 tiek slēgta ar 2011.gada 1.martu.

8.

Kandavas novada vēstnesis
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā februārī
reģistrēti 5 jaundzimušie:

Lūkojies ziemai acīs,
Drīz tā atvadas mās.
Zini, drīz vasara rakstīs
Tevi uz bērza tāss!

Amanda, Estere, Rūdis, Sandis,
Sebastians Jānis

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās!

Februāra jubilāri:

Valija Veinberga, Marija Petrova, Hermīne Valdmane,
Alīda Ziņģe, Jānis Zimņiks, Frīda Grīnhofa,
Jānis Gardovičs, Milda Šila, Velta Gailis,
Marija Lagzdiņa, Anna Alberta, Juris Lukss,
Brigita Hirsone, Marija Liberte, Ināŗa Pulvere,
Jānis Kažus, Lusija Klaucēna, Nastasija Kreicberga,
Marija Jēce, Aina Kulmane, Līvija Jākobsone,
Ernests Pētersons, Jautrīte Lagzdiņa,
Mārīte Lūsiņa, Pāvels Rečics, Ludmila Rečica.
Marta jubilāri:

Zigrīda Bullīte, Lilija Jākobsone, Lilija Roze,
Haralds Lejnieks, Velta Ošmane, Egīls Kauliņš,
Genovefa Šilvjana, Dzintra Veispale, Inta Apšvalka,
Jadviga Stūre, Olga Rozenštama, Ojārs Graudiņš, Rita
Smilga, Inta Baranovska, Elga Dreimane,
Marta Bērziņa, Valda Zauere,Valentīna Vīnarte,
Rita Priede, Zilvija Valdmane, Alfrēds Petrovičs,
Maruta Dorofejeva, Kārlis Tembergs, Aina Lazdāne,
Rudīte Červinska.

Kandavas novada pensionāru biedrība,
Kandavas novada dome

Jaunumi no Kandavas tūrisma informācijas centra

Kandavas Tūrisma informācijas centrs ir izdevis Kandavas
novada bukletus latviešu/ krievu un angļu /vācu valodās. Vienā
izdevuma pusē ievietota Kandavas pilsētas karte un informācija
par pilsētā apskatāmajiem objektiem. Otra atvēruma puse atspoguļo novada piedāvājumu. Šis ir mūsu pirmais izdevums, kurā redzama kopējā Kandavas novada karte ar pievienotajiem Vānes un
Zantes pagastiem. Tabulās ir skatāms piedāvājums ar kontaktinformāciju par naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem, suvenīru
tirdzniecības vietām, atpūtas bāzēm un dažādu aktivitāšu iespējām mūsu novadā. Tāpat esam atkārtoti izdevuši Kandavas pilsētas karti ar atjaunotu apskates objektu, naktsmītņu informāciju
un dažādu ceļotājiem noderīgu informāciju. Pie mums iespējams
iegādāties Kandavas monētu (Ls 3), dažādus suvenīrus, kartes,
lidojumu biļetes (Ls 2 par vienu rezervāciju), reģistrēties lidojumam (Ls 2 par vienu personu; bērniem līdz 12 gadu vecumam ieskaitot – bez maksas). Palīdzam iegādāties arī citu ceļošanas veidu
biļetes un ceļojumu aģentūru piedāvātos ceļojumus. Latvijas un
ārzemju informatīvās ceļojumu brošūras, bukleti un dažādi materiāli pie mums ir bez maksas.
2010. gadā Kandavas Tūrisma informācijas centrā (TIC) informāciju meklējušas 3820 personas no vairāk kā 30 valstīm. Šis bijis
apmeklētāju skaita ziņā vislabākais gads Kandavas TIC pastāvēšanas vēsturē. 3320 apmeklētāji TIC ieradušies personīgi, 339 informāciju noskaidrojuši pa tālruni, bet 161 klients informāciju ieguvis
sūtot e-pasta vēstuli. 3543 klienti ir bijuši no Latvijas, 277 no ārvalstīm (Vācija -55, Krievija - 43, Lietuva - 25, Igaunija -17, Polija -14,
Nīderlande – 13). Kandavas TIC apmeklējuši viesi no Jaunzēlandes, Austrālijas, Izraēlas, Kanādas un ASV. Protams, Kandavas TIC
klienti ir tikai neliela daļa no Kandavas novada viesiem.
Visi esiet laipni gaidīti Kandavas Tūrisma informācijas centrā
Kūrorta ielā 1 b, Kandavā; tel. 63181150, 28356520.

INFORMĀCIJA
Kandavas novada iedzīvotāju sanāksmes – tikšanās ar domes vadību

Kandavas kultūras namā
Matkules kultūras namā
Zemītes kultūras namā
Zantes kultūras namā
Cērē skolas zālē		
Vānes kultūras namā
Valdeķu kultūras namā

14.03. plkst.18.00
16.03. plkst.16.00
15.03. plkst. 16.00
18.03. plkst. 17.00
22.03. plkst. 12.00
23.03. plkst. 16.00
24.03. plkst. 18.00

Cienījamie iedzīvotāji!
SIA „Kandavas namsaimnieks” š.g. 11. martā
pārceļas uz citām biroja telpām.
Turpmāk mēs strādāsim Kandavas pagasta „Robežkalnos”.
No 2011. gada 11. marta norēķinus par pakalpojumiem
varēs veikt Kandavas novada domes telpās
Dārza ielā 6, Kandavā, 1. stāvā,
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kasē.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Represēto piemiņas pasākumi
Kā katru gadu, arī šogad novadā tiks atzīmēta Komunistiskā
terora upuru piemiņas diena. Aicinām atnākt uz atceres brīdi pie
Piemiņas akmens Kandavā 25.martā plkst.13:00.
Pēc pasākuma visi interesenti aicināti uz Kandavas novada
muzeju, lai, baudot siltu tēju, kopīgi dalītos atmiņās un pārrunās.
Muzeja izstāžu zālē būs apskatāmas mūsu novadnieka, represētā
Viļa Bērziņa (1900. – 1979.) gleznas.
Plkst.14:00 iecerēta tikšanās ar Viļa Bērziņa meitu Antru
Kviti. Viņa dalīsies atmiņās par savu tēvu un Bērziņu ģimeni,
kura 1949.gada 25.martā tika izsūtīta uz Sibīriju.
Tālruņi informācijai: Kandavas novada represēto apvienības
vadītājs Pēteris Briedis: 63126365; 29457212
Kandavas novada muzejs: 63182064
25. martā 11:00 Komunistiskā terora upuru piemiņai
veltīts atceres brīdis Zantē. Pie Piemiņas akmens.
13:00 Represēto piemiņas pasākums Vānē.
Represēto piemiņas vietā Vānē.
15:00 Represēto piemiņas brīdis Matkulē.
Matkulē pie piemiņas akmens

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
februārī reģistrēti mirušie:
Valerijs Birkentāls (1946.) Kandava
Arnolds Gailītis
(1927.) Kandava
Pēteris Mālnieks
(1944.) Kandava
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

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“

