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AKTUALITĀTES
IZGLĪTĪBA IR PRIORITĀTE

Ir sācies jauns mācību
gads. Priecē, ka darbu, tāpat
kā iepriekšējos gados, uzsāk
visas mūsu novada izglītības
iestādes. Gribu pateikt paldies
visu izglītības iestāžu kolektīviem par labi sagatavotām
mācību iestādēm.
Skolēnu skaits gan nedaudz sarucis – šo mācību
gadu Kandavas novadā uzsākuši par 127 skolēniem
mazāk nekā pagājušajā mācību gadā, taču Mākslas,
Mūzikas un Bērnu un jaunatnes sporta skolu apmeklēs par 33 skolēniem vairāk.
Mūsu novada skolas strādā radoši un inovatīvi - darbu uzsākušas jaunas speciālās programmas,
pedagogi regulāri paaugstinājuši savu kvalifikāciju,
apmeklējot ESF finansētos kursus un seminārus.
Liels sasniegums ir tehnikumā paveiktie apjomīgie remontdarbi. Ir piesaistīti 3,9 miljoni latu, izremontētas un atjaunotas mācību un praktisko nodarbību telpas gan mācību korpusos, gan praktisko
nodarbību ēkās.
Mūsu tehnikums ir ieguvis valstī augstāko kvalifikācijas novērtējumu, kļūstot par vienu no valsts
sešiem kompetences centriem, par ko lielu paldies
jāsaka tehnikuma direktoram Ivaram Lasim. Kandavas vārds vēl plašāk izskanēs valsts mērogā, jo
mainīts arī tehnikuma nosaukums- turpmāk: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kandavas
Valsts lauksaimniecības tehnikums”.
Matkules sākumskola ir tikusi pie atjaunota stadiona skrejceļa seguma.
Plānojot 2012.gada budžetu, kā prioritātes jāparedz skolu remonti. Plānots īstenot Vānes pamatskolas siltināšanas projektu, ierīkojot centrālo apkuri, lai skolēni labi justos ne tikai klašu telpās, bet arī
gaiteņos. Tiek strādāts pie līdzekļu piesaistes caur
projektiem apvienotās Mākslas un Mūzikas skolas
ēkas remontdarbiem.
Pavisam nesen atzīmējām Skolotāju dienu. Tā
ir diena, kad varam pateikt Paldies tiem cilvēkiem,
kuriem nereti ir bijusi izšķiroša nozīme mūsu dzīves
ceļa sākumā, tiem, no kuru prasmes un atbildības
sajūtas ir atkarīga mūsu nākotne. Kandavas novads
tiešām ir bagāts ar izglītības iestādēm. Es mūsu novadu mēdzu saukt par koledžas novadu un uzskatu,
ka izglītība Kandavas novadā ir viena no prioritātēm. Sirsnīgi sveicu visus Kandavas novada pedagogus viņu profesionālajos svētkos ! Novēlu visiem –
gan skolotājiem, gan skolēniem, gan skolu tehniskajiem darbiniekiem un atbalsta personālam labu šo
mācību gadu, būt radošiem savu ideju īstenošanā!
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis

Kandavā atkal
smaržos kafija un tēja

29.oktobrī Kandavā notiks 2.Kafijas un tējas svētki.
Šogad tie sola daudz dažādu pārsteigumu, kas saistās ar kafijas un tējas pagatavošanu un baudīšanu.
Kandavas novada muzejā varēs nogaršot Kandavas ozolzīļu kafiju, Tukuma kafiju, kā arī lielākā kafijas ražotāja Baltijā – uzņēmuma „Melnā kafija” produkciju. Apmeklētāji varēs
pavadīt laiku aizraujošās atrakcijās un spēlēs, vai nesteidzīgi
malkot aromātiskos dzērienus kinozālē, kur visas dienas garumā piedāvāsim noskatīties kinosižetus par Kandavu no 1947.
līdz 1991.gadam, kā arī muzikālā uzveduma „Abavas teiksma”
video variantu. Muzeja pagrabā varēsim apmeklēt spoku kambari, dārzā pie pavarda iemalkosim tēju no lielā katla, bet ēkas
otrajā stāvā uz romantisku atpūtu un našķiem „No pūra lādes”
aicinās Kandavas amatnieki.
Kandavas kultūras namā šajā pat laikā visus iepriecinās Kandavas tehnikuma jauniešu klātie galdi, bērnu kafejnīca, rotaļlietu
izstāde un animācijas filmas galerijā „Vējspārns”, kā arī dažādu
kafijas un tējas produktu tirdziņš. Īpašais piedāvājums - Andrito Kafijas Grauzdētavas studija, kur visas dienas garumā ikviens
svētku apmeklētājs tiks aicināts vērot, kā Andris Petkēvičs pagatavo kafijas dzērienus ne tik tradicionālos veidos -Aeropress un
Vakuumkanna. Būs iespēja iepazīt daudzas kafijas no vairākām
pasaules kafijas audzētājvalstīm, izbaudīt to burvību un atšķirību, kā arī uzzināt vairāk par Andrito Kafijas Grauzdētavu.
Latvijā populārais bārmenis Inguss Reizenbergs piedāvās
ikvienam apmeklētājam bezalkoholisko kokteiļu dažādību. Tie
tiks pagatavoti no dažādiem augļu biezeņiem, sulām. Būs iespēja tos nodegustēt. Sev tīkamāko atradīs gan mazs, gan liels
svētku apmeklētājs.
Kamīnzālē visus gaidīs zīlniece, lai pazīlētu nākotni kafijas
biezumos, bet kafejnīcā būs iespēja ieturēt gardu un sātīgu maltīti.
Tējas Bodē, kas pieguļ kultūras namam, šajā dienā saimniekos Kandavas pensionāri, cienājot viesus ar pankūkām.
Kafejnīcā „Kandava” visus aicinās „Kafijas burvība” – dažādi konkursi un balvas no „Lavazza”. Plkst. 13.00 līdz 14.00
- sarunas “Par un ap kafiju”: pareiza kafijas pagatavošana, uzglabāšana, baudīšana; kas ir espresso, cappuccino…
Kafejnīca „Ieviņa” šajā dienā strādās ar devīzi „Dzīvosim
un ēdīsim veselīgi!”. Svētku dalībniekiem tiks piedāvātas zāļu
tējas mundrumam un veselīgi našķi.
Tos, kuri Kafijas un tējas svētkos iegriezīsies paēst kafejnīcā
turpinājums 3.lpp.
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„Pils”, sagaida patīkama dāvaniņa - zāļu
tēja ar medu un cepumiņu.
Savukārt kafejnīcā „Kafijas pauze”
visus gaidīs daudzveidīgs piedāvājums:
- pašgatavotu konfekšu degustācija,
pārdošana un praktiskās nodarbības;
- Šrilankas tēju degustācija un
pārdošana par svētku cenām;
- „Kafeja Alīda” degustācija un
praktiski padomi.
Tā kā drīzumā Kandava varēs lepoties ar savu jauno Promenādi, tad
Kafijas un tējas svētkos dažu labu smeķīgu baudījumu varēsim saņemt arī tur
- Promenādes laukumā. Ar mūziku mūs
ielīksmos Aija un Pauls Jaunzemi, Kandavas jauniešu centra „Nagla” aktīvisti
piedāvās apgūt jaunas iemaņas radošajās
darbnīcās, bet „Radošākais novadnieks”
Igurds Baņķis vizinās ar savu Sirmo Žiperi (tikai nepadomājiet, ka tas ir zirgs!).
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šoreiz
svētku apmeklētājiem piedāvāsim interesantu izaicinājumu – sekot svētku kartei un apmeklēt visus tajā īpaši iezīmētos
objektus, lai galapunktā saņemtu vērtīgu
balvu no kafijas un tējas ražotājiem.
Arī ārpus Kandavas mūs gaidīs īpašs
svētku piedāvājums: iegriežoties kafejnīcā „Mežāži”, ikvienu iepriecinās garšīgākā un labākā kafija uz Rīgas - Ventspils
šosejas. Atpūtas bāzē „Zviedru cepure”
īpašais svētku piedāvājums - katram, kurš
veiks 5 nobraucienus ar rodeli, būs iespēja
baudīt kafiju par brīvu. Viesu nams „Imulas” svētku dienas novakarē aicinās uz
franču džeza mūzikas vakaru, uz kuru
gan vēlams iepriekš rezervēt galdiņus.
Bet tūrisma un atpūtas centra „PLOSTI”
kafejnīcā tiks prezentēti virtuves labumi
ar devīzi – Gatavojam dabīgi! Piedāvājumā būs latviešu un brazīļu ēdieni un
dzērieni, kuri gatavoti kā mājās. Šajā piedāvājumā būs dažādas latviešu dabīgās
tējas, kā arī brazīļu gaumē gatavotas veselības tējas un dabīgi atspirdzinoši dzērieni. Būs arī daudz un dažādas uzkodas
gan latviešu, gan brazīļu gaumē – gardumi, kādus nekur apkārtnē nav iespējams
nobaudīt.
Sešos vakarā Kandavas kultūras
namā ar muzikāli lirisku programmu
uzstāsies Liepājas teātra aktrise Sigita
Jevgļevska, bet dienu noslēgsim Valdeķu kultūras namā, līksmojoties ballē
kopā ar grupu „Lustīgais blūmīzers”.
Nāciet, baudiet, piedalieties – šī
romantiskā rudens svinēšana Kandavā taču notiek tikai reizi gadā!
Ziedīte Začeste
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Svētkus svin Skolas iela
Kandavas miesta plānos, kas sastādīti ap 1858. un 1870. gadu, redzams, ka
tagadējā Skolas ielas teritorija piederējusi Mazkandavas jeb Štempeļmuižai. Teritorija nav bijusi apbūvēta. 1921.gadā, īstenojot Latvijas agrāro reformu, divi
zemesgabali, ko atdalīja no Štempeļmuižas, tai skaitā tagadējā Skolas iela, tika
piešķirti Kandavas pilsētas paplašināšanai .Zemesgabals iepretim luterāņu baznīcai tika piešķirts Kandavas pamatskolai. Acīmredzot tieši šis fakts rosinājis
ielu nosaukt par Skolas ielu. Skolas ielas kopgarums ir 535 metri. Augstākā vieta
81 metrs virs jūras līmeņa atrodas pie Skolas ielas Nr. 4. Iela savu asfalta segumu
ieguva pēc 1978.gada, kad tika uzcelta jaunā vidusskolas ēka Skolas ielā Nr.10.
Tajā pat gadā vairākas dzīvojamās ēkas pašu spēkiem un līdzekļiem pievienojās
pilsētas ūdensvadam. 2004.gadā notika ielas apgaismojuma un gājēju celiņa rekonstrukcija, kas stipri uzlaboja ielas vizuālo izskatu un skolēnu drošību.
10.septembrī Skolas iela svinēja
svētkus. Ielu svētki rudens sākumā Kandavā veidojas par gadskārtēju tradīciju.
Pagājušajā rudenī kā pirmie tika sarīkoti saulainākās ielas-Saules ielas svētki.
Skolas ielas svētki iesākās laukumā pie K.Mīlenbaha vidusskolas ar
Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces Leonārijas Gudakovskas apsveikumu un kopīgu kociņa
iestādīšanu skolas birzītē. Lapegli,
kā vēstures liecību par notikušajiem
Skolas ielas svētkiem, iestādīja ielas
ilggadīgākā iedzīvotāja un jaunākais iedzīvotājs- Silvijas kundze
un viņas mazdēliņš Jānis. Tad visi raitā solī,
dziedot „Dar man tēvis pastaliņas”, devās
uz skolu, kur pie ieejas
skolā „vēsturniece”, īstenībā pasākuma vadītāja
Solvita Jansone, iepazīstināja ar sausajiem
vēstures faktiem, bet
„literatūras skolotāja”
jeb Kultūras pārvaldes
vadītāja Ziedīte Začeste,
parūpējas par emocionālo pusi, veltot
piemērotas dzejas rindas.
Jaunajai vidusskolas ēkai Skolas
ielā Nr.10 pamatakmens tika ielikts
1977.gada vasarā, un jau 1978.gada
1.septembrī tā vēra durvis skolēniem.
1996.gadā vidusskolai tika atjaunots
valodnieka Kārļa Mīlenbaha vārds.
Pirmoreiz Kārļa Mīlenhaba vārdu
skola ieguva tālajā 1936.gadā, jo tieši
Kandavā aizsākās pazīstamā valodnieka ceļš uz izglītību.
Dažs labs pasākuma dalībnieks ilgi
nebija skolā bijis, tādēļ ar interesi izgāja nelielajā ekskursijā un iepazinās ar
interaktīvās tāfeles brīnumiem, kurus

uzskatāmi demonstrēja skolas direktore Vēsma Grugule. Drosmīgākie tika
izsaukti pie tāfeles un varēja paspīdēt
ar savām zināšanām atsevišķos priekšmetos. Izrādījās, ka apgūt interaktīvās
tāfeles „niķus” nemaz nav viegli!
Par sportiskām aktivitātēm Skolas
ielas māju īpašniecēm bija parūpējusies „sporta skolotāja”, jeb galerijas
„Vējspārns” vadītāja Ilzīte Grīnberga,
noskaidrojot, kura tad nu ir Skolas
ielas lielākā „metēja”. Gumijnieku
(lielo gumijas zābaku) mešanā trīs

nominācijas ieguvušās dāmas - Zigrīda, Nastasija un Guna tika pie galerijas „Vējspārns” bezmaksas abonementiem izstāžu apmeklēšanai. Tad
sportiski raibais ļaužu pūlis, ievērojot
„skolotājas Ilzītes” norādījumus „raitāk, fiksāk, teciņiem, rikšiem”, iekaroja Sporta halli un mūzikas ritmā
(par muzikālo pavadījumu un lustīgu
dziedāšanu visu svētku garumā gādāja nenogurstošā Dzintra Linde un
„pavadošā grupa” - visi, kam Dievs
balsi devis) devās apciemot Skolas ielas privātmājas.
turpinājums 4.lpp.

4.
turpinājums no 3.lpp.

Skolas iela Nr. 16 ir pati vecākā ēka
šajā ielā, kurai pēc vēstures liecībām
varētu būt jau ap 100 gadu. Bet, jāsaka atklāti, precīzi dati diemžēl vēl nav
iegūti. Mājai bijuši vairāki īpašnieki.
Kopš 2010.gada Skolas ielas vecākajā namā saimnieko Guna, Maigonis
un viņu dēls Raivo. Pamazām šī senā
ēka tiek atjaunota un sakopta. Izrādās, Maigonis ir visu Kandavā notikušo salūtu autors, strādā pirotehnikas un ieroču veikalā un ir arī labs
mednieks. Saimniece Guna toties ir
čakla rokdarbniece, viņas adījumus
varēja gan aptaustīt, gan uzmērīt.
Skolas iela Nr.8 māja celta apmēram 1957. gadā, vienā laikā ar divām
kaimiņmājām. Visas trīs ēkas celtas
pēc viena projekta pasūtījuma.
No 1999.gada astotajā numurā
saimnieko zanteniece Irēna un cērenieks Ansis. Mājas saimniece pēc
profesijas ir mežkope, bet Ansis strādā
„Pūres dārzos”. Spriežot pēc sakoptā
mājas izskata un glītā dārza, abi nesēž
rokas klēpī salikuši. Ansis gan atzinās,
ka viņam ļoti patīk lasīt grāmatas un
arī šai nodarbei laika pietiek.
Skolas ielas Nr. 7 namam pamatus
ielika tālajā 1931.gadā, bet būvdarbus
pabeidza 1935. gadā. Ēka saglabājusies
gandrīz nemainīga, vienmēr glīti sakopta.
Nastasija un Māris šeit saimnieko
no 1958. gada. Nastasija ilgus gadus
strādājusi Kandavas ciltslietās par
laboranti, bet tagad viņas hobijs ir
rūpes par dārzu. Mārim savukārt ļoti
patīk makšķerēt un kopā ar kundzi
rudeņos doties sēņot. Lai pārbaudītu,
vai nav aizmirsies laborantes amats,
”ķīmijas skolotāja” Agrita no mēģenēm lūdza atpazīt dažādus šķidrumus. Varēja ostīt, garšot un mēģināt
minēt pēc krāsas vai konsistences.
Skolas ielas 6 māja celta 1957.gadā
un no paaudžu paaudzes šeit dzīvojusi
viena dzimta.
Mājas saimniece un ilggadīgākā
Skolas ielas iedzīvotāja Silvijas kundze, tagad vadības grožus apsaimniekošanā nodevusi meitai Dacei un
viņas ģimenei. „Sak, lai jaunie tālāk
rūpējas par māju, man gribas mierīgāku dzīves ritmu.” Silvijas kundze
ilgus gadus strādājusi Kandavas radiorūpnīcā, dejojusi tautisko deju kolektīvā. Dejot prieku mantojusi mazmeita Lelde.
Skolas ielas 5. nama dokumentos
par mājas būvniecību minēts 1952.
gads. Toreiz to būvējusi Zorģu ģimene.
Senajās fotogrāfijas saglabājušās liecības par tā laika ēkas izskatu.
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Kopš 1994.gada šeit dzīvo Magdalina un Aigars ar bērniem Katrīnu
un Kristapu. Magdalina sauc savas
mājas par pilsētlaukiem, jo dārza glīti
nopļautajā mauriņā, blakus puķu dobēm un skaistajiem apstādījumiem
dzīvojas pīles, zosis un vistas ar cālēniem. No augļu smaguma ābeļu un
bumbieru zari nolīkuši. Saimniece
laipni izrādīja dārzu un valriekstu
koku, kuram šogad laba raža. Arī šeit
„skolotājas” parūpējušās par interesantām nodarbēm prātam un garam.
Vīri tika pie pionieru „pilotkām” un
izmēģināja soli ierindas skatē.
Skolas iela Nr.4a māja celta 1957.
gadā pēc vienota projekta, kopā ar
mājām Nr.6 un Nr.8. Patreiz katra
māja izskatās nedaudz atšķirīga, tās
nav gluži kā trīnītes, jo katrs īpašnieks
ļāvis vaļu savai izdomai un fantāzijai
krāsu vai akcentu ziņā.
Mājas saimnieki jau vairākus gadus ir Modra un Juris ar bērniem
Andu un Mareku. Abi saimnieki saistīti ar medicīnu - Modra rūpējas par
slimniekiem, bet Juris gādā, lai tie laikus nokļūtu līdz slimnīcai.
Skolas ielas Nr.3 namu 1961.gadā
būvējusi Asarīšu ģimene.No 1978. gada tajā dzīvojuši Menģelsoni.
Sākot ar 1999.gadu šo vietu par
savu Ēdeni sauc Zigrīdas kundze.Un
viņai tiešām var piekrist- ieejot šajā
zaļajā paradīzē, pārņēma miers un
harmonija. Zigrīdas kundze visus lika
pie darba: gan dziedāt, gan vērot, gan
minēt, kas vienāds un kas atšķirīgs no
citām sētām, kuras apmeklētas.
Skolas ielas Nr.4 sākotnējā adrese
bijusi Laimas iela 4. Šo māju savā laikā uzcēluši Jānis un Līna Bumbieri no
Zentenes pagasta. No 1966.gada mājas
grāmatā ierakstīta adrese Skolas iela 4.
1996.gadā mājā sāk saimniekot Sarma un Juris ar saviem trīs bērniem.1999.
gadā tiek uzsākta mājas pārbūve, kuras
projekta autors ir pats saimnieks.
Sarmas darba lauks ir Kandavas
muzejs, bet Juris saistīts ar zemes ierīcību. Brīvo laiku abi pavada iesaistoties pašdarbībā un dziedot jauktajā
korī „Kandava”.
Skolas ielas Nr. 2 vietā kādreiz atradies sakarnieku šķūnis, kas vēlāk ticis nojaukts .Dažs labs jau gan smēja,
ka varenās durvis vēl saglabājušās, bet
tas bija joks, jo tagadējā dzīvojamā
māja 1989.gadā no pašiem pamatiem
uzbūvēta jauna.
Mājā saimnieko Uldis un viņa dēls
Kristaps. Uldis ir plaša profila speciālists auto remontu jomā, viņa lauciņš ir
metināšanas darbi, bet brīvajos brīžos

jau no jaunības dienām Uldis muzicējis, kā vēsta vēsture, ”dauzījis bungas”.
Lai atsvaidzinātu prasmes, „pionieru
pulciņa bundzinieks” Raimonds pat
gatavs uzticēt Uldim savas bungas, bet
Uldis smej, ka tagad viņam labāk patīk
strinkšķināt ģitāru un vingrināt balsi.
Skolas ielas Nr.1 nams ticis uzbūvēts
līdz 1960.gadam.Tajā dzīvojusi Rēdmaņu ģimene, un mājas saimnieces profesija pilnībā atbildusi ielas nosaukumamviņa bijusi 1.-3. klašu skolotāja.
Arī tagadējie mājas īpašnieki Anita un Valdis, kuri šeit dzīvo no 2004.
gada, cieši saistīti ar skolu. Anita strādājusi par skolotāju Kandavas vidusskolā, bet Valdis Kandavas lauksaimniecības tehnikumā. Tā kā saimnieka
vaļasprieks ir „ķimerēšanās” gar mašīnām, tās restaurējot, tad „pavadošā
grupa” velta viņam populāro dziesmiņu par automobili.

Smieklos, jokos un jautrās izdarībās teju trīs stundu garumā, apciemotas visas Skolas ielas mājas, un tādēļ likumsakarīgs bija svētku kopīgs
noslēgums turpat muzeja ābeļdārzā,
kur tapusi atpūtas vieta ar āra pavardu. Karstu piparmētru tēju bija sagādājusi muzeja vadītāja Sarma, bet cienastu groziņu veidā sanesuši Skolas
ielas iedzīvotāji. Visām mājām tika
pa piemiņas bukletam „Skolas iela
Kandavā”, Dainas kundze no blakus
ielas katras mājas saimniekam dāvināja tulpju sīpolus, bet Zigrīdas kundze savu sacerēto dziesmu, kuru visi
ar entuziasmu arī nodziedāja. Uldis
atnesa ģitāru un dziesmas un kopīga
svinēšana turpinājās līdz tumsai. Lai
dzīvo Skolas iela!
Dagnija Gudriķe
Piezīme.
Vēsturiskajās atkāpēs iespējamās neprecizitātes, Skolas ielas iedzīvotāji tiek aicināti izlabot, apciemojot novada muzeju,
kur tos allaž gaidīs muzeja darbinieki.
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Krājaizdevu sabiedrība - atbalsts novada iedzīvotājiem
7.septembrī Kandavas novada
Krājaizdevu sabiedrība atzīmēja savu
desmitgadi, kopš tā brīža, kad tika
izsniegts pirmais kredīts. Tikos ar
krājaizdevu sabiedrības valdi, lai uzzinātu, kā veicies šajos desmit darbības gados.
Kandavas novada Krājaizdevu
sabiedrības valdes priekšsēdētāja Leonārija Gudakovska, atcerējās laiku,
kad sabiedrība tika dibināta:
-Tas bija 2000.gadā, kad lauku cilvēki nāca uz pašvaldību ar lūgumiem
izsniegt kredītus. Pašvaldībai tādu
funkciju nebija, bet nodibinot zemnieku fondu, ieguvām nelielu naudas
summu 2000 latu uz gadu, to sadalot
varējām iedot četriem zemniekiem
500 latu uz pusgadu. Stāvoklis laukos
pēc neatkarības iegūšanas bija smags,
vajadzēja pirkt minerālmēslojumu,
labot un pirkt iekārtas un tehniku.
Es tolaik biju zemnieku konsultante.
Uzzinājām, ka ir iespējams dibināt
krājaizdevu sabiedrības. Toreizējais
domes priekšsēdētājs ar rīkojumu lika
dibināt šādu krājaizdevu sabiedrību
arī mūsu novadā. Zemnieku fonda līdzekļi bija ierobežoti, bet dibinot krājaizdevu sabiedrību, varētu piesaistīt
lielākus līdzekļus, lai palīdzētu novada
iedzīvotājiem. Šāds motīvs- palīdzēt
novada iedzīvotājiem- ir ierakstīts sabiedrības Statūtos. 2001.gada 19.jūlijā
mēs saņēmām Uzņēmuma reģistra licenci, ka esam nodibinājuši Kandavas
novada Krājaizdevu sabiedrību. Bija
notikušas sarunas ar Vānes un Zantes
pašvaldībām, jo šie pagasti tolaik vēl
nebija pievienojušies Kandavas novadam, lai arī tās iestātos mūsu krājaizdevu sabiedrībā.
2001.gada 7.septembrī izsniedzām
pirmo kredītu Zemītes pagasta „Kazāku” mājas saimniekam, saimniecības
ēkas – kūts celtniecībai. Un tā desmit
gadu laikā esam izsnieguši 1355 kredītus. Sabiedrības sākuma kapitāls
bija 2000 latu, ko iedeva dome, 2001.
gadā iestājoties Krājaizdevu sabiedrībā un nopērkot 200 pajas. 2006. gadā
toreizējā sasaukuma deputāti lēma,
atbalstīt mūsu Krājaizdevu sabiedrību, jo tā vērsta uz palīdzību novada
iedzīvotājiem, un no ieņēmumiem par
pārdotajiem nekustamajiem īpašu-

miem, nopirka vēl 300 pajas par 3000
latu, 2006. gadā mūsu krājaizdevu sabiedrībā iestājās arī Vānes pašvaldība,
nopērkot 100 pajas par 1000 latiem.
Uz doto brīdi Kandavas novada
domei mūsu krājaizdevu sabiedrībā
pieder 600 pajas. Ceram, ka arī pašreizējā sasaukuma deputāti atbalstīs mūs
un iegādāsies vēl pajas par saņemtajiem līdzekļiem no pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem. Mums ir svarīgs
šis paju kapitāls, jo no paju kapitāla ir
atkarīgs viena kredīta apjoms- viena
kredīta lielums nedrīkst pārsniegt 25%
no pamatkapitāla. Pašreiz mūsu krājaizdevu sabiedrībā aktīvi ir ap 200
tūkstoši. Privātpersonu noguldījumi ir
līdz 160 tūkstošiem, pārējās ir pajas.
Stāstījumu turpina krājaizdevu
sabiedrības kredīta komitejas priekšsēdētāja Skaidrīte Šneidere:
- Mūsu krājaizdevu sabiedrības
valde un kredīta komiteja 98% sastāvā
strādā no pirmās sabiedrības dibināšanas dienas.
Pirmos trīs gadus mūsu sabiedrības valde strādāja vispār bez atlīdzības, arī grāmatvedei, kurai jau no
pirmās dienas bija liela atbildība un
daudz darba pienākumu, algu nemaksājām. No 2006.gada maksājam 100
latu algu grāmatvedei un krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājai.
Valdē( kredīta komitejā un revīzijas
komisijā) strādā 13 cilvēki bez atlīdzības. Revīzijas komisijā strādā cilvēki
no visiem pagastiem, jo ir svarīgi šajā
darbā iesaistīt zinošus cilvēkus, lai izsniegtu kredītus zināmiem cilvēkiem.

Un, protams, vislabāk cilvēkus pazīst
viņu dzimtajos pagastos. Mums ir svarīgi, lai paņemtie kredīti tiktu atdoti.
Šī iemesla dēļ valdē strādā skolu direktori, pārvalžu vadītāji, un aktīvi cilvēki, kuriem savā darbā ir tieša saskare
ar iedzīvotājiem.
Kandavas novada krājaizdevu sabiedrības dibinātāji bija 20 cilvēki, uz
šo brīdi sabiedrībā iestājušies aptuveni 600 novada iedzīvotāju. 90% no visiem kredīta ņēmējiem arī godprātīgi
atdod aizņemtos kredītus. Krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja
neslēpj, ka tāpat kā visām kredītiestādēm, arī Kandavas novada krājaizdevu sabiedrībai ir problēmas, kad kredītu atmaksa kavējas vai netiek veikta
noslēgtajos termiņos. Tomēr parādnieku skaits procentuāli ir mazs- kādi
8 %. 2008 un 2009.gadā, kad Latvijā
iestājās krīze, tika izņemti noguldījumi, un no 150 tūkstošiem, palika tikai
kādi 70 tūkstoši, jo cilvēki nesaprata,
kas notiks tālāk, un kā rīkoties.
- Tomēr gads pagāja un tie paši
noguldītāji atgriezās un atkal ieguldīja
naudu mūsu krājaizdevu sabiedrībā,Gudakovskas kundze turpina stāstījumu,- Katru gadu kredīta komitejās
lemjam par to, ka nepieciešams palielināt mūsu sabiedrības pamatkapitālu.
Salīdzinoši ar bankām mēs maksājam
lielākus procentus. Pagājušā gadā tie
bija 10% noguldījumiem uz gadu, ja
noguldīja uz diviem gadiem, tad 11%.
Šogad maksājam 7% uz gadu, 8 % uz
diviem gadiem, un tas ir krietni vairāk
turpinājums 6.lpp.

6.
turpinājums no 5.lpp.

kā valsts kredītiestādēs. Tas iespējams
tikai tāpēc, ka mūsu valdē un kredīta
komitejā nodarbinātie cilvēki strādā
par brīvu, un ar novada pašvaldību ir
noslēgts līgums, ka tā neiekasē maksu
par telpu īri. Noguldījumu un izsniegto kredītu procentuālā starpība ir 2%.
Ja iedzīvotājs, piemēram, paņem kredītu 100 latu uz gadu un katru mēnesi atmaksā pamatsummu, tad viņam
jāatdod 110 lati. Domāju, ka šāda
krājaizdevu sabiedrība ir viens no
vislabākajiem veidiem, kā pašvaldība
var atbalstīt savus iedzīvotājus. Ar
mūsu sabiedrības atbalstu ir uzbūvētas piena mājas, sakārtotas saimniecības ēkas, ir iepirkta lauksaimniecības
tehnika, arī mūsu novada lielie uzņēmēji ņem kredītus apgrozāmajiem līdzekļiem, skolotāji, tāpat bērnudārza
audzinātājas ņem kredītus savu zināšanu papildināšanai- studijām, un
pensionāri – malkas iegādei. Kredītus
izsniedzam arī pret ķīlu, uz atvieglotiem noteikumiem.
Sarunā iesaistās arī krājaizdevu
sabiedrības grāmatvede Baiba Daņiļēviča:
- Sākot ar 2005.gadu, kad mūsu
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krājaizdevu sabiedrības aktīvi pārsniedza 50 tūkstošus latu, krājaizdevu
sabiedrības darbību revidē zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA
„Auditorfirma Alianse”. Katru gadu
finanšu pārskats tiek iesniegts arī Finanšu kapitāla tirgus komisijai, kas
pārrauga visas kredītiestādes.
Turpinot sarunu, Gudakovskas
kundze pastāstīja, ka novada krājaizdevu sabiedrība ir Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības
biedre, reizi ceturksnī notiek tikšanās, kad tiek izvērtēts krājaizdevu
sabiedrību darbs, notiek apmācības
un konsultācijas, un pagājušajā gadā
Kandavas krājaizdevu sabiedrības
darbs visos rādītājos tika augstu novērtēts valsts mērogā. Sarunas nobeigumā valdes priekšsēdētāja izsaka
pārliecību, ka arī turpmākais darba
periods būs auglīgs, savstarpējas sapratnes gaisotnē.
- Tas iespējams tikai pateicoties
mūsu cilvēku atsaucībai un ieinteresētībai, par ko liels paldies viņiem!- saka
Gudakovskas kundze.
Mūsu sarunas laikā kabinetā ienāca arī vairāki potenciālie kredīta
ņēmēji, mūsu novada iedzīvotāji. Kā

Miķeļtirgus Kandavā
Svētdien 25.septembrī Kandavā skvērā pie strūklakas Bruņinieku
pilskalna pakājē gāja vaļā lustīga andele jeb Miķeļtirgus „...Nāc, brauc,
piedalies, tirgojies, kaulējies...
Laiciņš bija, tā teikt, „kā zīda drāna”, tirgus tirgotāju un pircēju kupli
apmeklēts un tirgošanās, kaulēšanās
un ampelēšanās notika uz nebēdu.
Par plašu kultūras programmu bija
parūpējušies kultūras darbinieki. Ar
dejām priecēja jauniešu deju kolektīvs „Imuliņa”, vidējās paaudzes deju
kolektīvi no Zemītes un Vānes- „Zemīte” un „Sadancis”, kā arī senioru
deju kopa „Kandavnieks”. Par lustīgiem meldiņiem gādāja arī „Tals trimiš”, bet „īsu pamācību brīnumzālītes meklēšanā „ sniedza Sabiles amatierteātris. Notika izsoles, rāpšanās
Umurkumurā un dažādas citas jautras atrakcijas. Darbojās arī Miķelīša
darbnīca bērniem.
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

atzina viena no viņām, kandavniece
Baiba Maļinovska, krājaizdevu sabiedrība ir pirmā palīdzība sarežģītās
dzīves situācijās, kad steidzīgi nepieciešami lielāki naudas līdzekļi:
- Krājaizdevu sabiedrība ir pirmā
vieta, kur es griežos pēc palīdzības.
Esmu sabiedrības biedre kopš 2004.
gada, vairākkārt esmu ņēmusi kredītu
un vienmēr godprātīgi atdevusi. Par šo
sabiedrību varu teikt tikai labus vārdus.
Kandavas pagasta iedzīvotāja Ērika Šiļņikova pastāstīja, ka arī ir ilggadīga krājaizdevu sabiedrības biedre,
jau no 2006.gada sākuma, kad nopirkusi pirmās pajas. Viņa kredītu ņēmusi vairākkārt, un vienmēr pēc kredīta atdošanas nopirkusi kādu paju.
- Krājaizdevu sabiedrība ir laba
lieta, jo cilvēkiem ir kur griezties, brīžos, kad steidzīgi nepieciešami neparedzēti naudas līdzekļi. Attieksme vienmēr bijusi pretimnākoša, jo savus kredītus allaž esmu godīgi atmaksājusi.
Intervēja Kandavas novada
domes sabiedrisko attiecību
speciāliste
Dagnija Gudriķe

AKTUALITĀTES
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DOMES LĒMUMI
2011.gada 27.septembra
Kandavas novada domes sēde
Kandavas novada domes sēdē deputāti izskatīja 42 jautājumus. Domes sēdē
tika apstiprināti:
- Saistošie noteikumi Nr. 12 „Grozījumi 27.01.2011. saistošajos noteikumos
Nr.1„2011.gada budžets un speciālais
budžets”. Grozījumi 2011.gada budžetā
saistīti ar tā faktisko izpildi
- (ieņēmumiem un izdevumiem)
- Saistošie noteikumi Nr. 13 „Par
saistošo noteikumu atzīšanu par spēku
zaudējušiem”. Līdz ar to, pēc atzinuma
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, spēku zaudēs 2005. gada 26. maija Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 „Par
azartspēļu organizēšanas kārtību Kandavas pilsētas un novada teritorijā” un saistošie noteikumi Nr. 1-2/8 „Par suņu un
kaķu turēšanu Kandavas novadā”.
- Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam galīgā redakcija.
Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju
var iepazīties Kandavas novada mājas
lapā www.kandava.lv sadaļās „Kandavas
jaunumi” vai „Plānošanas dokumenti”.
- Izmaiņas domes pastāvīgo komisiju sarakstos, aizstājot Administratīvās
komisijas un Dzīvokļu komisijas locekli
D.Laukmani ar L.Jēkabsoni ( domes juriste). Izmaiņas stājas spēkā ar 1.oktobri. Turpmāk Administratīvās komisijas
sekretāre būs S.Balsere.
- Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas S.Tiltiņas ziņojums par izglītības iestāžu gatavību 2011./2012. mācību
gadam, kā arī noteikumi „Kārtība, kādā
Kandavas novadā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības
un privātajām izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
- Darbības, ar kurām tiek atļauts
Kandavas novada domei izslēgt transporta līdzekli Mercedes Benz Sprinter
312, valsts reģ.Nr. 673 no Kandavas
novada domes grāmatvedības uzskaites
un nodot augstāk minēto transporta līdzekli lietošanā (uzskaitē) Kandavas internātvidusskolai.
- Paturēt Kandavas novada domes
īpašumā nekustamo īpašumu „Intēni”
Kandavas pagastā, Kandavas novadā.
- Žūrijas komisija projekta skiču
konkursam „Brīvdabas estrādes „Ozolāji”, Kandavā rekonstrukcija” sekojošā sa-

stāvā: Rolands Bārenis, domes priekšsēdētājs, žūrijas komisijas priekšsēdētājs,
Anda Ārgale, Latvijas Arhitektu savienības biedrs, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Antra Apine, Kandavas
novada Būvvaldes vadītāja; Baiba Beķere, Kandavas novada Būvvaldes arhitekte, Ziedīte Začeste, Kandavas novada
Kultūras pārvaldes vadītāja. Žūrijas komisijai uzdots izstrādāt projektu skiču
konkursu „Brīvdabas estrādes „Ozolāji”,
Kandavā rekonstrukcija” atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Deputāti izskatīja domes deputātu S.
Horstes, G.Indriksona un D.Rozenfelda
pieprasījumu par Sporta halles jumta esošo stāvokli. Izskatot jautājumu,
deputāti vienbalsīgi nolēma pieaicināt
sertificētus būvuzraugus, izveidot darba
grupu situācijas izpētei un par konstatētajiem rezultātiem informēt domes deputātus š.g. oktobra mēneša domes sēdē,
bet 2012.gada domes budžeta veidošanas procesā, paredzēt finanšu līdzekļus
jumta seguma rekonstrukcijai.
Izskatot dzīvojamo māju Kūrorta
ielā 3, 5, 7 Kandavā apsaimniekotāja
SIA „M un V” iesniegumu par domes,
tai skaitā, līdzdalību augstāk minēto
dzīvojamo māju siltināšanas projektu
izstrādē, nolēma lūgt SIA „M un V”
domē līdz oktobra domes sēdei iesniegt
iedzīvotāju rakstisku apstiprinājumu par
atbalstu dalībai siltināšanas projekta izstrādē un ieviešanā.
2011.gada 1.augustā Kandavas novada domē tika saņemta dzīvojamās mājas
Skolas ielā 7 pārvaldnieces Sanitas Plotko iesniegums ar lūgumu atļaut atslēgt
apkuri daudzdzīvokļu mājai Zantē Skolas ielā 7. Pēc deputātu debatēm un uzklausot S.Plotko lūgumu, deputāti vienbalsīgi nolēma atļaut atslēgt centrālo apkuri daudzdzīvokļu mājai Zantē, Skolas
ielā 7, kā arī uzdeva S.Plotko alternatīvas
apkures sistēmas ierīkošanai Kandavas
novada Būvvaldē iesniegt Būvniecības
likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos
noteiktos dokumentus (tehniskie projekti, tehniskās shēmas u.c.), atkarībā no
apkures veida.
Deputāti domes sēdē pieņēma zināšanai SIA „Kandavas namsaimnieks”
valdes priekšsēdētājas S.Irbes informāciju par dalībnieku sapulces lēmumu
par Civilprasības pieteikuma celšanu un
prasības pieteikuma iesniegšanu Tukuma rajona tiesā 2011.gada 21.septembrī
par zaudējumu piedziņu no SIA „Kandavas namsaimnieks” atbrīvotā valdes
locekļa Daiņa Rozenfelda.
2011.gada 19.septembrī Kandavas
novada domē saņemta Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu nama 2011.
gada 14.septembra vēstule ar Adminis-

7.
tratīvās rajona tiesas 2011.gada 13.septembra sprieduma norakstu administratīvajā lietā par SIA „Krūtaiņi” (par cūkkopības kompleksa būvniecību Zantes
pagastā). Atbilstoši deputātu izteiktajiem
viedokļiem, vienbalsīgi tika nolemts
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
2011.gada 13.septembra spriedumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 07.07.2008. Nr. 525 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” un
grozījumiem, apstiprinātiem 26.07.2011.
par finansējuma piešķiršanu 560 000 LVL
apmērā sakarā ar novadu izveidošanu
2009.gadā, deputāti nolēma uzdot Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un iesniegt Lauku
atbalsta dienesta izsludinātajā projektu
konkursā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu pieteikumus sekojošām aktivitātēm:
1. Dzirnavu ielas asfaltēšana Matkulē, Matkules pagastā, Kandavas novadā.
2. Autobusa iegāde ar 36 sēdvietām
Cēres pamatskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.
3. Valdeķu kultūras nama otrā stāva
renovācija.
4. Brīvdabas estrādes „Ozolāji”, Kandavā, Kandavas novadā rekonstrukcija.
5. Kandavas novada muzeja renovācija.
6.Sabiedrisko tualešu izbūve pie Kandavas valsts lauksaimniecības tehnikuma
stadiona, Daigones ielā 14, Kandavā.
Vēl tika izskatīta virkne jautājumu ,
kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem
un zemes lietošanas tiesībām.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā „Pašvaldība”.

Kandavas novada teritorijas
plānojuma 2011.-2023. gadam
galīgā redakcija apstiprināta
Kandavas novada domes sēdē 27.
09.2011. apstiprināja Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.
gadam galīgo redakciju. Saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.
1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” laika posmā no
30.septembra līdz 23.oktobrim interesenti var iepazīties ar teritorijas plānojumu un iesniegt atsauksmes Kandavas
novada domē, Dārza ielā 6, 101.kabinetā (1.stāvā) darbdienās no plkst.8.00
līdz 17.00 un piektdienās no plkst.8.00
līdz 15.00 (pusdienu pārtraukums no
plkst.12.00 līdz 13.00 )
Teritorijas plānojuma galīgā redakcija ir pieejama arī mājas lapā www.
kandava.lv, sadaļās „Kandavas jaunumi” vai „Plānošanas dokumenti”.
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Par apsaimniekošanu

AKTUALITĀTES

Kandavas novada privatizētajās dzīvojamajās mājās
Kandavas novada SIA „Kandavas
namsaimnieks” vēršas pie to Kandavas
novada daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas
100% privatizētajās dzīvojamajās mājās.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašumu likumu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likumu, kuru nosacījumu izpilde stājas
spēkā ar 2012. gada 1. janvāri, dzīvokļu īpašnieki izveido dzīvokļu īpašnieku
sabiedrību vai slēdz savstarpēju līgumu
Civillikumā noteiktā kārtā, vai kopsapulcē pieņem lēmumu par pārvaldības
funkciju nodošanu pārvaldniekam.
I.Dzīvokļu īpašnieku savstarpējā līguma apsaimniekošanas forma
Šis apsaimniekošanas modelis ieteicams daudzdzīvokļu mājām ar nelielu
dzīvokļu skaitu (3-15 dzīvokļi).
Šī apsaimniekošanas forma pieļauj
dzīvojamās mājas apsaimniekošanu
uzticēt:
• vienam dzīvokļa īpašniekam,
• kādai citai fiziskajai personai,
• iepriekšējam mājas apsaimniekotājam,
• citai uzņēmējsabiedrībai, kas piedāvā namu apsaimniekošanas pakalpojumus,
• citai pašvaldības ieveidotai dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizācijai.
Pilnvarojuma līguma noslēgšanas
kārtība.
1. Iniciators vai iniciatīvas grupa
(1-3 cilvēki pēc brīvprātības principiem,
var nebūt konkrētās mājas iedzīvotājs)
sagatavo un iesniedz dzīvokļu īpašniekiem uzaicinājumu (pret parakstu, ka
ir saņemts uzaicinājums ) par dzīvokļu
īpašnieku sapulci, norādot sapulces vietu,
laiku un apspriežamos tematus.
2. Sapulcē apspriež pilnvarojuma līguma projektu, ja sapulces laikā
dzīvokļu īpašnieki nenonāk pie viena
kopsaucēja, organizē atkārtotu sapulci,
rezultātus atspoguļojot protokolā.
2.1. sapulcē apspriež dzīvokļu
īpašnieku un pārvaldnieka tiesības un
pienākumus, kā arī atrunā nama uzturēšanas izmaksas (īpašnieki ir tiesīgi
noteikt nama apsaimniekošanas maksas lielumu);
2.2. pilnvarojuma līgumu dzīvokļu
īpašnieki apstiprina ar saviem parakstiem (nepieciešams min. 75% īpašnieku atbalsts no privatizācijai pakļautajiem objektiem).

Šis līgums ir pilnvarojuma līgums, ar
kuru dzīvokļa īpašnieki pilnvaro vienu
personu būt par mājas pārvaldnieku.
3. Pārvaldnieks iesniedz iesniegumu
Kandavas novada domei, pievienojot
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu un sapulces protokolu.
Pārvaldnieka, grāmatvedes un sētnieka darbs var būt algots, kā arī var
veikt darbus sabiedriskā kārtā (to sapulcē lemj paši īpašnieki).
Par jebkuru pakalpojumu, uz līguma pamata, ir iespējams vienoties ar
esošo nama apsaimniekotāju vai kādu
citu servisa organizāciju.
1. Plusi:
1.1. Lai pārņemtu namu dzīvokļu
īpašnieku apsaimniekošanā nav nepieciešami papildus naudas līdzekļu
ieguldījumi;
1.2. dzīvokļu īpašnieki paši nosaka
nama apsaimniekošanas izmaksu lielumu, t.i., cik maksās 1m2 , kā arī kādi
remontdarbi būtu jāveic vispirms, kādi
pēc tam.
2. Mīnusi:
2.1. darbs ar tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri neveic regulārus maksājumus.
2.2. papildus darbs, ja nav algots,
mājas pārvaldniekam, slēdzot līgumus,
sekot līgumu nosacījumu izpildei.
II Dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrība
Šis apsaimniekošanas modelis ieteicams daudzdzīvokļu mājām ar lielāku dzīvokļu skaitu, vairāk par 12 dzīvokļiem.
Dzīvokļu īpašnieki dibina dzīvokļu
īpašnieku apsaimniekošanas biedrību.
Dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidošanas kārtība:
Iniciatīvas grupas (1-3 cilvēki) izveidošana pēc brīvprātības principa,
kuri veic aptauju vai dzīvokļu īpašnieki vēlas dibināt biedrību un pārņemt
mājas apsaimniekošanu savā pārziņā,
1. sagatavo biedrības statūtu projektu un ar to iepazīstina dzīvokļu
īpašniekus,
2. organizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulci - 2 nedēļas iepriekš rakstiski uzaicinot dzīvokļu īpašniekus uz sapulci,
3. biedrības dibināšanas sapulce,
kurā izskata un apstiprina:
- biedrības nosaukumu, statūtus,
pilnvaras;
- ievēl izpildinstitūciju un revīzijas
institūciju;

- citi saimnieciskā rakstura jautājumi.
5. dibināšanas līgumu jāparaksta
visiem dibinātājiem.
6. dibināšanas līgumu, statūtus,
izpildinstitūcijas sarakstu un pieteikumu jāiesniedz Uzņēmuma reģistram
Rīgas nodaļai, Pērses ielā 2, Rīgā.
7. Pēc uzņēmuma reģistrācijas, valdes priekšsēdētājs iesniedz Domei iesniegumu par mājas pārņemšanu biedrības apsaimniekošanā, pievienojot (kopijas) biedrības reģistrācijas apliecību, statūtus un biedrības dibināšanas līgumu.
Par jebkuru pakalpojumu, uz līguma pamata, ir iespējams vienoties ar
esošo nama apsaimniekotāju vai kādu
citu servisa organizāciju.
1. Plusi:
1.1. lai pārņemtu namu dzīvokļu
īpašnieku apsaimniekošanā biedrībā
jāiestājas vairāk par pusi no privatizācijai pakļautajiem dzīvokļu īpašumu
īpašniekiem,
1.2. iespēja veikt naudas uzkrājumu kapitāliem remontiem,
1.3. izdevīgi nosacījumi, ņemot
kredītus bankās mājas labiekārtošanai
(bez ķīlas nodrošinājuma),
1.4. dzīvokļu īpašnieki paši kopsapulcē nosaka nama apsaimniekošanas
izmaksu lielumu, kā arī kādi remontdarbi būtu jāveic vispirms, kādi pēc
tam, kur izlietot līdzekļus,
1.5. augstākā biedrības pārvaldes
institūcija ir dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kura uzdod valdei apsaimniekot
un uzturēt kopīpašumu,
1.6. biedrības darbību vada valde,
līdz ar to nav nepieciešams sasaukt visus dzīvokļu īpašniekus, lai pieņemtu
kādu lēmumu ( līgumi ar pakalpojuma
sniedzējiem, materiālu iegāde u.t.t.)
2. Mīnusi:
2.1. darbs ar tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri neveic regulārus maksājumus.
Ja netiek nodrošināta augstāk
minētā izpilde vienā vai otrā variantā ,līdz 2012. gada 1. janvārim, tad
pašvaldība, saskaņā ar likumdošanu,
ieceļ norīkoto pārvaldnieku. Šī funkcija
Kandavas novadā ir uzticēta Kandavas
novada SIA „Kandavas namsaimnieks”.
Neskaidrību gadījuma Jūs varat
griezties pēc padoma vai palīdzības
Kandavas novada SIA „Kandavas
namsaimnieks” speciālistiem „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas
novads, vai zvanot pa tālr.63126196.
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Lielā iela –
Kandavas artērija
Iela nosaukumu ieguvusi sava garuma dēļ. Viduslaikos tā bija daļa no
Rīgas – Prūsijas lielceļa. Citu Kurzemes pilsētu Lielo ielu vidū Kandavas
iela izceļas ar savdabīgo formu, kas
atgādina pajūga loku. Ielas daļa gar
Bruņinieku pilskalnu veda līdz pārceltuvei pār Abavu, bet tālāk – uz Saldus
pili. Otrs ielas gals pa senu gravu ved
lejā no stāvkrasta uz Abavas ieleju.
Tautā šī ielas daļa tiek saukta par Vējspārnu, jo pie tās līdz aptuveni 1870.
gadam atradās Kandavas vējdzirnavas. Vējspārnā atradās vairums latviešiem piederošo namīpašumu. Senākā
Lielās ielas apbūve veidojusies Tirgus
laukuma teritorijai piegulošajā daļā
starp Sabiles un Talsu ielu sākumiem.
Abi ielas gali apbūvēti 19.gs. 2. pusē
– 20.gs. sākumā. Šajā avīzes numurā
par vēsturiskajām ēkām Lielajā ielā
līdz 24.numuram- Poliklīnikas ēkai.
Lielā iela 9. sākotnēji bijusi mūra
vienstāva iestāžu ēka. Visticamāk, ēka
būvēta 1796.g. kā Kandavas pilskunga tiesas nams, jo ēkas izmēri un telpu plānojums pilskunga tiesas nama
projektā atbilst 1828. g. “Pauluči albumā” redzamajai ēkai. 1819.g., kad
pilskunga tiesa pārcelta uz Talsiem,
ēka pārdota Cēres muižas īpašniekam Heikingam. Dzīvojamā ēka vēlāk
pagarināta. 1863.g. uz gruntsgabala atradās 2 mūra dzīvojamās un 2
koka saimniecības ēkas. To saimnieks
bija vācietis Georgs Bergs. 1894.g.
mūra dzīvojamās ēkas un koka ērbeģa īpašnieki bija ārsta V. Horlahera
mantinieki. 1901.g. izdotajā pastkartē
ēka nosaukta par doktorātu. 1908.g.
dzīvojamo ēku nopirka Kandavas
miesta valde un ierīkoja tajā pilsētas
skolu. Pēc Pirmā pasaules kara ēkā
atradās daļa no Kandavas sešgadīgās
pamatskolas. 1935.g. ēkā atradās arī
Kandavas pilsētas valdes tūristu mītne. Pagalmā esošajā ērbeģī atradusies
nabagmāja, vēlāk bērnudārzs. 1990.g.
ērbeģis nojaukts un tā vietā uzbūvēts
malkas šķūnis. Dzīvojamā ēka 20.gs.
60.-tajos gados pārbūvēta; mansarda
vietā uzcelts otrais stāvs. Pēc pārbūves ēkā atradās Kandavas sovhoztehnikuma darbinieku dzīvokļi. 1929.g.

pieminekļu inspekcijas darbinieksJ.
Juškevičs fiksējis nostāstus, ka pagalmā atradušās hercoga Jēkaba pulvera
dzirnavas, ko darbinājis no kalna lejup tekošais strauts. Pulvera dzirnavas
vairākkārt gan minētas 17.gs. beigu –
18.gs. sākuma dokumentos, tomēr to
atrašanās vieta vēl nav noteikta.
Lielā iela 10. Neogotikas stilā ap
1870.g. būvēta divstāvu mūra dzīvojamā ēka, kas pēc izskata ļoti līdzinās arhitekta Teodora Zeilera projektētajām
ēkām, īpaši - Rūmenes muižas kungu
namam. 1863.g. gruntsgabala īpašnieks
bija Kristofs Karls Freibergs. 1894.g.
īpašniece bija Kukšu muižas īpašnieka
atraitne fon Betihere. 1912.g.māja piederēja Teklas fon Betiheres mantiniekiem, bet namā dzīvoja ārsts Frīdrihs
Alberts Heinrihsens un tajā atradās
arī J. Nelsona koloniālpreču un materiālpreču veikals. 1935. - 1945.g. ēkā
atradušās ārsta Vladimira Stiprā pieņemšanas telpas un Kandavas policijas
iecirknis. Arī pēckara gados te atradies
Kandavas milicijas iecirknis un dzīvokļi. 1993.g. īpašuma tiesības atjaunotas
Veltai Sniķerei – Vilsonei. Vēlāk ēka
pārdota. Vienstāva mūra ērbeģis ar
mansardu nav saglabājies. Arī tagad
šis nams ir privātīpašums, sakopts, bet
tikpat kā neapdzīvots.
Lielā iela 11. Šis nams ir pašvaldības īpašums, kurā no 1925. līdz 1942.
gadam darbojās Kandavas pilsētas
elektrostacija. 1943. gadā te atradās
Kandavas pilsētas valde, pēc 1945.
gada - elektrotīkli, energokontroles
nodaļa, bet no 1996.gada līdz pat šai
dienai - “Unibanka” jeb AS „SEB banka”.
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Lielā iela 12. ēka pieder pašvaldībai. Dzīvojamā ēka ar mansardu
un cokolstāvu būvēta 18.gs. beigās
– 19.gs. sākumā, pārbūvēta ap 1910.
gadu. 19.gs. tā piederējusi Kandavas zeltkaļu un tirgotāju Todlēbenu
dzimtai, no kuras, iespējams, cēlies
Sevastpoles aizstāvēšanas vadītājs
Krimas karā, ģenerālis Eduards Todlēbens. 1863.g. īpašniece bija vāciete, skolotāja Karolīne Todlēbena.
1894.g. koka dzīvajamās ēkas ar tirgotavu un dārzu īpašnieki bija namnieka Fr. Kurcenbauma mantinieki.
1910.g. tika izstrādāts Kārļa Štrausa
dzīvojamas mājas pārbūves projekts.
Saskaņā ar to, tika uzbūvēta vienstāva
piebūve Pils ielas stūrī ar dekoratīvu
stūra nošļaupumu. 1912.g. te atadās
īpašnieka Kārļa Štrausa koloniālpreču veikals, 1935.g. - Anša Fukša
pārtikas un tabakas preču tirgotava.
1993.g. ēkā atradās krājkase un dzīvokļi. Patreiz ēkā atrodas dzīvokļi un
veikals „Koķete”.
Lielā iela 13. Mūra vienstāva
dzīvojamā ēka ar pagrabu, būvēta
ap 1900. gadu. 1912.g. īpašnieks bija
podnieks Kārlis Šteinbergs, 1922.g. K. Šteinberga mantinieki. 1999.gadā
īpašuma tiesības par samaksu piešķirtas Jānim un Modrim Mežančiem
Īpašumā šobrīd atrodas kurpnieka
darbnīca, un nama trepes nostaigājuši daudzie darbnīcas apmeklētāji.
Lielā iela 14. Vienstāva mūra dzīvojamā un veikalu ēka ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar Nr.
6819. Pēc Valsts Pieminekļu aizsardzības inspekcijas ziņām, ēka datējama
turpinājums 10.lpp.

10.
turpinājums no 8.lpp.

ar 18. - 19.gs. Datējums ir apšaubāms,
jo 1853.g. Kandavas gruntsgabalu sarakstā gruntsgabals ar 53. numuru vēl
nav minēts, Domājams, ēka uzbūvēta
ap 1858.g., jo šī gada Kandavas miesta
plānā tā jau iezīmēta. 1863.g. gruntsgabala īpašnieks bija dzirnavnieks, vācietis Teodors Jakobovskis; uz grunts
atradās mūra dzīvojamā ēka ar divām
materiālpreču tirgotavām un mūra
saimniecības ēka. 1894.g. namniecei
Emīlijai Jakobovskai piederēja mūra
dzīvojamais nams ar tirgotavu. 1912.g.
ēkā, kuras īpašnieks bija Alberts Jakobovskis, atradās Emīla Vilhelma
Šteina privātā bibliotēka un grāmatu, rakstāmlietu un tapešu tirgotava,
kā arī apdrošināšanas aģentūra. Drīz
pēc tam E. Šteins ieguva gruntsgabalu īpašumā. 1919.g. grāmattirgotāju
E. Šteinu kopā ar Kandavas mācītāju
A. Bernēvicu noslepkavoja lielinieki.
Pēc tam mājas īpašnieki bija Emīla
Šteina mantinieki, kas 1939.g. izceļoja uz Vāciju. 1935.g. te atradās Kārļa
Valdmaņa manufaktūras un modes
preču tirgotava, Vilhelmīnes Šteinas
vainagu un mākslīgo puķu tirgotava.
Pēc vēstures ziņām,1971. ēka atradās
Kandavas patērētāju biedrības valdījumā. Tajā atradās patērētāju biedrības
birojs, veikals un dzīvokļi.Uz doto brīdi namā ir dzīvokļi un veikals „Edis”.
Lielā iela 15. Vienstāva mūra dzīvojamā un veikalu ēka ar mansardu,
būvēta ap 1900. gadu. 1912., 1922. un
1940.g. īpašnieks bija limonādes un
vīna ražotājs Oto Pluģis. 1922.gadā
ēkā atradās augļūdeņu ražotne. 1935.g.
- Lības Lācis alus lielnoliktava, 1961.g.
- limonādes cehs, kura ražotās garšīgās limonādes vecākajai kandavnieku
paaudzei vēl labā atmiņā, 1993.g. - radiodarbnīca, maizes veikals un dzīvokļi. 1999.g. īpašuma tiesības atjaunotas
Oto Pluģa mantiniekiem. 2004.gadā
ēka pārdota G. Līdakai. Arī šis īpašums, tāpat kā ielas otrā pusē esošais,
bijušais ārsta Stiprā nams, ir atremontēts, sakopts, bet neapdzīvots.
Lielā iela 16. ir privātīpašums.
Divstāvu mūra dzīvojamā, viesnīcas
un veikalu ēka būvēta pirms 1860.g.,
jo ēka redzama šajā gadā tapušajā V.
Štafenhāgena gravīrā. Namam laikmetu griežos bijuši vairāki īpašnieki,
piemēram, 1853. gadā tā īpašniece bijusi atraitne Lankovska, vēlāk
tirgotājs, ebrejs Jankelis Tāls. 1912.
gadā, kad īpašniece bija Alīde Grīn-
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hofa, ēkā atradās Friča
Andersona iebraucamā
vieta un šuvējas Plēnes
darbnīca. Tajā pašā gadā
gruntsgabalu nopircis
Johans Kristaps Rozentāls, kura īpašumā ēkas
bija līdz 1940.gadam.
Vēsture vēsta, ka tālajā
1935. gadā ēkā atradies
Hermaņa Berga grāmatu un rakstāmlietu
veikals, no 1954.gada
- sakņu veikals, 1988.g. - ēdināšanas
uzņēmums, 90.-tajos gados – uzņēmuma “Kurzemes sēklas” veikals, gaļas veikals. 1999.g. īpašuma tiesības
atjaunotas J. K. Rozentāla mazdēlam
J. M. Rozentālam. Savulaik mājas pirmajā stāvā atradās foto salons ”Pie
Ulda”, tagad veikals „Jumis”.
Lielā iela 17 un 19. ir pašvaldības
īpašums. Trīsstāvu mūra dzīvojamā
un veikalu ēka un vienstāva mūra
dzīvojamā un veikala ēka būvētas
ap 1870. gadu. 1863.g. gruntsgabala
īpašnieks bija tirgotājs, vācietis Augusts Grīns. Uz gruntsgabala atradās
koka dzīvojamā ēka ar materiālpreču tirgotavu, koka saimniecības ēka,
pildrežģa brūzis. 1912. un 1922.g. tā
īpašnieks bija Jānis Matīss Rupais bijušais pilsētas vecākais, skolotājs,
latviešu savstarpējās apdrošināšanas
biedrības valdes loceklis. Ēkās atradusies īpašnieka grāmatu un rakstāmlietu tirgotava, kā arī lauksaimniecības mašīnu noliktava. 1922.g. uz
gruntsgabala bija trīsstāvu dzīvojamā
akmeņu ēka ar ērbeģi. Trīsstāvu dzīvojamajā ēkā atradusies fotogrāfa Augusta Celmiņa, bet kopš 1955. gada
- viņa meitas Veltas Celmiņas fotodarbnīca. Ērbeģī kopš 1954.g. atradās
Kandavas rajona patērētāju biedrību
savienības veikals. Arī vēlākajos gados šeit atradušās dažādu veikalu telpas, kā pēdējo var nosaukt gaļas veikalu „Vecais miesnieks”. Patreiz telpas
gaida kārtējo īrnieku.
Lielā iela 21.Vienstāva mūra dzīvojamās ēkas daļa, kas 1997.g. kā atsevišķs īpašums atdalīta no nama Sabiles ielā 2. Šī mazā mājiņa piekalnē ir
privātīpašums.
Lielā iela 20.Vienstāva mūra dzīvojamā un veikalu ēka, kas celta ap
1890. gadu. Šim īpašumam ir vairākas arhitektoniskās vērtības: dzega
ar ornamentālu joslu, sandriki, vēdlodziņi frontonā, pagalmā mūra div-

stāvu saimniecības ēka ar galeriju un
kārniņu jumtu. No 1863. līdz 1922.
gadam gruntsgabala īpašnieki bija
tirgotājs, ebrejs Judelis Baumgarts
un viņa mantinieki. 1895.g. Zūru pagasta zemnieks Andrejs Pavārs namā
atvēris Lejas krogu ar četrām viesu
istabām, stadulu un stipro dzērienu
tirgotavu. 1900.g. ēkā atradās Judeļa
Baumgarta manufaktūras preču tirgotava un Friča Strautmaņa krogs,
1935.g. - Lavīzes Feldmanes tējnīca.
Pēc kara ēkā atradās veikali (audumi,
galantērija, vēlāk gastronomija, gaļas
veikals, pārtikas veikals u.c.) Patreiz
ēkas apakšējais stāvs ir neapdzīvots,
bet otrajā stāvā atrodas dzīvokļi.
Lielā iela 24. ir pašvaldības īpašums. Divstāvu mūra viesnīcas ēka
ar cokolstāvu, celta 18.gs., pārbūves
veiktas līdz 20.gs. 1853. un 1863.g.
īpašnieks bija vācietis, viesnīcnieks,
tirgotājs un ādmiņu meistars, Kandavas miesta priekšnieks Karls Antons Hencelts. Īpašnieki vairākkārt
mainījušies( 1894.g. īpašniece - namniece Līna Gertnere, 1897.g. - ebrejs
Heimanis Blumbergs, 1912.g. - Jāņa
Hāna mantinieki, 1922.g. - Alīde
Grīnhofa). 1895. gadā zemniece
Gotlība Rudoviča ēkā atvērusi traktieri “Viesnīca “Kurzeme””. Tautā
ēka saukta par Trepju krogu, jo tās
priekšā atradās augstas mūra trepes,
kas ēkā veda tagadējā otrā stāva līmenī. 1900.g. te atradusies K. Štrausa
viesnīca, bufete, teātris un koncertzāle, 1935.g. - Augusta Pedraudzes I
šķiras traktieris “Kandavas viesnīca”.
1950.g. ēkā atradās Kandavas pilsētas izpildkomiteja, bet no 1958. gada
līdz pat šodienai - Kandavas pilsētas
poliklīnika. 20.gs. sešdesmitajos gados ēkā poliklīnikas pagalmā sniegtas
sērūdens un dūņu procedūras.
Agris Dzenis
Kandavas novada
muzeja vēsturnieks
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Zantes ģimenes krīzes centrs
iesaistās starptautiskā
kampaņā
Visā pasaulē no seksuālās vardarbības cieš daudz vairāk bērnu, nekā mēs spējam iedomāties.
„Sliktais pieskāriens” ir kampaņa�
pret bērnu seksuālu izmantošanu, ko
radījusi Polijas nevalstiskā organizācija The Nobodys Children Foundation sadarbībā ar reklāmas aģentūru
Grey. Tā vienlaicīgi tiek īstenota vairākās Austrumeiropas valstīs – Polijā,
Moldovā, Ukrainā, Bulgārijā, Lietuvā
un Latvijā. Latvijā kampaņas īstenotāji ir nodibinājums Centrs „Dardedze” sadarbībā ar septiņām partnerorganizācijām – krīzes centriem
Latvijas reģionos, Kandavas novadā
tas ir nodibinājums „Zantes ģimenes
krīzes centrs”. Kampaņa notiks no
2011.gada 3.oktobra līdz 2011. gada
24.novembrim.
Kampaņas „Sliktais pieskāriens”
mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par to, kas ir seksuāla vardarbība
pret bērnu, kā bērnus pasargāt no
potenciālajiem vardarbības riskiem
un kā palīdzēt bērniem, kas ir cietuši
no seksuālas vardarbības. Viens no
kampaņas uzdevumiem ir arī veicināt

normatīvā regulējuma pilnveidošanu
mūsu valstī, pievienojoties starptautiskajiem dokumentiem, kas regulē
jautājumus attiecībā uz bērnu seksuālās izmantošanas atklāšanu, noziegumu izmeklēšanas gaitu un bērnu seksuālās izmantošanas novēršanu.
Seksuālā vardarbība pret bērnu ir
visretāk atklātais vardarbības veids,
jo mazi bērni visbiežāk par seksuālu
vardarbību neziņo, jo neizprot, kas
ar viņiem notiek, bet lielāki bērni
mēdz to slēpt, jo izjūt kaunu, vainu
vai bailes. Pētījumi apliecina, ka tikai
30% bērnu, kuri cietuši no seksuālās
izmantošanas, izstāsta par to bērnībā,
pārējie šo smago noslēpumu nes sev
līdzi dzīvē. Ja bērnu seksuālās izmantošanas gadījums paliek neatklāts, tad
bērns nesaņem savlaicīgu palīdzību,
kas varētu mazināt traumas radītās
sekas viņa tālākajā dzīvē.
Kampaņas ietvaros plānotās aktivitātes:
• Mediju kampaņas īstenošana,
lai izglītotu sabiedrību.
• Semināri un nodarbības vecākiem „Audzināsim drošus vecākus

PROJEKTI
nedrošā pasaulē”, piedāvājot praktiskus padomus, kā izglītot bērnus par
personiskās drošības jautājumiem
attiecībās ar citiem cilvēkiem, kā arī
mācot rīcību gadījumos, kad rodas
aizdomas par bērnu seksuālu izmantošanu.
• Semināri, konferences profesionāļiem, kas ikdienā strādā ar bērniem, mācot atpazīt seksuālā vardarbībā cietušu bērnu, kā arī iepazīstinot
ar īpašām tehnikām, kas palīdz bērnam pārstrādāt seksuālās vardarbības
rezultātā radušos traumu.
• Nodarbības bērniem „Džimbas
drošības ceļojums”, mācot, kā atpazīt nedrošas situācijas un kā tajās rīkoties, kā arī iemaņas, kas palīdzētu
izvairīties no potenciālas vardarbības
(www.dzimba.lv).
Kampaņa „Sliktais Pieskāriens”
tiek rīkota projekta „Vardarbībā cietušo bērnu tiesību aizstāvība, psiholoģiskais atbalsts un bērnu tiesību
garantējošas iztaujāšanas procedūras” (Protecting the right of childvictims of crime to psychological
assistance and child-friendly interviewing procedures) ietvaros, projekta
Nr.:JUST/2010/FRAC/AG/105630CE-0377129/00-61

Izveidota atpūtas vieta pie novada muzeja
Darba grupa „ Muzeja draugi un
kaimiņi” piedalījās biedrības „Kandavas partnerība” un Nīderlandes fonda
(KNHM) izsludinātajā konkursā ”Sabiedrība ar dvēseli” ar savu projektu
„Pie pavarda”. Tagad projekts sekmīgi
realizēts. Muzeja dārza teritorijā tapusi jauka atpūtas un pasākumu vieta, ar soliem un āra pavardu, kuru var
izmantot Kandavas novada iedzīvotāji. Piekļuvei no Talsu ielas puses izveidotas nobruģētas kāpnes un gājēju
celiņš, kas ir ieguvums arī Kandavas
novada amatnieku biedrībai ”Pūra
lāde”. Projekta īstenošanā ar savu atbalstu piedalījās vietējais uzņēmējs,
mežinieks Viesturs Valdis Dreimanis, ziedojot kokmateriālus, un SIA
„M un V” vadītājs Guntis Meiers, ar
padomiem un speciālista piesaisti.
Kandavas novada muzeja vadītāja
Sarma Anģēna
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PROJEKTI

Projekts „Teritorijas labiekārtošana Kandavā pie Abavas Vecupes”
2010.gada 20.oktobrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja Kandavas
novada domes projekta pieteikumu
„Teritorijas labiekārtošana Kandavā
pie Abavas Vecupes” (projekta Nr.1008-ZL04-Z401101-000003). Projektu
līdzfinansē Eiropas Zivsaimniecības
fonds un tā ietvaros paredzēts projekta teritorijā Jelgavas ielā 1F, Kandavā izveidot jaunu atpūtas laukumu,
nobruģēt pastaigu celiņu gar Abavas

SPORTS

Vecupi, uzstādīt soliņus. Atbilstoši videi tiks izveidoti apstādījumi.
2011.gada 13.jūlijā noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Kandavas ceļi” par
teritorijas labiekārtošanu Kandavā pie
Abavas Vecupes. Darbi tiks veikti pamatojoties uz izstrādāto tehnisko projektu.
Uz doto brīdi ir izbūvēta gājēju
taka ar projektā paredzētajām atpūtas
vietām (soliņi un atkritumu urnas)
un pašlaik tiek labiekārtots projek-

tā paredzētais laukums. Tiek veikta
melnzemes līdzināšana un notiek gatavošanās paredzēto augu stādīšanai.
Būvdarbu noslēgumā tiks pabeigta
projektā paredzēto krūmu tīrīšana.
Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2011.gada 31.oktobrim,
kopējās izmaksas Ls 22 482,20. No attiecināmām izmaksām 75 % finansē
Eiropas Zivsaimniecības fonds, 25 %
ir pašvaldības līdzfinansējums.

Modra Grantiņa
piemiņas kausa izcīņa Kandavā

24.septembrī Kandavas pagasta
„Strautiņu” šautuvē notika Modra Grantiņa piemiņas kausa izcīņa šaušanā.
Modra Grantiņa piemiņas kauss
tiek izcīnīts pirmo reizi. Pagājušā
gada rudenī Modris Grantiņš gāja
bojā traģiskā ceļu satiksmes negadījumā. Modris Grantiņš bija Ogres
Meža tehnikuma direktors, izcils
mednieks, cilvēks ar lielo burtu. Viņš
bieži medīja Kurzemes pusē Aizupē.
Bieži viņš bija eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs jaunajiem medniekiem, strādāja pats un mācīja citus.
Piemiņas kausa rīkotāji Kandavā
bija zemnieku saimniecības „Strautiņi” un „Aizļoļas”.
Sacensības notika četrās dažādās
šaušanas disciplīnās, ievērojot MK
noteikumus un atbilstošajos norma-

tīvajos aktos reglamentētos drošības
pasākumus.
100 metru distancē ar karabīni,
mērķis „Ādažu cūka” uzvarētāju trijnieks bija sekojošs:
1.vietā -Juris Žvagins, 2.vietā–
Vilis Grāmatnieks un 3.vietā- Jānis
Kvāls. Visi brašie šāvēji no „Latvijas
Valsts meži” komandas.
Šaušanā ar vītņstobra ieroci „pa
skrejošu alni” 100 metru distancē,
vēlreiz triumfēja Juris Žvagins , otrajā vietā atstājot Guntaru Igauni no
Beku ciema ( šis ciems atrodas Modra Grantiņa dzimto vietu tuvumā).
Trešo godalgoto vietu sašāva kandavnieks Artūrs Dreimanis.
Pneimatikā godalgotais trijnieks
sarindojās sekojoši: pirmais Rolands
Segliņš no Saldus puses, otrais Gun-

tars Igaunis, trešais Lauris Ķemlers
no Latvijas Valsts mežiem.
Sportingā jeb šaušanā pa lidojošiem mērķiem ”šķīvīšiem” pirmo vietu sašāva trāpīgais mednieks Andis
Apse no Zemītes, otrajā Ivars Ozols
no Aizupes, bet trešajā Arvis Sīpols.
Sieviešu disciplīnā – šautriņu mešanā, roka nedrebēja un vislabākos
rezultātus guva Rinata Dižā, otrāVioleta Ozola un trešajā godalgotajā
vietā kandavniece Lilita Dronka.
Bērnu konkurencē šautriņu mešanā pirmajā vietā Roberts Staris, otrajā – Edgars Staris, abi no Kandavas.
Pneimatikā bērniem un jauniešiem abi kandavnieki Edgars un Roberts Stari atkal ierindojās godalgotajās vietās. Edgars ieņēma otro vietu,
Roberts palika trešais. Pirmo vietu
šajā disciplīnā ieguva Miks Segliņš no
Saldus.
Individuālajā kopvērtējumā pirmajā vietā Juris Žvagins; otrajā Andis Apse no Zemītes, trešajā Guntars
Igaunis.
Komandu kopvērtējumā uzvaras laurus un piemiņas kausu ieguva
„Latvijas Valsts meži” komanda, otrajā
vietā – mednieku kolektīvs „Zemīte”,
trešajā vietā-„Mežarags” no Kandavas.
Kā allaž korekts savā darbā bija
tiesnešu kolektīvs.
Dagnija Gudriķe
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Par Oksles muižu

Kandavas novada domē tika saņemta vēstule no Oksles iedzīvotājas R.Sūnas ar
jautājumiem par Oksles muižu. Tā kā vēstulē nebija minēta ne atpakaļadrese, ne telefona numurs, atbildēt uz viņas jautājumiem varam vienīgi ar avīzes starpniecību. Šī iemesla dēļ publicējam arī vēsturisko apskatu par Oksles muižu, kas varētu ieinteresēt arī
citus lasītājus, un kuru sagatavojis Kandavas novada muzeja vēsturnieks Agris Dzenis.
Pirmo reizi Oksles muiža bez panākumiem tika izsolīta 2007.gadā. Atkārtota
nekustamā īpašuma Kandavas novada Cēres pagasta „Oksles muiža” izsole notika
2011.gada 25.jūlijā. Uz izsoli bija reģistrējies tikai viens pretendents – SIA „Dampagrar”. Par izsoles uzvarētāju tika atzīts SIA „Dampagrar”, nosolītā cena 21600,- Ls.

Vēsturiskās ziņas par Oksles muižu
Kā Livonijas ordeņa lēnis jeb dienesta valdījums Oksles muiža pastāvēja jau pirms 1499.g., kad tās valdītājs
bija Dīriks Bedinks. 1499.g. Oksle tika
izlēņota turīgākajam Kandavas fogtejas lēņavīram Ludvigam Butlaram. Ar
1570.g. lēnis kļuva par privātīpašumu,
un Butlari to apsaimniekoja līdz 1695.
gadam. Vēlākajos gadsimtos Oksles
īpašnieki mainījās samērā bieži.
Ar savu izglītotību un intensīvu
sabiedrisko darbību uz Oksles muižas
īpašnieku fona ievērību izpelnās Heikingu dzimtas piederīgie. Benedikts
Heinrihs (1688 – 1767) un viņa dēls
Vilhelms Aleksandrs (1720 – 1771)

bija Kandavas pilskungi, labi pārzināja
jurisprudenci un tika sūtīti uz Varšavu
kā Kurzemes bruņniecības deputāti,
lai aizstāvētu muižnieku intereses Polijas seimā.
Visaugstāko karjeras pakāpi sasniedza Vilhelma Aleksandra dēls
Heinrihs Karls Benjamins (1751 –
1809), kurš bija Kurzemes hercoga
sūtnis Saksijā un Polijā, vēlāk Krievijas impērijas valsts padomnieks. Savas
dzīves gaitas viņš sīki aprakstījis memuāros. Tajos atainotajās radu, paziņu
un viņa paša personās atklājas Apgaismības laikmeta Kurzemes muižnieka
tips, kas krasi atšķiras no 17. gadsimta

Sēņu izstāde Kandavas
internātvidusskolā
Kas kaiš sēņu māmiņai,
tai bērniņi drīz izauga,
Piektdien - dzima, sestdien - auga, 		
svētdien brauca precinieki.
Kandavas internātvidusskolā septembra beigās bija apskatāma
interesanta izstāde- „Mūsu mežu rudens bagātība”- skaistas
pašu skolēnu rokām veidotas sēņu, ogu un ziedu kompozīcijas.

MŪSU PASTĀ
dīkdieņa, karotāja un mednieka. Tas
ir izglītots, asprātīgs un viltīgs jurists,
virsnieks vai diplomāts ar labiem sakariem daudzos galmos, kura dzīves
mērķis ir iespējami augsts un labi
apmaksāts amats jebkurā no Eiropas
valstīm. Sākot no piektā dzīves gada,
Heinrihs Karls izglītību guva no mājskolotājiem un tēva, kurš Oksles muižā bija savācis plašu bibliotēku, seno
manuskriptu, astronomijas instrumentu un porcelāna trauku kolekciju.
Muižas ēkas un iedzīve pilnībā gāja
bojā ugunsgrēkā ap 1758 gadu.
Tagadējais Oksles muižas kungu
nams būvēts pēc 1758.g. ugunsgrēka.
Ap 1860.g. ēka pārbūvēta un ieguvusi
neogotisku frontonu. Pārbūves projektētājs, domājams, bijis arhitekts Teodors Zeilers, kura arhitektoniskais stils
vērojams Cēres, Grenču un Rūmenes
muižu, kā arī daudzu Kandavas miesta
dzīvojamo namu veidolā.
Ap 1908.g. Oksles muižas teritorijā
tika nomitināti daudzi vācu kolonisti
no Volīnijas un Dienvidpolijas. 1912.g.
muižas teritorija aptvēra 1285 ha, darbojās ūdensdzirnavas un kokzāģētava.
No 33 zemnieku sētām 27 apdzīvoja
vācu kolonisti.
1922.g. Oksles kungu mājā tika
ierīkota vācu pamatskola, kas darbojās līdz vācu izceļošanai 1939.g. Pēc
kara kungu mājā mitinājās lielākoties
kolhoza viesstrādnieki, kas par ēku
uzturēšanu rūpējās maz. Tā rezultātā
muižas ēkas tika nolaistas, tomēr to
vēsturiskais veidols ir saglabājies.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
O K T O B R I S

PASĀKUMI

KULTŪRA UN IZKLAIDE
12. oktobrī
17:00 Bērniem ritmikas, deju pēcpusdiena.
Matkules kultūras namā
13. oktobrī
15:00 Leļļu teātris bērniem “Tikšanās ar Dakteri Aikāsāp un viņa draugiem”.
Vānes kultūras namā
14. oktobrī
19:00 Santas Zapackas un Harija Ozola jaunā koncertprogramma “Ar mīlestību un smaidu”.
Kandavas kultūras namā. Ieeja: Ls 3,00.
Biļešu iepriekšpārdošana (kases tel. 63182040
15. oktobrī
15:00 “Teātra ražas svētki Zantē” - Kandavas novada un
starpnovadu teātra ļaužu kopā sanākšana.
Zantes kultūras namā
16:00 Pasākums “Ielūdz Zemītes talanti un draugi”.
Zemītes tautas namā
22:00 Balle. Spēlēs Muzikanti no Vānes.
Ieeja: pirmajiem 50 apmeklētājiem - Ls 1,50;
pārējiem - Ls 2,50.
Vānes kultūras namā
19. oktobrī
18:00 Kandavas “Dāmu klubiņa” pasākums.
Veikalā - kafetērijā “Kafijas pauze”
(Kandavas autoostas ēkā). Ļoti gaidītas visas interesentes!
Dalību pasākumā būtu vēlams iepriekš pieteikt.
Sīkāka informācija pa tālr. 26533060 (Anita)
19:00 Muzikāla izrāde “Balkonu ragneši”.
Kandavas kultūras namā. Režisors: Voldemārs Šoriņš.
Aktieri: Zane Jančevska, Aīda Ozoliņa, Juris Kalniņš,
Mārtiņš Brūveris. Muzikālais noformējums:
Valdis Zilveris. Horeogrāfs: Alberts Kivlenieks.
Ieeja: Ls 3,00 vai Ls 4,00. Biļešu iepriekšpārdošana
(kases tel. 63182040 )
20. oktobrī
14:00 Lasītāju klubiņa pasākums
“Tikšanās ar Arvīdu Diniju Deģi”.
Kandava pilsētas bibliotēkā
“Vecmāmiņas zelta dziesma” pasākums ar popielas elementiem.
Zemītes tautas namā. Pasākums tiek organizēts sadarbībā
ar Zemītes skolu un skolēnu pašpārvaldi
19:00 “Ak šī jaukā lauku dzīve!” Zemītes amatierteātra viesizrāde.
Valdeķu kultūras namā
21. oktobrī
19:30 Zolīšu vakars.
Matkules kultūras namā
22. oktobrī
14:00 Pensionāru balle.
Kandavas Pensionāru dienas centrā
21:00 Diskotēka. Valdeķu kultūras namā

25.oktobrī
17.00 Bērniem ritmikas, deju vakars.
Matkules kultūras namā
27. oktobrī
14:00 “Rudens ražas bagātība” šīs sezonas pirmā tematiskā ēdienu pēcpusdiena.
Zantes kultūras namā
17:00-20:00 Helovīnu masku ballīte bērniem.
Zemītes tautas namā
29. oktobrī
10.00 2. Kafijas un tējas svētki.
Kandavā
Kafijas un tējas svētku ietvaros tikšanā ar leļļu kolekcionāri
un dzejnieci Lūciju Volbergu. Kandavas kultūras namā
21:00 Atpūtas vakars Valdeķu kultūras namā.
Spēlē: grupa “Lustīgais Blūmīzers”. Ieeja: Ls 2,50.
Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana.
Tālr. : 63126037 (Valdeķi),
63182040 (kase Kandavas kultūras namā)

IZSTĀDES

Visu mēnesi
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu
izstāde datorgrafikā”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
Visu mēnesi
Izstāde “Kaijas Alkšares izšuvumi - izšūtas gleznas un
spilveni”. Zemītes bibliotēkā
Līdz 21.oktobrim
Zemītes pamatskolas bērnudārza (5 - 6 gadi) audzēkņu
radošie darbi. Zemītes bibliotēkā
No 1. oktobra Jauniešu studijas “Nagla” fotogrāfiju izstāde. Kandavas kultūras namā
Līdz 7. oktobrim Izstāde “Leļļu krustmātes prieki un
bēdas”. Kandavas kultūras namā. Aicināti visi interesenti,
kuriem rotaļlietas joprojām ir mīļas! Ieeja: Ls 0,30.
Grupām vēlams iepriekš pieteikties! T. 63182040
Līdz 15. oktobrim
Kandavas novada Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Cēres pagasta pārvaldē
Līdz 29. oktobrim “Ziedu pasaule” - jūrmalnieces, akvarelistes, dzejnieces un pasaku rakstītājas Lienas Ivonnas
Šervinskas izstāde.
Kandavas novada muzejā
3. - 14. oktobris
Izstāde “Bērnudārza audzēkņu batikas tehnikā gatavotie
rudens ziedi”. Vānes bibliotēkā
3. - 17. oktobris
Izstāde “Latviešu rakstniecei, dramaturģei Annai Brigaderei - 150”. Matkules pagasta bibliotēkā
3.- 31. oktobris
Izstāde “Mans skolas laiks”. Matkules pagasta bibliotēkā
Literāra izstāde “Annai Brigaderei - 150”.
Vānes bibliotēkā
Literāra izstāde
“Rakstniekam Valdim Rūmniekam - 60”.
Vānes bibliotēkā
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Literāra izstāde “Arvīdam Grigulim - 105”.
Vānes bibliotēkā
Literāra izstāde “Mārai Svīrei - 75”. Vānes bibliotēkā
Literāra izstāde “Anšlavam Eglītim - 105”.
Vānes bibliotēkā
Literāra izstāde “Aleksandram Čakam - 110”.
Vānes bibliotēkā
4. - 15. oktobris
Izstāde “Rakstniecei Annai Brigaderei - 150”.
Kandavas pagasta bibliotēkā, Valdeķos
12. - 31. oktobris
Izstāde “Rakstniekam, dramaturgam
Valdim Rūmniekam - 60”. Kandavas pagasta bibliotēkā,
Valdeķos
13. - 31.oktobris
Izstāde “Latviešu rakstniecei Mārai Svīrei - 75”.
Matkules pagasta bibliotēkā
Izstāde “Rakstniecei Mārai Svīrei - 75”.
Kandavas pagasta bibliotēkā, Valdeķos
Līdz 15. oktobrim
Ilzes Pauliņas gleznu izstāde. Ieeja: Ls 0,50; 0,30.
Galerijā “Vējspārns” Kandavā.
Izstāde “Zantes rekorddārzenis 2011”.
Zantes kultūras namā
10. - 17. oktobris
Jubilejas izstāde “Rakstniekam Jānim Porukam - 140”
(1871-1911). Kandavas pilsētas bibliotēkā
17.- 31. oktobris
Izstāde “Rudens nāca sētiņā”. Matkules pagasta bibliotēkā
Līdz 29. oktobrim
“No Gotlandes līdz Barselonai” - Ingrīdas Smuškovas
foto izstāde. Kandavas novada muzejā
17. - 29. oktobris Porcelāna leļļu izstāde.
Galerijā “Vējspārns”
17. - 31. oktobris
Izstāde “Latviešu dzejniekam, rakstniekam
Aleksandram Čakam - 110”. Matkules pagasta bibliotēkā
17. oktobris - 28. novembris
Ilzes Pauliņas gleznu izstāde.
Valdeķu kultūras namā
24. - 31. oktobris
Jubilejas izstāde
“Dzejniekam Aleksandram Čakam - 110” (1901-1950).
Kandavas pilsētas bibliotēkā
Jubilejas izstāde “Dzejniekam Uldim Auseklim - 70”.
Kandavas pilsētas bibliotēkā
N O V E M B R I S

PASĀKUMI

10. novembrī
Mārtiņdienas gadatirgus.
Vānes pamatskolas pagalmā
11. novembrī
Lāčplēša diena. Kandavas kultūras namā
Lāčplēša dienai veltīts pasākums Zantē un lāpu gājiens
uz piemiņas ozolu. Sadarbībā ar Kurzemes cietokšņa muzeju, Zantes pamatskolu un Zantes zemessargiem.
Kurzemes cietokšņa muzejā, piemiņas vietā pie ozola
Lāčplēša diena. Zemītes Tautas namā

INFORMĀCIJA
Biedrība „Mēs par bērniem” informē, ka projekts „Pulkā nāc, vingrot sāc” labiekārtošanās darbi
ir beigušies un ar 10. oktobri aktīvās atpūtas centrs
Raiņa ielā 14 (PII „Zīļuks” sporta zālē) piedāvās
bērniem un to vecākiem kopīgi pavadīt brīvo laiku.
Darba laiki: pirmdienās, trešdienās un piektdienās
no plkst.13.00 līdz 15.00 brīvais apmeklējums dežūrējošā skolotāja uzraudzībā, interesējošiem vecākiem
sporta skolotāja konsultācijas. Otrdienās un ceturtdienās no plkst.18.00 līdz 20.00 aktīva darbošanās ar
sporta skolotāju. Sestdienās no plkst.14.00 līdz16.00
interesantas nodarbes dažādās jomās: kustību rotaļas
ar dziesmām un dejām, angļu valoda mūzikas skaņās,
aerobika, dažādu rokdarbu gatavošana un citas nodarbes.
10.oktobrī, plkst.13.00 aktīvās atpūtas centrā tiek
aicināti visi interesenti iepazīties ar renovēto sporta
centra telpu un iegādāto inventāru.
Biedrība „Mēs par bērniem” pateicas projekta atbalstītājiem Gatim Šmēlam, Guntim Meieram, Uģim
Jansonam, Daigai Juskevicai, Viktoram Trubačam un
Intai Štofertei.
Tuvāka informācija pa telefonu:
29116750, 29149340

Kurss pāriem „Laulāto kurss”

Kandavas kultūras namā,
piektdien 4.novembrī plkst. 19.00
Laulāto kurss ir paredzēts ikvienam pārim:
• vienalga, vai esat kopā vienu vai sešdesmit 		
vienu gadu;
• vienalga, vai esat laulāti vai ilgāku laiku
dzīvojat kopā;
• vienalga, vai jums ir stipra ģimene vai arī
cīnāties par tādu;
• arī tad, ja Jūsu laulība ir ļoti veiksmīga,
kurss jums palīdzēs nostiprināt Jūsu labos
ieradumus.
Laulāto kursā Jūs sagaida:
• astoņi vakari jaukā atmosfērā
• romantiskā gaisotne pie galdiņa divatā
• siltas vakariņas
• mūzika
• kafija, tēja, kaut kas salds...
• „randiņš” kultūras nama Mazajā zālē līdz
plkst. 21.30
Kurss notiek bez dalības maksas, taču kursa sākumā
pāri ir aicināti samaksāt par izdales materiāliem
(Ls 3 no pāra), kā arī visa kursa laikā ir
lūgums ziedot kursa izdevumu segšanai.
Laulāto kursu organizē Kandavas ev.lut. draudze,
sadarbībā ar Kandavas novada kultūras pārvaldi.
Pieteikties līdz 28.oktobrim pa e-pastu:
kanepe.inguna@gmail.com
vai zvanot pa tel. 22344243 Ingūnai

16.

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

Mūsu iegūtais dzīves rūpestos
Reizēm ir kā avota šalts,
Kura, remdējot slāpes, liek brīnīties:
Kā gan rūgtais kļuvis tik salds?
/K.Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās!

Edgars, Gustavs,
Silvestrs, Verners, Sindija

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada dome

Oktobra jubilāri:
Kate Kinstlere, Jūlija Mantaja, Lonija Reinsone,
Augusts Rogenbahs, Tamāra Leitarte, Anna Balode,
Imants Riekstiņš, Antoņina Bajarinova, Ilona Grieze,
Ausma Celma, Velta Reinberga, Emerita Šukste,
Alīna Kuzņecova, Rūta Priedīte, Pēteris Rībens,
Dagmāra Piese, Janīna Bolšteina, Vaira Taube-Taubere,
Verners Jansons, Velta Evarsone, Aina Celmiņa,
Lilita Harabadze, Biruta Kodola, Mirdza Nadziņa.
Kandavas novada pensionāru biedrība
Kandavas novada dome

INFORMĀCIJA
No 26.septembra – 20.oktobrim
Kandavas novadā tiek organizēta talka - konkurss

„Čaklākais zīļu vācējs Kandavas novadā”

Konkursu organizē Kandavas novada Kultūras pārvalde
sadarbībā ar pašvaldības aģentūru
„Kandavas novada sociālais dienests”.
Kontaktpersona Artūrs Zunde, tālrunis 27099311.
Talkas - konkursa uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti
Otro Kafijas un tējas svētku laikā 2011.gada 29.oktobrī.
Informācijas diena Kandavā
par ES fondu piesaistes iespējām
Š.g. 19.oktobrī no plkst.11:00-17:00
Kandavas novada domes telpās
Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis Ģirts Kindzulis
piedāvā ikvienam interesentam saņemt
aktuālo informāciju par ES finansējuma piesaistes iespējām
uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām.
Interesentiem būs iespēja saņemt arī individuālas
bezmaksas konsultācijas
(iepriekš vienoties par konsultāciju laiku
pa e-pastu: girts.kindzulis@rpr.gov.lv).
Plašāka informācija par ES fondu aktualitātēm jau pašlaik
ir pieejama internetā www.rpr.gov.lv/esfondi
Tel. 67217975

SLUDINĀJUMI
Kandavas novada
SIA „Kandavas namsaimnieks”
AICINA DARBĀ SANITĀRTEHNIĶI
Pienākumi:
• ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas un
apkures iekārtu uzturēšana, regulēšana,
profilaktiskais un avārijas remonts.
Lai tos izpildītu, būtu nepieciešams:
• profesionālā vidējā vai profesionālā
pamatizglītība;
• vismaz divu gadu darba pieredze
		
specialitātē ūdens apgādes sistēmu,
kanalizācijas sistēmu apkures sistēmu
apkalpošanā,
• tehniskās dokumentācijas pārzināšana;
• teicamas komunikācijas prasmes;
• spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
• pieredze darbā līdzīgā uzņēmumā tiks
uzskatīta par priekšrocību.
CV sūtīt uz e-pasta adresi:
knamsaimnieks@inbox.lv līdz 15. oktobrim.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā septembrī reģistrēti mirušie:
Kazimirs Aļehnovičs
Ritvars Auseklis
Ilmārs Vītols
Jekaterina Goldmane
Andris Vecumnieks
Olga Zudraga
Alma Freimane

(1959.)
(1984.)
(1949.)
(1922.)
(1962.)
(1917.)
(1930.)

Cēres pagasts
Cēres pagasts
Kandavas pagasts
Matkules pagasts
Vānes pagasts
Zantes pagasts
Zemītes pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru 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“

