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AKTUALITĀTES

IZVĒRTĒJOT PADARĪTO
Rudens ir ražas laiks,
kad novācam augļus un
pavasarī iesēto, priecājamies par rudens ziedu
krāšņumu un varam novērtēt padarīto. Līdzīgi
ir arī pašvaldībā – daudzi darbi, kurus sākām
pavasarī, nu ir nesuši
augļus. Kandavas pilsētā ir pabeigts ilgi
gaidītais ūdenssaimniecības projekts pilnībā pabeigta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas pirmā kārta, atlicis sakārtot redzamāko daļu – ielu
segumus. Tā tiešām ir redzamākā daļa
un, iespējams, tā, kas visvairāk satrauc
iedzīvotājus, taču ir jāsaprot, ka jebkurš
šāda veida projekts sākas „no apakšas”
– vispirms tiek izbūvētas pazemes komunikācijas un tikai tad tiek veikti redzamākie labiekārtošanas darbi virszemē.
Šogad esam diezgan daudz paveikuši arī
šajā jomā – ir sakārtotas vairākas ielas un
gājēju celiņi un darbi vēl tiks turpināti.
Priecē arī tas, ka skolas Kandavas novadā šogad atsākušas darbu tādā pat skaitā kā iepriekš, kaut gan daudzos Latvijas
novados skolu skaits turpina samazināties. Atsevišķās bērnudārzu sagatavošanas
grupiņās audzēkņu skaits ir pat pieaudzis.
Tāpat varam novērtēt, ka laukumi pie
katlu mājām ir pilni ar malku un esam gatavi apkures sezonai. Diemžēl, man ir jāatvainojas iedzīvotājiem, ka dažu neprasmīgu vadītāju dēļ esam spiesti palielināt
apkures tarifus, bet kārtīgi saimniekojot,
ceram, ka tos būs iespējams samazināt.
Runājot par Kandavas novada domes
darbu, ir jāsaka, ka esmu pārsteigts ar kādu
gandarījumu un entuziasmu atsevišķi
„Vienotības” deputāti Domes sēdēs balso
„pret” vai „atturas” (to pierāda domes sēžu
protokoli), ja jautājumi skar novada attīstību vai budžeta līdzekļu piešķiršanu svarīgām jomām (skolām, ielu rekonstrukcijai).
Tajā pat laikā šie deputāti par labāku uzskata, izmantot kaimiņu novada laikraksta
starpniecību, lai paustu nekonstruktīvus
viedokļus, kas robežojas ar apmelojumiem
un ir tendenciozi negatīvi. Šķiet, ka tos
nemaz neinteresē pašu novada izaugsme,
tēls un prestižs, kaut gan viņi, droši vien,
Kandavu sauc par savām mājām.
Gribu teikt paldies Kandavas novada
iedzīvotājiem par to, ka viņi, kā to pierāda arī veiktās aptaujas, uzticas mūsu darbam un novērtē padarīto. Tas ir vislielākais gandarījums. Paldies Jums!
Rolands Bārenis

Uzvarēt palīdz spīts
Visas pasakas sākas ar „Reiz dzīvoja...”
Bet ne tikai pasakās, arī reālajā dzīvē nākas piedzīvot pasakām līdzīgus
stāstus. Nekad nevajag baidīties sapņot, jo reiz sapņos izsapņotais var piepildīties. Dažreiz pat sapņot nevajag, dzīve pati piedāvā iespēju, tikai dari!
Šoreiz par tādu gadījumu.
“Reiz tāltālos laikos” 21.gadsimta sākumā, “tāltālā zemē” Vānes pagasta „Laipās”, dzīvoja meitene Elza.
Viņa bija kustīgs un zinātkārs bērns,
kura nevienam nekad un nekur nepadevās. Vecāki Elzu stingri audzināja, vienmēr mājās laikus gaidīja,
un, lai niķi prātā nenāktu, nosūtīja
mācīties akordeona spēli uz Kandavas mūzikas skolu. Lūk, Elzas stāsts:
-Mācījos
jau kādā ceturtajā klasē, kad
uznāca
apnikums, negribējās vairs spēlēt
to akordeonu,
bet mamma pat
nepieļāva tādu
domu, kā skolu
pamest. Ja reiz
kas uzsākts, tas
vienmēr jānoved līdz galam!
Tā mamma allaž mācījusi.Man bija
labi panākumi, mācījos pie pasniedzējas Dzintras Lindes, piedalījos pat
starptautiskos konkursos ārzemēs.
Kopā ar akordeonistiem un tautas
mūzikas ansambli braucām līdzi
Kandavas jauktajam korim koncertu
braucienos uz Slovākiju un Bavāriju.
Bija jautri un interesanti. Patika arī
sportot. Spēlēju volejbolu.
Reiz uz sacensībām Cērē, bija
atbraukusi akadēmiskās airēšanas
tre- nere Benita Ceriņa, kura meklēja nākamos airētājus Murjāņu sporta
skolai. Laukos tomēr jaunieši daudz
mazāk aizraujas ar apreibinošiem dzērieniem, smēķēšanu vai narkotikām,
šeit ir veselīgāka vide un skolēni.
Toreiz mūs izvēlējās vairākas
meitenes, bet uz pārbaudījumiem
aizbraucu es viena. Pārbaudījumi
nebija grūti, vismaz man tā likās.
Bija jāskrien 1600 metri, jātaisa presīte, jālec tālumā no vietas un jāsēžas speciālajā airēšanas trenažierī.

Noskrēju pirmā, trenažierī biju
pirmā, nebija man tā vēderpresīte labākā, bet kopumā rezultāts
bija labs, tomēr mani gandrīz
nepaņēma mazā auguma dēļ...
tagad esmu metrs septiņdesmit
pieci, bet toreiz biju daudz mazāka.
Pirmajā gadā, mācoties Murjāņu
sporta ģimnāzijā, kad sākās treniņi
Lielupē, man airēšana ātri iepatikās.
Pirmais treniņš ir no rīta pēc astoņiem, tad aši dušā, jo divpadsmitos
sākas mācības skolā, pēc tam uz pēcpusdienas treniņu, un vakars klāt!
Skolā jau viss ir uz vietas, gan ēdināšana, gan sporta zāle, gan internāts.
Šogad mācīšos 12.klasē. Airēju
no 2008. gada. Sākumā trenējos pie
Benitas Ceriņas, tagad mana trenere
ir Elita Krūmiņa. Mani lielākie sasniegumi pagājušā gadā bija ceturtā
vieta Jaunatnes olimpiskajās spēlēs
Singapūrā un piektā vieta pasaules
jauniešu čempionātā. Pasaules junioru čempionāts bija manas pirmās lielās starptautiskās sacensības.
Šogad man arī veicās labi. Eiropas
junioru čempionātā uzvarēju, bet
pasaules junioru sacensībās olimpiskajā Ītonas kanālā Londonā, kārtīgi pasvīstot, ieairēju trijniekā!
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Diezgan lielu stresu man parasti
uzdzen preses mediju interese, kad
jāsniedz intervijas un jārunā tiešajā
ēterā. Pie tā laikam jāpierod.
Nezinu, varbūt tas ir spīts, kas
dzen mani uz priekšu, bet varbūt
vienkārši esmu laimes krekliņā dzimusi, jo visā, ko es sāku, man veicas.
Tāpat bija akordeona spēlē.Es nemaz
tik ļoti necentos mācīties, bet kaut kā
sanāca. Kaut gan, kad spēlēju, tad darīju to no sirds.
Tāpat ir tagad airēšanā. Es nevienu negribu laist sev garām, esmu
spītīga, nekad nepadošos! Tāpēc man
patīk airēt vienai, jo tad paļaujos pati
uz saviem spēkiem, to ko izdaru, tas
arī ir! Nevienu nevaru vainot neveiksmēs, zinu savas spējas. Protams,
esmu airējusi arī divniekā.
Airēt man palīdz lieliskā ritma
izjūta. Tā bija vajadzīga arī spēlējot
akordeonu. Ar prieku atceros mūzikas
skolu, Dzintru Lindi, kura bija stingra
un prasīga, bet ļoti forša skolotāja. Atceros kopīgos braucienus ar kori, kad
varēja arī no sirds izdziedāties.
Par mērķiem un ambīcijām runājot. Nākamgad vairs nebūšu junioros,
man būs jāstartē pavisam citā „svara
kategorijā”, proti, pieaugušo grupā, U
-23 meistarsacīkstēs, un jāsacenšas ar
trīs vai četrus gadus vecākām konkurentēm. Tas nav tik vienkārši, šī vecuma starpība stipri jūtama. Olimpiāde
Londonā ir jau nākamgad. Ja gribu
tajā startēt, tad pēdējās atlases sacensībās, jātrāpa trijniekā. Es domāju, ka
tas ir diezgan nereāli. Pirmajā gadā,
startējot U-23, ja vari iekļūt sešniekā,
tas jau ir ļoti daudz. Mērķiem jābūt
reāliem, gaisa pilis nebūvējot!
Mana olimpiāde būs Riodežaneiro
2016.gadā. Esmu gatava nenogurstoši
trenēties un savu mērķi sasniegt!,- sarunas nobeigumā Elza pieliek stingru
punktu.
Gribas novēlēt Elzai veiksmi, lai
viņas mērķi īstenotos! Tad mūsu novadā, blakus olimpiskajam čempionam Jānim Lūsim, būs arī olimpiskā
čempione Elza Gulbe.
Ar Elzu sarunājās
Dagnija Gudriķe
P.s. Kamēr tapa šis raksts, Elza
Gulbe ieguva 1000 latu stipendiju lielveikalu tīkla MAXIMA rīkotajā akcijā
„Latvijas izcilnieki- 2011”.

2011.gada 30.augusta
Kandavas novada domes sēde
Kandavas novada domes sēdē tika
skatīti 32 jautājumi. Tika apstiprināti:
-Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 „Grozījumi
Kandavas novada domes 27.01.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 1 „2011.
gada pamatbudžets un speciālais budžets”;
- Kandavas novada domes iekšējo normatīvo aktu – grozījumi 2010.
gada 31.martā apstiprinātajos noteikumos „Kandavas novada domes un
tās iestāžu īpašumā, valdījumā un turējumā esošo transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi” un noteikts,
ka grozījumi stājas spēkā ar 2011.
gada 1.spetembri;
Sakarā ar izmaiņām normatīvajos
aktos, kas regulē vides aizsardzības
un mežsaimniecības jomu, tika izdarīti grozījumi novada domes Vides
aizsardzības komisijas sastāvā, par
minētās komisijas sekretāri tika apstiprināta Aiga Tetere.
Atkārtoti tika skatīts SIA „Kandavas namsaimnieks” iesniegums ar
lūgumu apstiprināt apkures tarifus.
Debatēs izteicās deputāti R.Bārenis,
D.Rozenfelds, S.Horste, N.Štoferts,
SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes
priekšsēdētāja S.Irbe un grāmatvede
S.Brauna, Vānes pagasta pārvaldes
vadītāja D.Priede. Dome atklāti balsojot (par-8, pret-4, nebalso-2) nolēma, apstiprināt sekojošus apkures
tarifus Kandavas novada katlu mājās
ar PVN:
n.
p.k.

Katlu māja

DOMES LĒMUMI
Ls 1464 apmērā SIA „Kandavas namsaimnieks” mazlietota apkures katla
iegādei no SIA „Kuldīgas siltums”,
paredzot finansējumu no papildus ieņēmumiem pamatbudžetā.
Tika piešķirts finansējums Ls
396,35 apmērā Kandavas novada
Kultūras pārvaldei projekta „Kandavas vecpilsētas maketa un digitālās
ekspozīcijas izveidošana Kandavas
novada muzejā” atbalsta gadījumā
no 2012.gada budžeta, kā arī nolemts
iekļaut Kandavas novada Izglītības
pārvaldes 2012.gada budžetā līdzfinansējumu LVL 2283,35 apmērā projekta „Multifunkcionāla zāle Kandavas Mākslas skolā” īstenošanai.
Tika nolemts atkārtoti izsolīt pašvaldībai piederošos īpašumus Kandavā Talsu ielā 37b un Lāčplēša 19, kā
arī nekustāmo īpašumu Grenču skola
Zemītes pagastā.
Tika apstiprināts Zantes ģimenes
krīzes centra maksas pakalpojumu
cenrādis un Zemītes pamatskolas nolikuma grozījumi.
16 no domes sēdē izskatāmajiem
jautājumiem bija saistīti ar nekustāmajiem īpašumiem: par kadastrāli
uzmērītās platības apstiprināšanu;
adreses piešķiršanu; zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšanu, par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu, īpašumu sadalīšanu, kadastra
datu labošanu, zemes vienību daļu iznomāšanu un vēl citi jautājumi.
Tarifs
bez
PVN
Ls/
MWh

PVN
12%

Tarifs ar
PVN
Ls/
MWh

1.

Kūrorta iela 7A Kandava

43,72

5,25

48,97

2.

Dārza iela 1 Kandava

41,95

5,03

46,98

3.

Ozolu iela 6A Kandava

34,08

4,09

38,17

4.

Ķiršu iela 10 Kandava

40,50

4,86

45,36

5.

Vānes pagastā

42,77

5,13

47,90

6.

Zantes pagastā

33,33

4,00

37,33

7.

Zemītes pagastā

36,19

4,34

40,53

Apkures tarifus Kandavas novadā
pārskatīt janvāra domes sēdē.
Tika nolemts piešķirt finansējumu

Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
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Kārtējās Kandavas novada domes komiteju sēdes 2011.gada 15. septembrī no
plkst. 13:00.
Kārtējā Kandavas novada domes sēde
2011.gada 22.septembrī plkst.13:00

Vasara ir laiks, kad aktīvi tiek veikti dažāda veida būvdarbi un remontdarbi. Apsekojot pilsētas teritoriju,
esam konstatējuši, ka, neskatoties uz
skaidrojošām publikācijām laikrakstā, aizvien pieaug tendence Kandavas
pilsētas vēsturiskajās ēkās oriģinālās
detaļas un apdares materiālus nomainīt ar mūsdienās ražotiem, bieži vien
vēsturisko koptēlu degradējošiem izstrādājumiem un būvdetaļām.
Lai motivētu ēku (dzīvokļu) īpašniekus un apsaimniekotājus saglabāt
vēsturisko ēku koptēlu un arhitektoniskās vērtības, Kandavas novada
dome plāno uzsākt un realizēt jaunu
pašvaldības palīdzības programmu,
kas paredzēta kā praktiska motivācija ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem ar mērķi saglabāt vēsturisko
mantojumu. Šī gada jūnijā Kandavas
novada dome apstiprināja saistošos
noteikumus Nr.10 “Par pašvaldības
palīdzību vēsturisku būvgaldniecības
izstrādājumu atjaunošanai vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai
restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma
atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa” Kandavas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām
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Top pašvaldības palīdzības programma
vēsturisko ēku atjaunošanai
ēkām, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā
ietvertajām ēkām Kandavas novadā”.
Palīdzības programmā iekļautie elementi ir vēsturiskās durvis un logi,
oriģinālie balkoni, fasāžu krāsojums,
jumta segums. Saistošie noteikumi
ietver lietoto terminu skaidrojumu,
vispārīgo noteikumu izklāstu, pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam kārtības aprakstu, pieteikuma
izskatīšanas kārtību un pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību.
Noteikumi stāsies spēkā ar 2012.gada
1.janvāri. Potenciālos līdzfinansējuma pretendentus lūdzam jau tuvākajā
laikā informēt būvvaldi, lai sastādot
nākošā gada budžetu, varam pamatot
budžetā paredzēto finansējuma apjomu. Ar saistošajiem noteikumiem
iespējams iepazīties Kandavas novada mājas lapā www.kandava.lv . Esat
laipni gaidīti arī būvvaldē, kur sniegsim Jums visa veida konsultācijas.
Mūsu telefons - 63107377.
Līdzfinansējums pretendentiem
tiks piešķirts rindas kārtībā, atbilstoši
domē saņemtajiem pieteikumiem un
saskaņā ar būvvaldes slēdzienu, attiecīgajā gadā šim nolūkam paredzēto
budžeta līdzekļu ietvaros.
Kandavas novada dome budžetā
paredzēto līdzekļu apjomā līdzfinansē:
• vēsturisku būvgaldniecības iz-

strādājumu restaurācijai- līdz 50% no
būvizstrādājuma tāmes, bet ne vairāk
kā Ls 200 uz vienu būvgaldniecības
izstrādājumu komplektu (neietverot
uzstādīšanas un montāžas darbu izmaksas);
• balkonu atjaunošanai – līdz
50% no balkonu atjaunošanas tāmes,
bet ne vairāk kā Ls 300 uz vienu izstrādājuma komplektu (neietverot
balkonu uzstādīšanas un montāžas
darbu izmaksas);
• fasāžu krāsojuma atjaunošanai
– līdz 40% no fasāžu krāsu materiāla
tāmes, neietverot fasādes krāsojuma
darbu izmaksas;
• jumta seguma nomaiņai – 40%
no jumta seguma materiāla izmaksām, neietverot jumta seguma izbūves darbu izmaksas.
Kandavas novada būvvalde šovasar veikusi vēsturiskā centra ēku fotofiksāciju. Vēršu Jūsu uzmanību, ka
jaunajos noteikumos iestrādāta prasība, ka valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Kandavas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo
ēku īpašniekiem ik pēc 15 gadiem,
skaitot no kārtējā fasādes remonta un
krāsošanas, jāveic ēku fasādes krāsu
pases aktualizācija un ēku fasāžu fotofiksācija. Bez tam, atbilstoši spēkā
esošo saistošo noteikumu prasībām,
ēku īpašniekiem ir pienākums nodrošināt namīpašumu fasāžu (tai
skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu) žogu, vārtu un vārtiņu kārtīgu izskatu un tīrību, to savlaicīgu remontu
un krāsošanu, nepieļaujot, ka krāsojumā ir bojājumi, plaisas, izdrupumi
vai apdares materiāla atslāņojumi, kā
arī žogu un vārtu savlaicīgu remontu. Par Kandavas novada saistošo
noteikumu prasību neievērošanu var
tikt piemēroti naudas sodi. Tomēr
pašvaldības nolūks nav sodīt, bet gan
motivēt katru no mums ar savu nelielo un tai pat laikā lielo ieguldījumu
saglabāt un uzturēt mūsu pilsētas senatnīgumu un savdabību.
Vēlot veiksmi un
cerībā uz sadarbību Kandavas novada
būvvaldes vadītāja arhitekte
Antra Apine
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MŪSU PASTĀ

SIA „Kandavas namsaimnieks”
atklāta vēstule Kandavas
novada iedzīvotājiem
Cienījamie Kandavas
novada iedzīvotāji!
SIA „Kandavas namsaimnieks” no
brīža, kad tās vadību pārņēma jaunā
valde un tika atstādināts tās iepriekšējais vadītājs gan ar masu mēdiju
starpniecību, gan vēstuļu veidā ir saņēmusi vienādi tendētus komentārus
un jautājumus attiecībā uz uzņēmuma saimniecisko darbību.
Lai novērstu turpmāku iedzīvotāju maldināšanu un apturētu populistisko solījumu bārstīšanu, kas mijas ar klajas apmelošanas centieniem
un faktu sagrozīšanu, SIA „Kandavas
namsaimnieks” vēršas pie iedzīvotājiem, lai pēc iespējas lielākai iedzīvotāju daļai, ar masu mēdiju starpniecību, darītu zināmus uzņēmuma
darbības galvenos virzienus, nākotnes plānus, kā arī izskaidrotu tarifu
pieauguma iemeslus.
SIA „Kandavas namsaimnieks” šobrīd ir nodarbināti 45 darbinieki, vidējais aprēķinātais algu fonds mēnesī
vidēji ir Ls 10 000 (jūnijā Ls 9390,78,
jūlijā Ls 10430,97), t.i., vidējā aprēķinātā darba alga pirms nodokļu nomaksas, ir Ls 222,00. Ziemas mēnešos,
proti, apkures sezonā, darbā tiks pieņemti 10 kurinātāji, kuriem darba alga
tiek aprēķināta saskaņā ar darba laika
uzskaites tabelēm, pēc faktiski nostrādātajām darba stundām.
Lai atbildētu uz jautājumu „Ko
dara „Kandavas namsaimnieka” „daudzie” darbinieki”, vēlos iepazīstināt ar
dažiem faktiem, secinājumus, cienījamie iedzīvotāji, izdariet paši:
Par apkuri:
Kandavas novadā iedzīvotājiem
apkuri nodrošina 8 katlu mājas, kuru
tehnisko uzturēšanu un siltuma ražošanu nodrošina SIA „Kandavas namsaimnieks”. Katlu mājas, to iekārtas
un siltumtrases ir fiziski un morāli
novecojušas, dažas no tām atrodas
kritiskā stāvoklī.
Visās katlu mājās ir savlaicīgi jāsagatavo malka nākamajai apkures
sezonai, jāiztīra un jāsagatavo katli,
jāiztīra caurules un skursteņi, jāpārbauda, bieži arī jāremontē sūkņi.
2011./2012. gada apkures sezonā
katlu mājās par kurinātājiem strādās
darbinieki, kuri pirms tam būs izgā-

juši apmācību, par ko tiek izsniegta
apliecība, nevis „simtlatnieki”, kā tas
bija iepriekšējā apkures sezonā, un
kas radīja zināmu risku, jo nereti šie
„strādnieki” darba vietā atradās alkohola reibumā, par ko tieši bija atbildīgs iepriekšējais uzņēmuma vadītājs, kurš šobrīd cenšas norobežoties
no šīm problēmām.
SIA „Kandavas namsaimnieks” ir
iecerējusi iesniegt projekta pieteikumu Latvijas Investīciju un Attīstības
aģentūrā, lai pretendētu uz ES fondu
atbalstu, kas ļautu sakārtot un atjaunot siltumtrases, kā arī uzstādīt siltummezglus (tehniskās iespējas ļauj
konkrētā ēkā ieregulēt iedzīvotājiem
optimālu apkures un karstā ūdens
temperatūras režīmu, tie nepieļauj
telpu pārkuri laika periodos, kad āra
gaisa temperatūra paaugstinās. Jāpiebilst, ka lielākajā daļā mūsu apsaimniekojamo ēku apkures sistēmas ir
novecojušas un būtu renovējamas, bet
šobrīd esošie ēku apsaimniekošanas
maksas tarifi neveicina naudas uzkrājumu veidošanu vērienīgu darbu
veikšanai ēkās) un siltuma skaitītājus,
lai tādējādi novērstu lielos siltuma
zudumus un veiktu precīzu saražotās
un patērētājiem nodotās siltumenerģijas uzskaiti.
Ja SIA „Kandavas namsaimnieks”
rīcībā būtu lielāki finanšu līdzekļi, tad
jau šajā projekta pieteikumu iesniegšanas kārtā mēs censtos apgūt lielāku ES
fondu daļu, kas ļautu optimizēt apkures pakalpojumu izmaksas samazinot
katlu māju skaitu Kandavas pilsētā un
pārejot uz kurināšanu ar šķeldu. Līdz
ar to samazinātos arī apkures tarifs, jo
šeit „strādā” princips: jo vairāk lietotāju, jo zemāks apkures tarifs.
Diemžēl kādam savulaik ir šķitis
saimnieciski izdevīgi gandrīz pie katras daudzdzīvokļu mājas uzbūvēt katlu
māju, kas šobrīd, saskaņā ar augstāk minēto, ir absolūti nerentabls pasākums.
Par apsaimniekošanu:
SIA „Kandavas namsaimnieks”
Kandavas novadā kopā apsaimnieko
vairāk kā 44 tūkstošus kvadrātmetru
dzīvojamajās ēkās, kā arī tām piegulošās teritorijas. Šo uzņēmuma saimnieciskās darbības nozari pārrauga
namu pārvaldnieks.
Pat, ja pielietojam pavisam vienkāršu matemātisku darbību, tad redzam, ka uz katriem 1000 m2 ir 1
darbinieks. Taču nebūt ne visi uzņēmuma darbinieki ir nodarbināti šajā
nozarē, tātad, faktiski tie ir vairāk kā
1000 m2 uz vienu darbinieku.

5.
Ņemot vērā apstākli, ka 90% pašvaldības īpašumu ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī, darbu apjoms ir ļoti liels.
Esam apzinājuši kritiskākās ēkas, kas
jāremontē nekavējoties, tāpat veicam
ikdienas uzturēšanas un avāriju novēršanas darbus, taču ierobežoto finansu, materiāli tehniskās bāzes un
nepietiekamu strādnieku resursu dēļ
nespējam padarīt visus darbus, kas
būtu jāpadara.
Daudzus gadus, tādu vai citādu
iemeslu pēc, nopietni darbi nav darīti, bet tas lai paliek pagātnei, jo mums
šobrīd ir jādomā par iedzīvotājiem,
kas šajos namos dzīvo, un vēl jo vairāk par tiem, kas godprātīgi ir maksājuši visus maksājumus, lai nodrošinātu viņiem cilvēkam cienīgus sadzīves
apstākļus. Protams, tas nav izdarāms
ne pusgada, ne gada laikā. SIA „Kandavas namsaimnieks” ir apzinājis un
apsekojis lielāko daļu apsaimniekojamo īpašumu, turpina to darīt un
šobrīd izstrādā plānu nākamajam gadam, lai attiecīgi iesniegtu Kandavas
novada domē, kur plānojot budžetu
nākamajam gadam, tiktu ieplānoti
līdzekļi šo īpašumu remontam (īpaši
jumtiem) un renovācijai.
SIA „Kandavas namsaimnieks”
spētu darīt vairāk, ja nebūtu smagās
parādu nastas, ko atstāja tās iepriekšējais vadītājs, taču tas lai paliek
kompetentu iestāžu ziņā, jo ir uzsākts
kriminālprocess un iesniegta civilprasība par uzņēmumam radītajiem
materiālajiem zaudējumiem.
Par siltā ūdens un apkures tarifiem:
Vispirms par apkures avansa maksājumiem. Gribam norādīt, ka avansa
maksājums nav obligāts, bet ļoti vēlams, tāpēc, ja ir iespējams veikt maksājumu, tad mēs iesakām un aicinām
to darīt. Iemaksājot avansu par nākamo apkures sezonu, maksājumu slogs
ziemā samazināsies, nākamā apkures
sezona nebūtu tik smaga nasta ģimenes budžetam.
Avansā iemaksātā nauda tiek izlietota kvalitatīvas malkas iepirkšanai, ko arī SIA „Kandavas namsaimnieks” ir apliecinājis ar darbiem: visās
mūsu pārziņā esošajās katlu mājās un
malkas laukumos ir savesta malka,
kas tiek arī attiecīgi sagatavota. Par
apkures sezonai nepieciešamo malkas
daudzumu ir noslēgti līgumi, kas ļauj
apgalvot, ka neatkārtosies pagājušā
gada skumjā pieredze ar kurināmo,
kā arī šis fakts ļauj samazināt tarifā ieturpinājums 6.lpp.
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kļauto degvielas patēriņu (nebūs nepieciešamība vadāt malku no vienas
katlu mājas uz otru, lai nodrošinātu
nepārtrauktu siltuma padevi).
Maksa par karstā ūdens uzsildīšanu vasarā, kad apkure ir atslēgta,
palielinās. Tas izskaidrojams ar to, ka
ēku siltuma mezglos siltuma patēriņu
apkurei un karstā ūdens uzsildīšanai
fiksē viens kopīgs siltuma skaitītājs,
bet šo siltuma patēriņu sadale (apkure - karstā ūdens uzsildīšana) notiek
aprēķinu ceļā. Jebkurā aprēķinu metodikā pastāv zināmi teorētiski pieņēmumi, tāpēc apkures periodā precīzi
nodalīt siltuma patēriņu apkurei no
siltuma patēriņa karstā ūdens uzsildīšanai nav iespējams. Vasaras periodā siltums tiek patērēts tikai karstā
ūdens uzsildīšanai, tāpēc tieši šajā
gadalaikā tiek fiksēts reālais siltuma
patēriņš karstā ūdens uzsildīšanai un
reālais tā tarifs pie noteikuma, ka iedzīvotāji godprātīgi nodod savu dzīvokļu ūdensmērītāju rādījumus.
Vispirms SIA „Kandavas namsaimnieks” vēlas informēt, ka iepriekšējās uzņēmuma vadības solījums samazināt apkures tarifu par
30% ir absurds pēc savas būtības, jo
neatkarīgi no uzņēmuma darbības
pieaug tarifu sastādošo komponenšu izmaksas: vien salīdzinoši tikai ar
pagājušās apkures sezonas izmaksām
malkas cena ir pieaugusi par 29,6%
(no Ls 14 pagājušajā sezonā uz Ls
17,50 šajā), elektrībai par 22,6%, degvielas cenu pieaugums par 19,5%.Ja
pagājušā gada 26.08.2010. Kandavas
novada domes sēdē būtu iesniegti
un apstiprināti tarifi, kas balstīti uz
reāliem aprēķiniem, nevis populistiskiem solījumiem, tad pakāpenisks
tarifa pieaugums nebūtu tik „sāpīgs”,
īpaši Zantes un Vānes pagastu iedzīvotājiem. Apkures tarifs faktiski ir
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šī pakalpojuma pašizmaksa un par
uzņēmuma peļņu šeit nevar būt par
runas, jo izprotot šībrīža ekonomisko
situāciju zinām, ka būs daļa iedzīvotāju, kas arī šo tarifu samaksāt nespēs,
bet mēs, uzņēmuma, kas 100% ir pašvaldības uzņēmums, vadītāji nedrīkstam pārdot pakalpojumu par zemāku
cenu kā pašizmaksa, jo tā jau būs
pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana.
Aprēķinu pamatā ir Ministru kabineta apstiprināta metodika, kas nosaka,
ka tarifa aprēķins jāveic pamatojoties
uz iepriekšējās sezonas rādītājiem, ko
SIA „Kandavas namsaimnieks” arī ir
veicis.
SIA „Kandavas namsaimnieks”
saka lielu paldies saviem sadarbības
partneriem un piegādātājiem, kas ar
izpratni attiecas pret mūsu šā brīža
problēmām, taču vislielākais paldies
– iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuri neskatoties uz ikdienas likstām, aktīvi
iesaistās kopīgo problēmu risināšanā,
veidojot auglīgu dialogu, meklējot
risinājumus samilzušajām problēmām, turpina godprātīgi veikt maksājumus, ko aicinām darīt arī pārējos
mūsu klientus, lai balstoties gan uz
Jūsu veiktajiem maksājumiem, gan
pašvaldības budžeta līdzekļu atbalstu
sakārtotu mājokļus un apkures infrastruktūru!
SIA „Kandavas namsaimnieks”
valdes priekšsēdētāja Sanita Irbe
Pēc SIA „Kandavas namsaimnieks” atklātās vēstules publiskošanas, esam saņēmuši Kandavas iedzīvotāju viedokli vēstules formā, kas
tapis Ozolu ielas 7; 9, un Zīļu ielas
12 iedzīvotāju kopējā sapulcē. Vēstuli publicējam.

Dialogam nepieciešami divi

Mēs, Kandavas iedzīvotāji, kas

SPORTS

„Strautiņos” mērķī šauj precīzi!

Augusta pēdējā sestdienā Kandavas novada z/s „Strautiņi” notika
„Strautiņu kausa” izcīņa stenda šaušanā. Sacensības rīkoja z/s „Strautiņi”, A/S Agrofirma „Tērvete” un mednieks Modris Goba.
„Strautiņu kauss” tiek izcīnīts jau
sesto gadu pēc kārtas un allaž pulcinājis kuplu dalībnieku skaitu. Šogad
sacensībām, kas notika septiņās disciplīnās un atbilstoši „Medību šauša-

nas” noteikumiem, bija pieteikušies
67 dalībnieki.
Pirmajā disciplīnā, kurā dalībniekiem bija jāveic pieci šāvieni no medību torņa un pieci šāvieni no zemes ar
vītņstobra medību ieroci pa stāvošu
mērķi no rokas bez atbalsta, distance
133 metri, no iespējamiem 100 punktiem 99 sašāva dalībnieks no Lietuvas
Sigitas Momeniškis. Varētu teikt, ka
tas ir izcils rezultāts. Tik precīzam šā-

izmanto SIA „Kandavas namsaimnieks” pakalpojumus, esam neapmierināti ar iedzīvotāju maldināšanu
presē, par uzņēmuma darbību pašreizējos apstākļos.
Iepazīstoties ar atklāto vēstuli novada iedzīvotājiem, kura bija publicēta laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma
Ziņas” 2011.gada 20.augustā, saprotam, ka uzņēmuma darbības plāns un
ieceres nav saistīti ar maldināšanu un
nereāliem solījumiem. Redzam, ka
solījumiem seko darbi- kurtuves savlaicīgi apgādātas ar malku, paredzēta
kurinātāju apmācība un citi pasākumi, kas netika veikti iepriekšējā vadītāja darbības laikā.
Lūdzam SIA „Kandavas namsaimnieks” iepriekšējo vadītāju apzināties
savas pieļautās kļūdas darbā. Galvenokārt netika iesniegti un apstiprināti apkures tarifi 2010.gadā un atstāta
parādu nasta, kas būtībā traucē pašreizējo uzņēmuma darbu.
Pašreizējā SIA „Kandavas namsaimnieks” vadība dara visu iespējamo, jo saņemtais mantojums ir ļoti
smags.
Vēlam SIA ”Kandavas namsaimnieks” vadītājai Sanitai Irbei, izkļūt
no visām darba negācijām. Atbalstām
uzņēmuma saimniecisko darbību!
Kandavas iedzīvotāji
2011.gada 22.augustā
vējam kauss godam nopelnīts!
Kā pastāstīja viens no sacensību
organizatoriem Agris Riba, rezultāti
bija ļoti augsti visās disciplīnās. Jau
pieminētajā pirmajā disciplīnā, šaušanā ar vītņstobra medību ieroci, otrās vietas ieguvējs zemītnieks Andis
Apse no 100 iespējamiem, sašāva 96
punktus, bet trešās vietas ieguvējs talsinieks Aigars Ralle - 92 punktus.
Otrajā disciplīnā, šaušanā ar vītņstobra medību ieroci 50 metru distancē pa skrejošu mežacūku, uzvarētājs
bija Andis Apse. Otro vietu sašāva
mājnieks Viesturs -Valdis Dreimanis,
trešajā vietā Aigars Ralle no Talsiem,
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ceturtais palika kandavnieks Rimants
Zeltzaķis.
Trešajā disciplīnā, šaušanā ar
gludstobra ieroci pa lidojošiem mērķiem( šķīvīšiem), uzvaras laurus plūca Kārlis Strazdiņš no Rendas, otrajā
vietā atstājot Eināru Lapiņu no Aizkraukles. Trešo godpilno vietu sašāva
rīdzinieks Igors Dombrovskis.
Ceturtajā disciplīnā, šaušanā ar
gludstobra ieroci pa lidojošiem mērķiem (Debesu traps), pirmo vietu,
tāpat kā „lidojošajos šķīvīšos”, izcīnīja Kārlis Strazdiņš, otrais ViestursValdis Dreimanis, trešais Jānis Kvāls
no Kuldīgas, atstājot ceturtajā vietā
„zaļo” mednieku Sandiju Ķilpu no
Kandavas.
Pneimatikas disciplīnā tika izdalītas
divas grupas: jaunieši līdz 14 gadu vecumam un jaunieši no 14 gadu vecuma.
Jauniešu grupā līdz 14 gadu vecumam 1.vietu ieņēma Lauris Rudzītis,
2.vietā Miks Segliņš (abi no Saldus).
Godpilnajā trešajā vietā trāpīgā šāvēja

Sanita Morjakova no Kandavas. Ceturto vietu sašāva rīdzinieks Kristaps
Lamberts, piekto – Renārs Strazdiņš
no Rendas, bet sestajā vietā ar vienādu punktu skaitu Sigita Reinberga un
Nils Dronka no Kandavas.
Grupā jauniešiem virs 14 gadu
vecuma triumfēja brālēns un māsīca
Arvis Dronka un Lilita Dronka, izcīnot attiecīgi pirmo un otro vietu.
Sievietes sacentās šautriņu mešanā
un godalgotās vietas tika sadalītas sekojoši: 1.vietā Līga Ozola no Aizupes;
2.vietā Aija Segliņa no Saldus; bet trešajā Inese Dronka no Kandavas.
Individuālajā kopvērtējumā pirmajā vietā lietuvietis Sigitas Momeniškis, otrajā – Andis Apse no Zemītes, trešajā – Viesturs Valdis Dreimanis no Kandavas.
Komandu vērtējumā pirmo vietu
ieguva Kandavas komanda „Mežarags”, kurā startēja Viesturs-Valdis
Dreimanis ar dēlu Artūru un Rimants
Zeltzaķis.

Sports Kandavā laiku lokos
vadā no pirmskara laikiem saglabājušās visai skopas ziņas. Par tām rakstījis Kandavas sporta biedrības vadītājs
Otrā pasaules kara laikā E.Everts, savā
vēstulē 1992.gadā 5.maijā.Atceroties
savu bērnību, kas pagājusi Kandavas
pagastā četrus kilometrus no pilsētas, cik var noprast Rūmenes tuvumā,
Everts pieminējis, ka Kandavas primitīvajā sporta laukumā katru vasaru
notikuši viens vai divi sporta svētki.
Tos ievadījis visu dalībnieku gājiens
pūtēju orķestra pavadījumā no Sadraudzīgās biedrības nama (tagad
Kandavas kultūras nams) vai pagasta
valdes nama. Vienīgās sportiskās aktivitātes, kuras atceras Everts ir futbols
un jāšanas sacensības, kurās ar atzīstamām sekmēm piedalījies Alberts
Kārkliņš ar zirgu Enno.
1935.gada jūlija sākumā Rūmenē

nodibinājās sporta pulciņš. Pirmās
sacensības notika jau 7.jūlijā „Palejās”,
dalībnieki startēja 60,100, 400,1500
un 5000 m skrējienos, 5000m soļošanā, tāllēkšanā, augstlēkšanā, trīssoļlēkšanā, lodes grūšanā un 10 km
riteņbraukšanā. Kā atceras Everts, dalībnieki paši bijuši arī tiesnešu lomās.
Šīs sacensības tad arī uzskatāmas par
pirmajiem Kandavas pagasta Sporta
svētkiem. Pēc tam notikušas arī draudzības sacensības ar Mazkandavas,
Aizdzires un Daigones jauniešiem.
Pēc dažiem gadiem sarīkotas sacensības starp pagasta un Kandavas pilsētas sportistiem. Bijuši arī tā saucamie
labvēļi jeb kā tagad sakām- sponsori,
kuri ziedojuši futbola bumbu, disku,
šķēpu, novusa galdus ar piederumiem.
Paši saviem spēkiem nopirkuši volejbola un basketbola bumbas, galda tenisa galdu, šaha un dambretes spēļu komplektus.
Rūmenes dīķi notikušas
peldēšanas sacīkstes, bet
ziemā – ātrslidošana.
1941.gada 13.martā
uz Rūmenes sporta pulciņa bāzes radās Kandavas pagasta fiziskās
kultūras kolektīvs.Ar toreizējā Talsu apriņķa Fiziskās kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja
Ērika Baumaņa rīkojuKandavas sporta biedrības futbola komandas
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Šauj 2.vietas ieguvēja Lilita Dronka

Otrā vieta komandu cīņā Aizkraukles
pārstāvjiem Eināram Lapiņam, Guntaram un Jānim Gremzdēm.
Trešie komandu cīņā palika Talsu
„Ieroči”. Komandā startēja Aigars Ralle,
Ivars Frīdemanis (īstenībā jau kandavnieks) un Kārlis Strazdiņš.
Tāpat kā katru gadu lieliskas balvas
bija sagādājis Modris Goba un A/S Agrofirma „Tērvete” un kādu balvu bija sarūpējis arī veikals Medniekiem.lv.
Dagnija Gudriķe
Par sporta aktivitātēm mūsu nomu 1941.gada 5.jūnijā notika pagasta
un pilsētas kolektīvu apvienošana.22.
jūnijā bija paredzētas pirmās draudzības sacensības starp Kandavas un
Sabiles sportistiem, bet visu izjauca
sāktā kara darbī 1942.gadā noorganizējās Kandavas Sporta biedrība. Tika
sarīkotas meistarsacīkstes dambretē,
šahā un galda tenisā. Kandavas futbolisti piedalījās Zemgales apgabala
meistarsacīkstēs, jāsaka gan ar vājiem
sasniegumiem. Kandavas vidusskolas skolotājs Roberts Izaijs kļuva par
Zemgales čempionu trīssoļlēkšanā.
Kandavas rūpnieks Ansis Liberts izcīnīja Talsu apriņķa pirmo čempiona nosaukumu dambretē. Basketbola
attīstībai savu māku un pieredzi neliedza Kandavas draudzes mācītājs
Elmārs Caune. Zemgales biedrību
meistarsacīkstēs desmitcīņā vīriešiem
un pieccīņā sievietēm, kas notika Tukumā, kandavnieces ieguva 3.vietu,
bet vīri palika ceturtie.
Pēc kara beigām, arī sporta dzīve
varēja attīstīties miera laika apstākļos.1950. gadā nodibinājās Kandavas
rajons, un Kandava kļuva par rajona
centru. Kandavas rajons pastāvēja līdz
1959.gadam. Šajā laikā uzplauka arī
sporta dzīve, jo pastāvēja sava Fiziskās
kultūras un sporta komiteja, darbojās
sporta biedrība „Daugava”.
Pirmskara gados sporta laukums atradās Teteriņos, bet pēc kara ar vācu karagūstekņu palīdzību tika uzcelts staditurpinājums 8.lpp.
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ons tagadējā Tirgus laukuma vietā. Šeit
sacensības notika arī 50–tajos gados.
Jau no pirmajiem pēckara gadiem
toni Kandavas sporta dzīvē noteica
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sportisti. Šeit sporta gaitas sācis arī
1952.gada Helsinku Olimpisko spēļu
dalībnieks Edmunds Pīlāgs.1950.gadā
par rajona Fiziskās kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāju ieceļ A.Rasu.
Tiek organizētas rajona meistarsacīkstes dažādos sporta veidos. Piecdesmito gadu sākumā panākumus
vieglatlētikā un riteņbraukšanā gūst
Ēriks Saulītis, vēlākais Rīgas Politehniskā institūta komandas treneris volejbolā. Riteņbraukšanā rajonā un republikā labus panākumus gūst Žanis
Bergs, Visvaldis Strēlis, V.Ratermanis,
G.Dobelis, vēlāk Alfs Plivna un Aldis
Bergs. Aldis Bergs ir 1958.gada LPSR
skolu jaunatnes čempions.
50-tajos gados sākas brāļu Āboliņu panākumi motobraukšanā. Fricis,
Ansis un Osvalds sekmīgi startēja
dažādās motociklu klasēs( Par viņu
veikumu sportā sīkāk varējāt izlasīt
„Kandavas Novada Vēstneša” 2011.g.
aprīļa numurā).
Rajonā nodibinās arī sporta biedrība „Vārpa”. Piecdesmito gadu sākumā panākumus sāk gūt arī Kandavas
basketbolisti, izcīnot 3.vietu republikas meistarsacīkstēs 2.grupā.1959.
gadā Kandavas basketbolisti gūst panākumus Lauku jaunatnes 1.sporta
spēlēs, kurās izcīna godalgoto 3.vietu.
Slēpošanā 50-to gadu sākumā
viens no labākajiem ir J.Vāvere. Labi
startē arī G. Dobelis un O.Grīnfelds,
vēlāk Velta Ciņķe-Grasberga, Mihails
Jakovļevs. Jakovļevs vēlāk kļūst par
Tukuma rajona čempionu, bet pēc
tam par republikas izlases vecāko
treneri. Labus panākumus slēpošanā
sasniedz arī Mihaila brāļi Pāvels, Simeons un Garijs. Garijs vēlāk kļūst
par vairākkārtēju Latvijas čempionu
lēkšanā un divcīņā.
Piecdesmito gadu vidū rajonā panākumus gūst arī vieglatlēti: Alnis Kambala – lodes grūšanā, diska mešanā;
Daumants Znatnajs – 1500m skrējienā;
Velta Ciņķe-Grasberga – sprintā. Velta
Ciņķe- Grasberga izcīna uzvaru sprintā arī Lauku Jaunatnes I sporta spēlēs
Saldū. Uzvaras laurus šajās sacensībās
kārtslēkšanā plūc Ludis Pakalns.
No pirmajiem pēckara gadiem
pazīstami arī KLMT svarcēlāji.50-to
gadu vidū tāds ir Uldis Kundziņš ( 80tajos un 90-tajos gados Latvijas svara
bumbu federācijas priekšsēdētājs).
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60-tajos gados „Vārpas” CP meistar- trenera Jura Fomina vadībā Kandavas
sacīkstēs atzīstami startē Raimonds radiomezglu ceha basketbolisti sekEgle. Viņš 80-to gadu beigās trenē mīgi startē rajona spartakiādēs, 1990.
Kandavas jaunos svarcēlājus.
gadā iekļūstot republikas meistarsa60-tajos gados republikas atzinību cīkšu A klases II grupā. Ar jaunajiem
iegūst Kandavas radiomezglu ceha basketbolistiem sekmīgi darbojas
badmintonisti Juris Sniķeris, Egils Broņislavs Hadaņonoks.
Sudmalis, A.Vorkalis. Atzīstamus pa1996.gadā Kandavas novada dome
nākumus republikas mērogā badmin- nodibina sporta klubu „Kandava”,
tonā vēlākajos gados gūst I. Ķimenis, kura vadību uztic pieredzējušajam
A.Janemanis, Andulis Gailītis, Aldis sportistam Andrim Bambim. Sporta
Mucenieks. Egils Sudmalis kļūst par klubs vada un koordinē Kandavas un
vairākkārtēju Latvijas čempionu. Sni- novada sporta dzīvi. Notiek novada
ķeris, Sudmalis un Vorkalis kopā ar čempionāti dambretē un šahā( damV.Strautiņu, M. Fominu, Ainu Avo- bretisti A.Krīvāns un G.Grundmanis);
tiņu un citiem gūst panākumus arī florbolā skolēnu komanda startē LR
ūdenstūrismā.
čempionātā; futbolā notiek novada
Jau 1955.gadā Kandavas rajona atklātais čempionāts; galda tenisistisporta dzīves vadītāji J.Ansbergs, A. Austra Birzniece un māsas Egles starZolts un Alksniņš ierosina Teteriņos tē arī rajona izlasē.
celt stadionu.1959.gadā stadionā noKā vienu no vispopulārākajiem
tiek pirmās vieglatlētikas sacensības. un visilgdzīvošākajiem sporta veiStadionā izbūvēts futbola laukums, diem Kandavā, noteikti var nosaukt
skrejceļš, vieglatlētikas sektori, tri- novusu. Kandavas radio rūpnīcas
bīnes, informatora mājiņa, nolikta- komanda 70- tajos gados iegūst Latvas, šautuve, basketbola un volejbola vijas Republikas čempiona kausu
laukumi. Pēc Kandavas rajona likvi- komandām. Protams, notiek arī Kandācijas stadionu pārņem Kandavas davas kausa izcīņas novusā. Novusu
lauksaimniecības mehanizācijas teh- spēlē O.Āboliņš, H. Mucenieks, brāļi
nikums. No 1957.gada par stadiona Dambergi, tēvs un dēls Janemaņi, Ē.
pārzini strādā Egons Grindulis, spor- Bambis, Hilda Saldeniece, Edvīns
tists un liels sporta entuziasts. Stadi- Čākurs, Pēteris Veikšins, Ivars Lasis,
ons ir Egona Grinduļa mūža darbs.
G.Andriksons, I.Gricmanis, Aina LaVieglatlētikā 60-tajos gados labus becka un vēl citi.
rezultātus Tukuma rajonā un repubVieglatlētikā notiek novada čemlikā sasniedz Raimonds Kleinbergs, pionāts. Novada vieglatlētus konsultē
viņš ir vairākkārtējs „Vārpas” meistar- olimpiskais čempions mūsu novadsacīkšu uzvarētājs. Arī vēlākajos ga- nieks Jānis Lūsis. Volejbolā notiek
dos Kandavā aug labi
vieglatlēti: Dainis Rozenfelds- rajona čempions 800m skrējienā
1976.g.,vairākkārtējs
GDA daudzcīņas sacensību
uzvarētājs;
Modris Fokerots- Tukuma rajona rekordists
augstlēkšanā; vesera
metējs Edmunds KreFutbola laukums Jaunkandavā
ceris un vēl citi
Kopš 1964.gada pie
Kandavas sovhoztehnikuma darbojas kartinga sekcija, kuru iesākumā vada Laimonis
Tropiņš, vēlāk Alfrēds
Petrovičs un Hugo
Jurševskis ( par kartinga vēsturi varējāt lasīt
„Kandavas
Novada
Vēstneša” 2011.g.aprīļa
numurā).
Turpinās Kandavas
basketbola tradīcijas, Motokross Kandavā. 1961. gads
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novada čempionāts. Basketbolā – novada atklātais čempionāts, kā arī Kandavas kausa izcīņa divās līgās. Sešas
Kandavas zēnu un četras meiteņu
komandas spēlē LJBL turnīrā. Finālā
2000.gadā iekļūst trīs komandas. Atsevišķus treniņus vada treneris Armands Krauliņš.
Ar jaunajiem basketbolistiem
strādā un ļoti labus rezultātus uzrāda Laimoņa Ģiguļa, Gaidas Ģigules,
B.Hadaņonoka, Ivara Bambja, Jura
Petrova un Andra Bambja trenētās
komandas. Laimoņa Ģiguļa trenētā
1979.g.dz.meiteņu komanda kļūst par
Latvijas Republikas jaunatnes čempionāta uzvarētājām. I.Bambja un
J.Petrova trenētie 1981.g.dz.zēni arī
izcīna medaļas. Latvijas Republikas
jaunatnes basketbola līgā pirmā pie
medaļām tiek Kandavas 1984.g.dz.
zēnu komanda. Turpmākajos gados

rezultāti vēl uzlabojas.
Kandavas hokeja komandas sekmīgi cīnās Kurzemes čempionātā un
Latvijas Republikas I līgā, bet no 2000.
gada augstākajā līgā. Panākumus gūst
arī autobraucēji GOLF klasēs Arnis
Jurševskis, Ģirts Krūzmanis, Ģirts
Melbiksis, motosportisti Vāvere- Krišunas. Aktīvi darbojas invalīdu sporta
klubs ar vadītāju Andri Irbi. Vairākas
aerobikas grupas trenē Inna Jēkabsone, Dace un Ralfs Upmaņi. Karatistus
trenē instruktori J.Boris, A.Krauklis,
A.Bogdanovs. Valdeķos darbojas jāšanas sekcija- trenere Iveta Pāže.
Nozīmīgs notikums Kandavas pilsētas un sporta dzīvē ir II Vislatvijas
Trīszvaigžņu spēles 1997.gadā.
Kandavas Valsts Lauksaimniecības tehnikuma sporta kompleksā
notiek daudz republikas mēroga pasākumu- Latvijas skolēnu olimpiskās

Ka n d a v a s v ē s t u r i s ka i s
centrs laikmetu griežos

dienas, Latvijas Republikas Iekšlietu
Ministrijas sporta svētki un vēl citi
pasākumi.1999.gadā Kandavā notiek
arī Kurzemes sporta spēles.
Arī šobrīd mūsu novada sporta
dzīve ir notikumiem un labiem sasniegumiem bagāta, un iedibinātās
sporta tradīcijas turpinās. Par sporta
aktivitātēm pēc 2000.gada varēsiet lasīt kādā no „Kandavas novada vēstneša” nākamajiem numuriem.
(Materiāli ņemti no grāmatas „No gadsimta sākuma līdz Trīszvaigžņu spēlēm un
Sidnejai”, Tukuma novada sporta vēsture (
1901.- 2001.),sarunām ar sporta dzīves organizatoru Kandavā- Andri Bambi, kā arī
no Kandavas novada muzeja krātuvēm.)

Materiālus apkopoja Kandavas
novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste
Dagnija Gudriķe
Uz baznīcu ved Baznīcas iela.

VĒSTURE

Turpinām rakstu sēriju par Kandavas vēsturisko centru. Šoreiz kārta vēsturiskajām ēkām Baznīcas, Dārza un Liepu ielās.
Baznīcas iela izveidota tikai 19.
gadsimta beigās. Uz tās atrodas divas
senas ēkas – evaņģēliski - luteriskās
draudzes nams un Kandavas pagasta
noliktavas ēka. Baznīcas iela 20. gadsimta sākumā saukta arī par Kalna
ielu, no 1950. līdz 1990. gadam - par
1905. gada ielu. Vēlāk tā atguvusi savu
vēsturisko nosaukumu.
Ieliņa ir īsa, ved kalnā, bruģēta
laukakmeņiem un pilnībā atbilst kādā
visiem zināmā dziesmā apdziedātajai
situācijai - uz krodziņu līdzens ceļš,
uz baznīcu grumbuļains!
Divstāvu mūra dzīvojamā ēka Baznīcas ielā 1 ir pašvaldības īpašums. Tā
celta ap 1890. gadu. 1894. gada dokumentos atrodamas ziņas, ka divstāvu
mūra māja ar koka piebūvi piederējusi būvuzņēmējam, Kandavas miesta
domniekam Ansim Ošem. 1922. gadā
ēkas īpašnieks bijis vācietis, kurpnieks
Aleksandrs Toppe, kurš 1939.gadā izceļoja uz Vāciju. Pēc 2. pasaules kara
ēkā atradās dzīvokļi. Blakus dzīvojamajai mājai atrodas akmeņu mūra
noliktava, kas būvēta 19.gadsimta
pirmajā pusē. Kā liecina senākais
Kandavas miesta plāns, 1858. gadā tā
atradusies uz viena gruntsgabala ar
Kandavas pagasta namu (tagadējā Sabiles iela 8). Iespējams, ēka būvēta kā
pagasta labības rezervju noliktava jeb
magazīnas ēka. Šādi labības uzkrājumi Kurzemes pagastiem obligāti bija

jāveido pēc 1817. gada.
Ejot tālāk pa kalnu augšup, nonākam pie Kandavas evaņģēliski luteriskās draudzes koka ēkas Baznīcas
ielā 5. Ēka celta 19. gadsimta pirmajā pusē.1922. gadā tās adrese bijusi
Kalna iela 1. Ērģeļnieka nams, kur
ērģeļnieks noturējis vācu draudzes,
bet baznīcas kora priekšdziedātājs latviešu draudzes skolas nodarbības,
Kandavas pilsētiņā minēts jau 1730.
gadā, tomēr nama toreizējā atrašanās vieta nav precīzi nosakāma. 1863.
gadā ērģelnieka nams minēts kā valsts
jeb kroņa īpašums, kur dzīvojuši ērģeļnieks Frīdrihs Jēgermanis un kokvirpotājs Johans Kurcenbaums. Pēc
1. pasaules kara ēka piederējusi Kandavas ev.-lut. latviešu draudzei. 1927.
gadā uz gruntsgabala atradās koka
vienstāva ērģelnieka nams ar četrām
istabām un vienstāva koka stallisvāgūzis. Arī mūsdienās šī ēka pieder
Kandavas evanģēliski - luteriskajai
draudzei.
Kalna galā, Baznīcas ielā 7, stalti
slejas Kandavas evaņģēliski luteriskā
baznīca .Mūra dievnams būvēts laikā
no 1683.- 1687. gadam. 1728. gadā
baznīca nodega, bet 1736. gadā tika
atjaunota. Lielāki remonta darbi baznīcā tika veikti 1781. un 1844. gadā.
Torņa smaile uzbūvēta 1889. gadā.
Dievnamam raksturīgas 18. gadsimta 1. puses būvformas - fasādes, logi,

durvis, velves. Ēka ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis, tajā atrodas
valsts nozīmes mākslas pieminekļikancele un biktssols.
Pašiem sava Sadovaja Uļica!
Kā Maskavā slavenais Sadovoje
Koļco jeb Dārzu Aplis, tā mums pašiem sava Sadovaja Uļica jeb Dārza
iela. Dārza iela veidojusies 19. gadsimta pirmajā pusē, savienojot Pils
un Lielo ielu. No senās apbūves gan
saglabājušās tikai dažas ēkas. Ielas
vāciskais nosaukums- Gartenstrasse,
krieviskais- Sadovaja uļica.
Divstāvu mūra dzīvojamā māja
Dārza ielā 2 uzbūvēta 20. gadsimta
sešdesmitajos gados seno ēku vietā.
1863. gadā šinī vietā atradās viena
mūra un viena koka dzīvojamā māja,
divas mūra un piecas koka saimniecības ēkas. Jaukta materiāla dzīvojamā
ēka ar piebūvi un augstu cokolstāvu
redzama fotogrāfijās līdz 20. gadsimta
30-tajiem gadiem.
Divstāvu dzīvojamā un iestāžu ēka
Dārza ielā 6 celta 19. gadsimta beigās,
bet pārbūvēta no 1985. līdz 1990. gadam, uzbūvējot otro stāvu mansarda
turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 8.lpp.

vietā un piebūvi pie ieejas.
1863. gadā mājas īpašnieks bija
skrodermeistars, vācietis Johans
Hehšs. Vēlākajos gados ēkas īpašnieki
mainījušies (1894. g. - namnieks Jānis
Kronbergs, 1922. g. - Aizdzires muižas īpašniece, grāfiene Hilda fon Koškula). 20.gadsimta 30-tajos gados ēkā
atradās Kandavas miertiesa un biedrību nams, 40- tajos gados – Kandavas
arodskolas kopmītnes un mācību telpas, 80 – tajos
gados – Kandavas vidusskolas telpas.
Kopš 1990. gada ēkā atrodas
Kandavas pilsētas (vēlāk
–
novada)
pašvaldība.
Vēl
pie
Dārza ielas senākajām ēkām

MŪSU PASTĀ
evanģēliski luteriskās draudzes paspārnē, ēdnīcā „Kā mājās” darbojas
zupas virtuve. Līdzekļus ēdiena gatavošanai dod brīvprātīgie ziedotāji no
Latvijas, Dānijas, Vācijas, ASV, Šveices. Ziedotāji pamatā ir māsu draudzes, bet ir arī privātpersonas, kurām
pieder īpašumi mūsu novadā. Patiešām godprātīgi savu darbu, gatavojot
ēdienus, veic ēdnīcas ”Kā mājās” darbinieki.
Kopš zupas virtuves atvēršanas

Teiksma un citi virtuves darbinieki ir
saprotoši un vienmēr laipni pasniedz
sātīgās zupas

2009.gada 12.oktobrī, uz šā gada 1.septembri pavisam izdalīta 26 251 porcija.
Mūsu zupas virtuvi apmeklē dažāda vecuma cilvēki, arī to skaits ir
mainīgs, piemēram, augustā vidēji
zupu saņēma 48 cilvēki dienā, no tiem
33,3% bērni, 21,1% pensionāri (daļa

var pieskaitīt namu Dārza ielā 10. Šī
divstāvu mūra dzīvojamā ēka un divstāvu sētas māja jeb ērbeģis celtas ap
1880.gadu. 1863.- 1897. gadā to īpašnieks bija latvietis, lauksaimnieks Jānis
Kronbergs, 1912.gadā – viņa mantinieki.1922. gadā par īpašnieku kļuva Krišs
Riekstiņš.1935. gadā ēkā atradās Friča
Deguta pārtikas preču tirgotava.1998.
gadā īpašuma tiesības tika atjaunotas
K. Riekstiņa mantiniekiem; māja ir
privātīpašums arī šobrīd.
Kandavas Romas katoļu draudzes dievnams.
Tagadējā Kandavas Romas katoļu
draudzes baznīcas ēka Liepu iela 2 ir
vienīgā ēka uz Liepu ielas, kas pieskaitāma pie vecpilsētas, jo pārējā ielas
apbūve veidojusies sākot ar 20.gadsimta divdesmitajiem gadiem. Liepu
iela kā maģistrāle, kas savienoja miestu ar Kandavas hercoga, vēlāk – kroņa muižu, pastāvēja vismaz kopš 17.
gadsimta. Vēsturiskā vienstāva mūra
dzīvojamā ēka ar mansardu un pag-

Dārza iela 6

rabu celta ap 1870. gadu. 1894. gada
dokumentos minēts mūra dzīvojamais nams un dārzs, kuru īpašnieki
bija zemnieks, vēlāk būvmeistars un
Kandavas miesta domnieks Fricis
Cimmermanis, bet kopš 1938. gada
- Lizete Cimmermane. No 2002. gada
līdz 2005. gadam, pateicoties Kandavas Romas katoļu draudzes locekļu
un priestera Andreja Mediņa darbam,
ēka ieguva jaunu veidolu.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja vēsturnieks
„Jau turpat divus gadus Kandavas

Par zupas virtuvi Kandavā

no tiem - ar invaliditāti), 12,2 % cilvēku ar īpašām vajadzībām, 14,8% darba spējīgie, kuriem ilgstoši nav darba,
vēl pāris cilvēku, kuri uztur ģimeni
ar minimālo darba algu, kā arī mūsu
sāpju grupa - alkoholiķi.
Par pēdējiem runājot. Mēs palīdzam šiem cilvēkiem ar vienu no-

Lieldienu mielasts
teikumu: ja būs nauda alkoholam,
tad mums nebūs zupas, ko izsniegt.
Pamatā tie ir cilvēki, kuriem nav ģimenes, un viņi arī nestrādā. Augustā
bijām spiesti lielākai daļai no viņiem
palīdzību atteikt, jo mums nav tiesību
Dieva svētības izmantot negodprātīgi.
Evaņģēliski luteriskās draudzes locekļi kopā ar zupas virtuves apmeklētājiem ir svinējuši svētbrīžus, Ziemassvētkus, Lieldienas un citus svētkus.
Šā gada jūnijā mūsu draudzi un
zupas virtuvi apmeklēja pārstāvji no
ASV organizācijas „Kristīgā ģimenes
dzīve” (Family Living Ministries). Bija

atbraucis organizācijas prezidents mācītājs kristīgās psiholoģijas doktors
Donalds R. Klerijs ar kundzi Kerolu,
mācītājs Stīvs Džeimesons un Kerola
Džounsa. Viņi ne tikai vāca ziedojumus un nodeva tos zupas virtuves
vajadzībām, bet atbraukuši arī garīgi
stiprināja cilvēkus, runājot ar tiem un
aizlūdzot. Atsevišķas ģimenes ar viņu
piekrišanu, viesi apmeklēja mājās, lai
tuvāk iepazītu un redzētu šo cilvēku
dzīves apstākļus un reālo situāciju.
Viņi atzinīgi novērtēja mūsu kalpošanu grūtībās esošiem cilvēkiem.
Arī mēs, draudzes pārstāvji, dažkārt apmeklējam zupas virtuves klientus mājās - gan lai viņus labāk iepazītu, gan arī tos, kuri ir slimi. Prieks, ja
tas nes labus augļus. Piemēram, šāda
apmeklējuma rezultātā izdevās atrast
darbu kādai sievietei. Šai ģimenei
mūsu zupas virtuves palīdzība vairs
nebūs vajadzīga. Atliek tikai godprātīgi strādāt. Arī paši zupas virtuves
apmeklētāji palīdz cits citam, aiznesot
zupu tiem, kuri paši nav spējīgi atnākt
slimības vai vecuma dēļ.
Esam pateicīgi ikvienam ziedotājam.
Paldies, visiem, kas esat ziedojuši, arī
ja tas ir bijis tikai mazumiņš, lai mūsu
līdzcilvēki sajustu - viņi nav mums vienaldzīgi, jo Dievs mīl mūs visus.
Zigrīda Pelīte
atbildīgā par zupas virtuvi Kandavā
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PROJEKTI

Par LEADER projektiem
Līdz 14.augustam biedrībā „Kandavas Partnerība” varēja iesniegt LEADER projektus:
-Lauku attīstības programmas
2007. -2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā”
- Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
Lauku attīstības programmas pasā-

kumā tika iesniegti 11 dažādi projekti:
tautas tērpu un aprīkojuma iegāde Pūres un Irlavas kultūras namos, rotaļu
laukuma izveide Sēmes pagastā, brīvā
laika istabas “Kabata” izveide Pūres
pamatskolā, tirgus aprīkojums Pūrē,
Kandavas Vecpilsētas maketa  un vecpilsētas vēstures digitālās ekspozīcijas izveide Kandavas novada muzejā,
multifunkcionālas zāles iekārtošana
Kandavas Mākslas skolā, kāpšanas sienas izveide Kandavas vidusskolā, kāru
atvākošanas un medus izsviešanas iekārtas iegāde, tirdziņa izveide Rīgas
- Ventspils šosejas 90 km un zirgu pār-

vadājamās piekabes iegāde.
2.septembrī biedrības “Kandavas
Partnerība” vērtēšanas komisija izvērtēja iesniegtos projektus un visi
projekti guva pozitīvu novērtējumu.
Tālāk projekti tiks iesniegti Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Talsos, kur tos izvērtēs
vēlreiz.
Eiropas zivsaimniecības fonda pasākumā netika iesniegts neviens projekts.
Inta Haferberga
biedrības Kandavas Partnerība
valdes priekšsēdētāja

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
S E P T E M B R I S
KULTŪRA UN IZKLAIDE
13. septembrī
19:00 Zantes amatierteātris atsāk
sezonu. Zantes kultūras namā
18. septembrī
15:00 Matkules amatierteātra
komēdija “Kļūstiet par manu tēvu”
(2 cēlienos; ar dančiem un mūziku).
Režisore - I.Oliņa; dejas iestudējis - G.
Skribāns; mūzika - A.Oliņš. Ieeja: Ls
1,50. Vānes kultūras namā
Visiem tiem, kuri apmeklēja šo izrādi
7. augustā Vānes brīvdabas estrādē ieeja ar iepriekšējām biļetēm!!!
21. septembrī
18:00 Kandavas “Dāmu klubiņa”
pasākums. Ļoti gaidītas visas interesentes! Dalību pasākumā būtu vēlams iepriekš pieteikt. Sīkāka informācija pa tālr.
26533060 (Anita). Veikalā - kafetērijā
“Kafijas pauze” (Kandavas autoostas ēkā)
19:30 Vokālais ansamblis atsāk
jaunās sezonas darbību. Valdeķu kultūras namā
22. septembrī
17:30 Folkloras kopa “Vācelīte”
atsāk sezonu.
Zantes kultūras namā
23. septembrī
13:00 Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena un tikšanās ar dzejnieci
Maiju Laukmani. Zantes kultūras nama
mazajā zālē
15:00 “Ņammīgie krājumi” - tematisks pasākums par ēdieniem, konservējumiem. Zemītes bibliotēkā
20:00 Zantes vīru vokālais ansamblis atsāk sezonu. Zantes kultūras namā
24. septembrī
20:00 Grupas “Sandra” koncerts.
Vānes kultūras namā

22:00 Balle kopā ar grupu “Sandra”. Galdiņi mūsu, groziņi jūsu. Ieeja
uz koncertu un balli kopā Ls 2,00. Vānes
kultūras namā
25. septembrī
9:00 - 15:00 Miķeļtirgus Kandavā
- Skvēriņā pie Bruņinieku pilskalna.
Sīkāka informācija pa tālruni 63122789    
vai Kandavas kultūras namā
29. septembrī
12:00 Mazais Miķeļdienas tirdziņš.
Pie Cēres sporta halles
Miķeļdienas gadatirgus, sadarbībā ar
Zantes pamatskolu. Pie Zantes pamatskolas
IZSTĀDES
5. - 19. septembris
Latviešu dzejniekam Knutam Skujeniekam - 75. Matkules pagasta bibliotēkā
Dāliju izstāde. Matkules pagasta
bibliotēkā
No 9. septembra
Rudens ziedu izstāde. Vānes kultūras namā
9. - 30. septembris
Literārā izstāde “9. septembris
- Vispasaules skaistuma diena”. Vānes
pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “Izdevējai un
žurnālistei Emīlijai Benjamiņai - 130”.
Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “Tulkotājai Lizetei
Skalbei - 125”. Vānes pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “Dzejniekam
Andrejam Pumpuram - 170”. Vānes
pagasta bibliotēkā
Literārā izstāde “Veldze dvēselei”.
Izstāde no cikla “Biblioterapija - grāmatu spēks”. Vānes pagasta bibliotēkā
No 16. septembra
Ilzes Pauliņas gleznu izstāde. Ieeja: Ls 0,50; 0,30. Galerijā “Vējspārns”
Kandavā

19. - 24. septembris
Jubilejas izstāde “Aktrisei Regīnai
Razumai - 60”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
19. - 30.septembris
“Un ar reizi nāks tas brīdis”
A.Pumpuram - 170. Matkules pagasta
bibliotēkā
Kinorežisoram Jānim Streičam
- 75. Matkules pagasta bibliotēkā
No 20. septembra
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Cēres pagasta pārvalde
26. - 30. septembris
Jubilejas izstāde “Režisoram Jānim
Streičam - 75”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
No 29. septembra
Izstāde “Zantes rekorddārzenis
2011”. Zantes kultūras nama mazajā
zālē
SPORTS
17. septembrī
Openkart (sacensību seriāls ar īres
gokartiem) B līgas 16. posms. “Swedbank kartodromā”, Kandavā
24. septembrī
9:00 Modra Grantiņa piemiņas
kausa izcīņa šaušanā. Sīkāka informācija pa tālruni: 29133594 (Agris). ZS
“Strautiņi” šautuvē, Kandavas pagastā
Openkart (sacensību seriāls ar īres gokartiem) Elites līgas 12. posms. Kandavā “Swedbank kartodromā”
26. septembrī
Kandavas kauss orientēšanās sportā,
2. posms. Kandavā. Sīkāka informācija
pa tālr. 29469013 (Uldis).
30. septembrī
Kandavas novada skolu Olimpiskā diena. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

12.

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

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir viršu ziedu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
„Tīrs dzintars!” varam secināt.

Estere, Katrīna Keita,
Keita, Alvis, Dāvis

Sirsnīgi sveicam
dzīves nozīmīgajās jubilejās!
Septembra jubilāri:

Ernests Rullis, Austra Batņa, Marija Papelbo, Anna Rassiņa,
Rūdolfs Valdmanis, Vera Davidova, Jefrosīnija Tarasova,
Antoņina Dravniece, Rita Veinberga, Ausma Vīksna, Anna Putniece,
Jānis Peremežs, Zigrīda Ievkalne, Marta Ragaine, Vilma Vilumsone,
Staņislavs Leimanis, Eižens Grēniņš, Aldonis Rašmanis,
Mārtiņš Feldbergs, Arnolds Untiķis.

Sveicam vecākus!

Kandavas novada pensionāru biedrība
Kandavas novada dome

INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI
Darba laika maiņa Kandavas TIC
Kandavas Tūrisma informācijas centrs
no 1. septembra līdz 31. maijam strādās:
Pirmdienās
8.30-12.30;
13.00-17.00
Otrdienās
8.30-12.30;
13.00-17.00
Trešdienās
8.30-12.30;
13.00-17.00
Ceturtdienās
8.30-12.30;
13.00-17.00
Piektdienās
8.30-12.30;
13.00-17.00
Sestdienās		
slēgts
Svētdienās
slēgts
Organizē ekskursijas!
19. oktobrī organizē ekskursiju rudens noskaņās uz
Likteņdārzu Koknesē. Pa ceļam nogaršojam Skrīveru
gotiņas, iemēģinām Lāčplēša gultu Lielvārdē un
uzzinām kā rodas elektrība Ķegumā. Pieteikties līdz
5. oktobrim pa telefonu 26151106 (Sarmīte)
Kandavas novada dome aicina
Kandavas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrniekus ierasties novada domē pie Daces Seiles,
lai noslēgtu īres līgumus!
PA L D I E S
Visiem, kuri piedalījās akcijā ”Dāvini savai pilsētai!”
un dāvināja Kandavai puķu sīpolus, kas šoruden tiks
iestādīti pilsētas skvēros un pakalnos!

Kandavas novada dome

„ K a n d a v a s ģ i m e ņ u b i e d r ī b a” :
- izīrē istabas Kandavā Zīļu ielā 1 (bijušās slimnīcas ēkā). Īres maksa no 30 – 40 Ls mēnesī, atkarībā no istabas platības un iedzīvotāju skaita. Īres
maksā ietilpst centrālā apkure, siltais ūdens, elektrība, ūdens un kanalizācija, atkritumu izvešana.
Tālrunis 26187088
- piedāvā pensionāriem un maznodrošinātām ģimenēm bez maksas mazlietotus apģērbus.
Tālrunis 26766306

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
augustā reģistrēti mirušie:
Vilis Dravnieks
Vera Melbikse
Pēteris Tarasovs
Ziedonis Mertens
Olga Rohmane
Valija Bētiņa
Lonija Reinsone
Anna Motoligina

(1935.)
(1925.)
(1953.)
(1946.)
(1934.)
(1923.)
(1921.)
(1924.)

Kandava
Kandava
Kandava
Kandavas pagasts
Kandavas pagasts
Cēres pagasts
Cēres pagasts
Zemītes pagasts

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“

