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TURPINĀSIM IESĀKTO
Jūlija mēnesis
mūsu novadā aizritējis starptautisku
notikumu gaisotnē.
Mēs varam lepoties, ka esam spējuši sekmīgi noorganizēt tāda līmeņa
pasākumus, kādi
bija Eiropas lauku
pašvaldību hartas
tikšanās un 3x3
nometne. Esam saņēmuši pateicības gan no
ārvalstu vēstniecībām, gan no mūsu ārzemju
tautiešiem. Liels paldies visiem, kuri palīdzēja
un gādāja par to, lai šie pasākumi izdotos.
Tiek turpināti darbi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta ietvaros. Tas, protams
sagādā zināmas neērtības gan Kandavas iedzīvotājiem, gan arī viesiem, jo daudzas ielas
satiksmei ir slēgtas, taču domāju, ka rezultāts
gandarīs visus, līdz ziemai darbi būs pabeigti
un arī asfalta segums tiks atjaunots pienācīgā
kvalitātē. Līdz septembra beigām paredzēts
pabeigt arī gājēju ietves izbūvi Raiņa un Pūzurgravas ielās. Diemžēl, neīstenosies mūsu
iecere, ka Lielā iela varētu tikt atjaunota ar
bruģa segumu, jo šis projekts nav guvis valsts
atbalstu.
Kā jau esmu teicis iepriekš, mēs turpināsim gādāt par to, lai attīstība notiktu ne tikai
novada centrā, bet arī pagastos, lai arī tur būtu
sakopta vide un infrastruktūra. Ir noslēgta vienošanās ar Valsts Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu Vānes pagastā un izsludināts
iepirkums. Pabeigta sociālās dzīvojamās mājas
„Eglāji” renovācija Zantes pagastā.
Nav vairs aiz kalniem apkures sezona. Septembra domes sēdē paredzēts atkārtoti skatīt
jautājumu par siltumtarifiem. Aizvadītajai apkures sezonai tika savlaicīgi iepirkta sausa malka, arī šī gada apkures sezonai gatavojamies
savlaicīgi un tāpēc, mans personīgais viedoklis
ir, ka kaut vai nedaudz, bet siltumtarifi būtu jāpazemina.
Tuvojas 1. septembris - mūsu izglītības iestādes aktīvi gatavojas jaunam darba cēlienam.
Šī diena vienmēr ir kā apliecinājums, ka mums
ir nākotne. Saglabājot aizsākto tradīciju, arī
šogad Kandavas novada dome dāvinās skolas
somas pirmklasniekiem. Novēlu visiem – gan
pedagogiem, gan skolēniem veiksmīgu jauno
mācību gadu.
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Rolands Bārenis

AKTUALITĀTES

PAKAVS KĀ LAIMES SIMBOLS
Varbūt tieši šis pakavs atveda uz Kandavu tik daudz latviešu no
visas pasaules. Iespēja šeit, Kandavā, kalt savu laimes pakavu dziļi
simboliskā nozīmē.
Šeit, Kandavā, savā dzimtenē.
To īpašo sajūtu, kas atved uz 3x3 saietiem latviešus, izkaisītus plašajā pasaulē, laikam vēl īsti neapzināju, bet lielās draudzīgās ģimenes
kopību, sajutu.
Sapazinos un sarunājos ar daudziem saieta dalībniekiem. Lūk,
dažas no atziņām un iespaidiem par Kandavas saietu.
Vita no Kandavas:
-Galvenais šajā lielajā laimes spēlē, ko
sauc par dzīvi, ir uzdrīkstēties, ko arī izdarīju. Man ir atvaļinājums un es nevēlējos
palaist garām tādu vienreizēju iespēju, piedalīties 3x3 saietā. Atnācu un nenožēloju.
Šeit ir ļoti jauki, nebiju pat domājusi, ka var
būt tā. Šī ir mana pirmā saskaršanās ar 3x3,
biju kaut ko lasījusi, dzirdējusi, bet tā pa
ausu galam, nesapratu, kas tas ir. Cenšos iespēju robežās piedalīties daudzajos pasākumos, rīta ievirzēs, vakarā uz dančiem esmu
bijusi, mana meita tur obligāti grib piedalīties, uz vakara pasaciņu mazajiem ejam, Kirmuškas ir vienreizēji. Ja
nākamgad visa ģimene vienlaicīgi varētu paņemt atvaļinājumu, tad
gribētos aizbraukt uz kādu no 3x3 Latvijas nometnēm. Te ir tāda atmosfēra, kādu domādams neizdomāsi. Ir sajūta, ka viens otru pazīst
jau sen, visi kā viena liela ģimene.
Sintija no Kanādas:
-Ja tu jautā, par to, kas man patīk nometnē, tad pirmais, kas iešaujas prātā ir mājas sajūta, te tu esi mājās. Īstenībā es esmu
no Dundagas, bet ar ģimeni dzīvoju Kanādā. Tomēr jūtos kā latviete, manas īstās mājas ir šeit- Latvijā. Manas meitas ir dzimušas
Kanādā, bet arī te jūtas kā mājās, jo visas vasaras mēs pavadām Latvijā. Skolas gads- tas
ir darba gads, bet vasaras pieder Dundagai.
Man ir četri bērni, puikas jau lieli, meitenes vēl mazas, vīrs ir latvietis, bet no Kanādas. Šī ir mana pirmā 3x3 nometne, mums tas ir liels
piedzīvojums, bet es zināju ar ko rēķinos. Zēni bija vasaras nometnē
Garezerā, kas saistīta ar 3x3, tāpēc es zinu, kāda atmosfēra un noskaņa šajās nometnēs valda. Vienīgais, gribētos vairāk izgulēties, jo
tam neatliek laika, visur jāpaspēj. Domāju nākamvasar braukt atkal,
jo tiem, kas iesākuši piedalīties, šie saieti kļūst kā vasaras sāls. Šeit
ir sava pasaule, norobežota no apkārtējās, varu iet savās pieaugušo
darīšanās un brīvi atstāt meitenes nodarbēs, jo zinu, viņas tiks pieskatītas.
Rita no Vācijas:
-Šī ir mūsu pirmā nometne bez bērniem,
divatā ar vīru. Esmu ļoti priecīga un laimīga,
ka mana latviskā dvēsele šeit var piepildīties.
Vācijā jūtu, ka man daudz kā pietrūkst, ko šeit
Latvijā saņemu. Priecājos, ka nometnē satiekas visas paaudzes, ir tik labi sastādīta programma, ir iespēja tikties ar māksliniekiem, kā
piemēram ar dzejniecēm Māru Zālīti, Maiju
Laukmani, jaunajiem aktieriem, jūsu novad-
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niekiem, bija ļoti interesants vakars. Es esmu dzimusi izsūtījumā Sibīrijā, tur pavadījusi agrās bērnības gadus, bet no 1957.gada dzīvoju Vācijā. Mana mamma
stingri kopa latviskās tradīcijas, svētkus un ieražas, tāpēc latvisko identitāti neesmu pazaudējusi. Vienpadsmit gadus nebijām bijuši 3x3 saietos, bet nākamgad
noteikti domājam atkal braukt. Sajūtas te Kandavā ir brīnišķīgas, gan daba, gan
cilvēki, gan kopā būšana.
Liene no Valmieras:
-Nometnē esmu jau piekto reizi, tā ir kā narkotika, bez kuras neiztikt! Atkarība. Ja es netiktu, es pat
nezinu, ko es darītu! Šeit Kandavā mēs esam trijās
paaudzēs- vīra vecāki, mēs abi un mazais Alberts.
Kandavā man ļoti patīk, ir labas istabiņas, kur dzīvojam, skaistas telpas un pasakaina apkārtne un daba.
Kandavā esmu pirmo reizi, brīnumainā kārtā tā sanācis, jo pa pusei esmu kurzemniece, mana mamma
nāk no Dundagas, kur nometne būs nākamgad. Mēs
visi esam ļoti apmierināti, ka atbraucām. Sajūtas ir neaizmirstamas!
Inga no Rīgas:
-Šī bija mana pirmā 3x3 nometne. Devos uz to ar
lielu sajūsmu un gaidām piedzīvot kaut ko nebijušu,
interesantu, aizraujošu! Tā arī bija. Es ieguvu jaunas
draudzības, daudz pozitīvu emociju, smieklu, prieka,
atpūtas, jaunas zināšanas un veselu nedēļu no vietas
nedalītu laiku kopā ar savām abām meitām! Noteikti
došos uz nometni atkal! Kalām savu laimes pakavu
Kandavā un es domāju, ka daudzi no mums arī izkala
to!
Iespaidus uzklausīja Dagnija

Paldies 3x3 Kandavas saieta atbalstītājiem:
Kandavas novada domei, Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam, tā dienesta viesnīcu darbiniekiem, Kandavas novada kultūras pārvaldei, SIA Saltums, Latvijas 3x3 padomei, PBLA izglītības padomei, Kultūras
ministrijai, SIA L&T, SIA Amazone, SIA Kanclers, SIA Saldus maiznieks, SIA
Pure chocolate, lielveikalam Domo.
Liels paldies cilvēkiem, bez kuru darba saiets neizdotos tik jauks - personīgi Ziedītei Začestei, Ilzei Dravniecei, Uldim Vēciņam, Signei Ezeriņai, Aksildai Petrēvicai, Agrim Dzenim, Guntim Andriksonam, Andrim Bambim,
Egitai Grundmanei, Jānim Zīvertam, Ināram Švarcam, Ilzei Baumanei, Lindai Romanovskai, Velgai Melnei, Aivai Valdmanei, Olafam Baltgalvim, Ērodejai Kirillovai, Ingai Brīniņai, Beatai Kreicbergai, Jurģim Muskam, Raimondam Vanagam, Artūram Zundem, Agritai Rožkalnei, Ivetai Gruntei, Agnijai
Osei-Pelnēnai, Gundegai Uzuliņai un citiem atsaucīgajiem kandavniekiem!
Pateicībā saieta vadītāji
Daiga un Aldis Bitinieki

Kandava visiem
paliks labā atmiņā
Svētdien, 29. jūlijā, ar izvērtējuma konferenci un svinīgu noslēgumu
beidzās 3x3 pasaules latviešu ģimeņu
saiets Kandavā, kas notika ar devīzi
“Katrs pats savas laimes kalējs”.
Tas bija pulcinājis 460 dalībniekus
no 13 valstīm, kā arī 125 kandavniekus,
kas nāca katru dienu mācīties kādā no
saieta ievirzēm. Piektdien, kad notika
laimes daudzinājums Bruņinieku pilskalnā, Kandavā ieradās vēl folkloristi
un citi interesenti no malu malām.
Līdz ar to tas kļuvis par lielāko saietu 3x3 vēsturē.
Pavisam saietā varēja mācīties 42
dažādās teorētiskās un praktiskās ievirzēs. Katru dienu nometnieki Apvārsnī tikās ar kādu interesantu personību, - ar dzejnieci Māru Zālīti, ar demogrāfu Ilmāru Mežu, ar uzņēmēju, Pure
Chocolate īpašnieku Aivaru Žimantu.
Vakara kultūras programmās viesojās Austra Pumpure, režisore Dzintra
Geka, Kandavas novada plašā pašdarbnieku saime, savu varējumu rādīja paši
nometnieki Brīvajā mikrofonā. Par
Austrāliju interesanti stāstīja dramaturgs un žurnālists Uldis Siliņš. Ļoti
plaša bija kandavnieku sarūpētā sporta programma – varēja spēlēt futbolu,
basketbolu, dambreti, novusu, rāpties
pa klinšu sienu, orientēties naktī.
Šajā saietā bija līdz šim nebijušas
ievirzes – peldēt prasmes apgūšana,
lietussargu tamborēšana, koka rotaļlietu gatavošana, novusa pamati u.c.
Saieta vadītāji bija Bitinieku ģimene – Daiga, kas ikdienā ir laikraksta
Kurzemnieks galvenā redaktore, Aldis,
kas ir būvniecības projektu vadītājs
SIA Būves un būvsistēmas, un meitas
Laura, Monta un Anete.
Saietu uzņēma Kandavas valsts
lauksaimniecības tehnikums, ēdināja
SIA Saltums, novada iepazīšanas ekskursijas astoņos maršrutos nodrošināja Kandavas novada dome.
Nākamvasar 3x3 saieti notiks Neretā no 7. līdz 14. jūlijam un Dundagā
no 21. līdz 28. jūlijam. Lai pieteiktos,
jāraksta motivācijas vēstule saieta vadītājiem – Neretā tie būs Aelita un Juris
Batņas, Dundagā Anna Gobzeme-Nulle un Guntis Nulle. Pieteikšanās laiks
tiks izsludināts biedrības mājas lapā:
www.3x3.lv.
Tur arī var lasīt Kandavas saietā iznākušās avīzes “Kandavēze” visus numurus.
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EIROPAS VALSTIS VIESOJĀS KANDAVĀ

Novada domes priekšsēdētājs un hartas prezidents ar bruģakmeņiem rokās
Šis gads Kandavā iezīmējas ar
vairākiem liela mēroga pasākumiem.
Viens no tiem – Eiropas lauku pašvaldību hartas konference notika no
4.līdz 8.jūlijam, kad Kandava uzņēma viesus no 23 Eiropas Savienības
valstīm, kopskaitā 257 cilvēkus.
Šajā informatīvā izdevuma numurā
publicējam novada domes priekšsēdētāja vietnieces Leonārijas Gudakovskas
ziņojumu par Eiropas lauku pašvaldību hartas konferences sagatavošanu un
norisi, kas tika skatīts Kandavas novada domes sēdē 2012.gada 26.jūlijā.
„Mūsu novads Eiropas lauku pašvaldību hartā iestājās 1998. gadā, bet
līgums par konferences rīkošanu Kandavā tika parakstīts 2006. gadā. Lai
sagatavotu konferenci, tika izveidota
darba grupa 20 cilvēku sastāvā, par tās
vadītāju apstiprinot mani. Tik plaša
mēroga pasākuma organizēšanā, bija
nepieciešams saskaņots un kvalitatīvs
darbs, par ko liels paldies visiem darba
grupas dalībniekiem.
Pasākums izdevās un tas nekad nevarētu notikt bez daudzu, jo daudzu
mūsu novada ļaužu līdzdalības, tādēļ
vissirsnīgāko paldies saku:
Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikuma direktoram Ivaram Lasim
un viņa darbiniekiem Aivaram Dainim Freimanim, Jeļenai Šnikvaldei
un Natālijai Čeičai par viesu laipnu
uzņemšanu, iekārtošanu un apkalpošanu.
Kandavas internātvidusskolas direktorei Aijai Blittei, Olitai Nordenai
un Andrim Miljanovskim par jauniešu

delegāciju uzņemšanu un izmitināšanu.
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktoram Indulim Matīsam, Agrim
Ribam, sporta kluba Kandava vadītājam Andrim Bambim un Egitai
Grundmanei par viesu uzņemšanu un
sporta dienas sagatavošanu un vadīšanu.
Kandavas tūrisma informācijas
centra vadītājai Ilzei Dravniecei par
ekskursiju maršrutu izstrādāšanu un
noorganizēšanu.
Kandavas Mākslas skolas direktorei Ērikai Klaubergai, viņas vadītājam
kolektīvam un audzēkņiem, kā arī
Olafam Baltgalvim. Pateicoties viņiem
uz visām Eiropas valstīm aizceļoja
mūsu mazo mākslinieku apgleznotās
medus burciņas un medus no Olafa
bišu dravas.
Autobusu šoferiem par laipnību
un atsaucību viesus gan sagaidot, gan
pavadot, gan ekskursijās vedot. Īpašs
paldies Gintam Šteinbergam un novada domes šoferiem.
Ivetai Gruntei par saskaņoto rīcību
delegāciju sagaidīšanā, nodrošināšanā
ar transportu visu konferences laiku,
kā arī aizvedot uz lidostu, lai dotos
mājupceļā.
Hartas sagatavošanas un norises
laikā atklājās, cik zinoši, darba mīloši
un atsaucīgi ir mūsu novada jaunieši.
Paldies jauniešu koordinācijas
grupai: Gitai Gruntei, Tomam Prodaņukam, Dacei Pugai, Elvim Vimbam,
Pēterim Pugam un pārējiem 25 jauniešiem, kuri pavadīja katrs savas valsts
delegāciju, veicot tulku funkcijas, pa-

vadot viesus ekskursijās un citos pasākumos visu konferences laiku.
Paldies tām novada ģimenēm, kuras uzņēma un savās mājās izmitināja ārzemju viesus – Štofertu, Kēniņu,
Zeltzaķu ģimenēm, Sandrai Freimanei-Fjodorovai ar ģimeni, Aivaram
Melnim ar ģimeni, Agrim Ribam, Solvitai Viļumai un Guntaram Indriksonam.
Paldies Intam Leitartam par ātro
reaģēšanu un palīdzību ekstrēmās situācijās.
Paldies „Kandavas Namsaimnieka”
vadītājai Sanitai Irbei, darbiniekiem
Jānim Čuprikam un Aivim Vilumsonam, kā arī visam kolektīvam, kuri
uzturēja kārtību konferences norises
vietās.
Paldies novada domes arhitektei
Baibai Beķerei par Eiropas ielas izveides ideju un realizāciju.
Sirsnīgs paldies mūsu uzņēmējai
Stefānijai Neibergai un viņas vadītā
uzņēmuma kolektīvam par garšīgajiem ēdieniem, atsaucību un laipnību,
apkalpojot konferences dalībniekus.
Paldies novada kultūras pārvaldes
darbiniekiem par plašo un daudzveidīgo kultūras programmu. Īpašu
paldies jauktā kora „Kandava” dziedātājiem un diriģentei Dzintrai Lindei
par izjusto un augstvērtīgo sniegumu
lūdza izteikt vairāku valstu delegācijas
un hartas prezidents Frans Ronnes.
Visu valstu delegācijas izsaka lielu pateicību Kandavas novada ļaudīm
par atsaucību, laipnību un jauko uzņemšanu, kuru viņi baudīja viesošanās laikā Latvijā un Kandavā.
Liels paldies novada ļaudīm, novada domes priekšsēdētājam un visiem
konferences rīkotājiem arī hartas valdes un prezidenta Frans Ronnes vārdā, par labi organizēto konferenci un
plašo vispusīgo kultūras, sporta un
ekskursiju programmu, kas ļāva iepazīt Latviju visdažādākajās izpausmēs.
Esam saņēmuši arī īpašu paldies
par labi noorganizēto Eiropas lauku
pašvaldību hartas konferenci no Polijas, Luksemburgas, Čehijas, Francijas,
Īrijas un Beļģijas delegācijām.
Ir gandarījuma un labi paveikta
darba sajūta.”
Leonārija Gudakovska
Kandavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece
Eiropas lauku pašvaldību hartas
sanāksmes koordinatore
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2012.GADA 26.JŪLIJA DOMES SĒDE
Jūlija mēneša domes sēdē tika izskatīti 32 jautājumi.
Tika nolemts :
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 81291,49 LVL ar atmaksas termiņu
10 gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 1
gadu, Valdeķu kultūras nama vienkāršotai rekonstrukcijai un lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi akceptēt
aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.
Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta no
Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
2.Izdarīt grozījumus 2012.gada
31.maija domes sēdes (protokols Nr.5
9.§) lēmumam „Par aizņēmumu Kandavas sporta halles jumta seguma
maiņai” un izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā: „Par aizņēmumu
Kandavas sporta halles jumta seguma
nomaiņai ārkārtas seku neatliekamai
novēršanai”.
3.Atlikt jautājuma par 2012./2013.
apkures sezonas tarifu projektu izskatīšanu uz domes sēdi š.g. septembra
mēnesī. Apkures tarifus izskatīšanai
iesniegs SIA „Kandavas namsaimnieks”
4. Noraidīt iesniedzējas Ilgas Šovkovijas 2012.gada 10.jūlija iesniegumu
par personiskā kaitējuma (kas radies
iesniedzējasprāt, domes vainas dēļ, laikā nenokaisīta iela) atlīdzinājumu.
Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” direktoram
I.Leitartam izmaksāt I.Šovkovijai pabalstu 200 Ls apmērā.
5.Nepiedalīties nekustamā īpašuma Sabiles ielā 1, Kandavā, Kandavas
novadā, kadastra numurs 9011 001
0323 izsolē un lūgt īpašniekam Vitoldam Pumpītim nojaukt vai sakārtot
īpašumu līdz 2012.gada 30.septembrim. Ja līdz šim termiņam ēka nebūs
sakārtota vai nojaukta, pašvaldība organizēs šīs būves nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītie izdevumi būs jāsedz
būves īpašniekam.
6. Piedalīties nekustamā īpašuma
Ozolu ielā 9-21, Kandavā, Kandavas
novadā, kadastra Nr.90119000193
pirmajā izsolē un iegādāties nekustamo īpašumu Ozolu ielā 9-21, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr.
90119000193 pašvaldības īpašumā.
Dzīvokli iegādāties, lai nodrošinā-

tu pašvaldības funkciju - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
7. Izskatot jautājumu „Deputāta
Daiņa Rozenfelda 2012.gada 16.jūlija pieprasījums „Par neslavas ceļošu
ziņu atsaukšanu pret deputātu, bijušo
SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes
locekli Daini Rozenfeldu”” un saskaņā ar balsojumu PAR: 3 (A.Aleksīns,
A.D.Freimanis,
L.Gudakovska),
PRET: 1, (S.Horste), ATTURAS: 2,
(V.V.Dreimanis, G.Indriksons), NEBALSO: 2, (D.Rozenfelds, N.Štoferts)
lēmuma projekts „Noraidīt deputāta
Daiņa Rozenfelda 2012.gada 16.jūlija pieprasījumu „Par neslavas ceļošu
ziņu atsaukšanu pret deputātu, bijušo
SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes
locekli Daini Rozenfeldu” netika pieņemts.
8.Izskatīts daudzdzīvokļu māju
Kūrorta ielā 3,5,7, iedzīvotāju iesniegums un pieņemts lēmums uzdot
SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes priekšsēdētājai S.Irbei organizēt
daudzdzīvokļu māju Kūrorta ielā 3,5,7
Kandavā iedzīvotāju sapulci, pieaicinot māju apsaimniekotāju un domes
pārstāvjus, kā arī informēt māju iedzīvotājus par normatīvajiem aktiem pēc
kuriem tiek aprēķināti apkures tarifi.
SIA „Kandavas namsaimnieks” valdes
priekšsēdētājai S.Irbei, nolasot skaitītājus daudzdzīvokļu mājās Kūrorta
ielā 3,5,7, uzdots pieaicināt māju vecākos.
SIA „Kandavas namsaimnieks”
valdes priekšsēdētājai S.Irbei augusta
domes sēdē jāsniedz informācija par
situācijas risinājumu.
9. Pašvaldības mantas un īpašumu
atsavināšanas un iznomāšanas izsoles
komisijai uzdots veikt atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli nekustamam
īpašumam „Grenču skola”, Zemītes
pagasts, Kandavas novads, kadastra
apzīmējums Nr.9094 003 0137. Nekustamā īpašuma „Grenču skola”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, kadastra Nr.9094 003 0137 sākuma cena
noteikta 49 610 LVL, izsoles solis 200
LVL un nodrošinājums 10 % apmērā
no sākuma cenas.
10. Nepārņemt Kandavas novada
domes īpašumā bez atlīdzības nekustamo dzīvokļa īpašumu Nr.18, „Lazdas”, Vānes pagastā, Kandavas novadā.
Domes sēdē vēl tika izskatīti jau-

DOMES LĒMUMI
tājumi par Kandavas novada domes
pašvaldības aģentūras Kandavas novada sociālais dienesta darbu 2012.
gada 2.ceturksnī, latviešu ģimeņu 3x3
saietu Kandavā no 22.07.2012.līdz
29.07.2012., Kandavas novada svētku
norisi no 25.05.2012. līdz 27.05.2012.,
ES lauku pašvaldību hartas konferences norisi Kandavā no 04.07.2012. līdz
08.07.2012. (ziņojums publicēts šajā
avīzes numurā) un Kandavas novada
Pašvaldības policijas darbu un finanšu
līdzekļu izlietojumu 2012.gada 1.pusgadā. Tika uzklausīta AS SEB banka
pārstāvju informācija par plānotajām
Kuldīgas filiāles Kandavas klientu apkalpošanas centra darbības modeļa
maiņām. Plašāka SEB bankas informācija publicēta šajā avīzes numurā.
Vēl domes sēdē izskatīti jautājumi un pieņemti sekojoši lēmumi:
Atļaut Kandavas novada domes
priekšsēdētājam R.Bārenim savienot
domes priekšsēdētāja amatu ar Latvijas junioru motokrosa komandas
vadītāja amatu Pasaules Junioru čempionātā motokrosā Sevlielo, Bulgārijā.
(Dome, atklāti balsojot PAR: 6
(A.Aleksīns, V.V.Dreimanis, A.D.Freimanis, L.Gudakovska, G.Indriksons,
N.Štoferts), PRET: 2, (S.Horste, D.Rozenfelds), piešķirt Kandavas novada
domes priekšsēdētājam R.Bārenim apmaksātu papildatvaļinājumu tai skaitā
10 darba dienas no 2012.gada 20.augusta līdz 2012.gada 31.augustam.
Atbrīvot Daci Laukmani 2012.
gada 26.jūlijā no darbības Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas
un iznomāšanas komisijā un iekļaut
augstāk minētās komisijas sastāvā Agritu Žakaiti.
Tika izskatīta arī virkne jautājumu,
kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem.
Pilns Domes sēdes protokols pieejams www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Kārtējās komiteju sēdes notiks 2012.gada 23.augustā
no plkst. 13:00
Kārtējā domes sēde notiks
2012.gada 30.augustā
plkst. 13:00
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novada vēstnesis

6.
KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

„Grozījumi Kandavas novada domes 30.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.
25 „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā””
Izdarīt 2010. gada 30. decembra Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā” (Kandavas Novada
Vēstnesis, 2011, Nr. 23. (72)) (turpmāk – noteikumi) apstiprināti Kandavas novada domes 2010. gada 30. decembra domes sēdē (prot. Nr. 12 2.§) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Nodevas likme par ielu tirdzniecību publiskās vietās:

7.1.

Nodevas
objekts

Likme
par vienu
tirdzniecības vietu
(Ls)

Likme
par vienu
tirdzniecības vietu
mēnesī
(Ls)

Likme par vienu
tirdzniecības vietu
īslaicīgai preču pārdošanai kultūras,
sporta vai reliģisku
svētku vai citu pasākumu norises laikā
un vietā (Ls)

Tirdzniecība, kuru veic
fiziskā persona, kurai
atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība,
pārdodot lauksaimniecības
produkciju un citas dabas
veltes, kā arī lauksaimniecības un mājas (istabas)
dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par
kārtību, kādā organizējama
dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības
prasībām dzīvnieku tirdzniecībai

Ls 0,50

Ls 5,00

Ls 5,00

7.2. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kas reģistrējusi saimniecisko
darbību, un juridiskā persona, tirgojot šādu veidu preču grupas
7.2.1.

Tirdzniecība ar pārtikas
precēm

Ls 5,00

Ls 15,00

Ls 15,00

7.2.2.

Tirdzniecība ar nepārtikas
precēm

Ls 5,00

Ls 20,00

Ls 20,00

Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi un tirdzniecība ar bezalkoholiskiem
dzērieniem

Ls 25,00

7.2.4.

Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi un tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem

Ls 60,00

7.2.5.

Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem

7.3.

Tirdzniecība no pārvietojamiem tirdzniecības
punktiem, kuru veic fiziskā
persona, kas reģistrējusi
saimniecisko darbību, un
juridiskā persona, tirgojot
pārtikas produktus un bezalkoholiskos dzērienus

7.2.3.

Ls 50,00

Ls 5,00

Ls 30,00

7.4. Noteikumu 7. punktā minētā
tirdzniecības vietas lielums ir noteikts
kā 2x2 m liela teritorija tirdzniecības
realizēšanai, izņemot 7.2.3. un 7.2.4.
paredzētās tirdzniecības vietās.
7.5. Noteikumu 7. punktā noteikto
nodevu maksāšanas kārtība:
7.5.1. nodeva iekasējama par katru
tirdzniecības vietas izmantošanu publiskās vietās;
7.5.2. nodeva pilnā apjomā apmaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas;
7.5.3. ja tirdzniecības vietā viens
maksātājs vienlaikus tirgojas ar vairākiem produkcijas veidiem, pašvaldības
nodeva tiek iekasēta par viena veida
produkciju, kurai noteikta lielāka samaksa.
7.6. No nodevas samaksas, kas uzskaitīta noteikumu 7. punktā tiek atbrīvoti 1. un 2. grupas invalīdi.
7.7. Atļauju par tiesībām veikt
tirdzniecību publiskās vietās izsniedz
domes Finanšu nodaļa.
7.8. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.

KANDAVAS NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
„Grozījumi Kandavas novada domes 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas novada domes
nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 23. un 24.pantu
Izdarīt 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajos Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas
novada domes nolikums” (Kandavas
Novada Vēstnesis, 2009, 8 (57).nr.;
2009, 9 (58).nr.; 2010, 13 (62).nr.; 2010,
17 (66).nr.; 2010, 18 (67).nr.; 2010, 21
(70).nr.; 2011, 29 (78).nr.) (turpmāk –
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 6.5.apakšpunktā vārdu „pamatskola” ar vārdu
„sākumskola”.
2. Izteikt noteikumu 6.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.8. Kandavas Mākslas un mūzikas skola (spēkā no 01.07.2012.);”.
3.Svītrot noteikumu 6.9.apakšpunktu (spēkā no 01.07.2012.).
4. Izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

KANDAVAS NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6

„Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

7.

Kandavas novada vēstnesis
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1daļu, Likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu
1.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek
noteikta daļēja maksa kā līdzfinansējums (turpmāk - līdzfinansējums) par
izglītības ieguvi Kandavas novada domes dibinātajās profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk - līdzfinansējums) attiecas uz Kandavas Mākslas un mūzikas
skolas un Kandavas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (turpmāk tekstā katra atsevišķi – Skola) audzēkņu
vecāku (aizbildņu) līdzfinansējuma
daļējām iemaksām kā līdzfinansējums
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
programmās ietverto mācību procesa
nodrošināšanai.
3. Kandavas novada dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt arī citus
maksas pakalpojumus Skolā.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas
kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējuma apmēru katram
mācību gadam katrai Skolai nosaka
Kandavas novada dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Skolas iesniegumu.
5. Līdzfinansējums par izglītības
ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs veido daļu no Skolas finansējuma.
6. Līdzfinansējums paredzēts un
izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem:
6.1. mācību līdzekļu, materiālu un
aprīkojuma iegādei mācību procesa
norisei;
6.2. audzēkņu un pedagogu dalībai
radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates, festivāli u.tml. pasākumi);
6.3. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidei;
6.4. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas darbības pamudinājumam;
6.5. pedagogu darba samaksai.
7. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendārajiem
mēnešiem gadā, no 1.septembra līdz
31.maijam.
8. Līdzfinansējums jāmaksā par

MŪSU KORIS DZIEDĀS HELSINKOS

No 22.- 25.augustam Somijas galvaspilsētā Helsinkos norisināsies VII
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu
svētki, kuros no Latvijas piedalīsies
vien četri kori, un viens no tiem ir
Kandavas Kultūras pārvaldes jauktais koris „Kandava” diriģentes
Dzintras Lindes vadībā. Sarunājos ar
Dzintru sezonas noslēgumā, izvērtējot aizvadīto darba periodu.
Dzintra Linde pastāstīja, ka Latviju
Dziesmu svētkos Somijā pārstāvēs arī
Ogres novada jauktais koris „Ogre”,

jauktais koris „Uz augšu” no Talsiem
un Smiltenes jauktais koris „Vidzemīte”. Šogad Dziesmu svētkos piedalīsies
kori no astoņām valstīm – Igaunijas,
Grenlandes, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un Fēru salām.
„Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki ir interesanti dziedātājiem
ar to, ka ir iespēja mācīties un izdziedāt dziesmas daudzās svešvalodās, redzēt un izjust citu valstu koru dziedāšanas tradīcijas, mēģinājumu procesā
strādāt ar dažādu valstu diriģentiem.

tekošo mēnesi līdz 28.datumam skolā
pie kasieres, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti vai jāpārskaita uz līgumā
norādīto kontu.
9. Līdzfinansējuma apmaksu var
veikt avansā. Avansā iemaksātā summa pāriet uz nākamo apmaksas periodu.
10. Ja audzēkņu vecāki (aizbildņi)
līdzfinansējuma maksājumu nav veikuši divus mēnešus pēc kārtas, vecāki tiek rakstiski brīdināti par parāda
nomaksas pēdējo termiņu vai iespēju
slēgt papildus vienošanos par līdzfinansējuma parāda samaksu. Ilgstošas
nemaksāšanas gadījumā lieta tiek nodota parāda piedziņai.
11. Audzēkņiem, kuri attaisnotu
vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, iemaksātais līdzfinansējums
netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības
skolā, vecāku (aizbildņu) iemaksātais
līdzfinansējums netiek atmaksāts.
IV. Noslēguma jautājums
12. Šo noteikumu ievērošanas un
līdzfinansējuma iemaksas izpildes
kontroli organizē un nodrošina katras
Skolas direktors.

KULTŪRA
VĒSTURE
Vienu vārdu sakot, sajust citu valstu
koristu draudzīgo elpu, vienojoties kopīgās dziesmās. – sacīja Dzintra - No
Latvijas Dziesmu svētku meistarklasi
vadīs diriģents Romāns Vanags. Blakus apgūtajām dziesmām svešās valodās, dziedāsim mūsu „Saule, Pērkons,
Daugava” un „Pūt vējiņi” ” .
Mūsu jauktais koris Ziemeļu un
Baltijas valstu Dziesmu svētkos piedalījies vairākas reizes.
„Dziedājām pirmajos Dziesmu
svētkos Rīgā 1995.gadā. Toreiz svētku
iniciators bija Imants Kokars,- atcerējās Dzintra – Tad dziedājām 2002.
gadā Klaipēdā, Lietuvā. Aizbraucām
arī uz Tartu 2008.gadā. Šie Dziesmu
svētki palikuši prātā ar īpaši pozitīvu
gaisotni un jaukām atmiņām. Uz tālākām zemēm, kā Norvēģiju vai Islandi,
brauciens koristiem nebija pa kabatai,
bet šogad sadūšojāmies ceļojumam uz
Somiju, tomēr tuvāk.”
Kā sarunā pastāstīja diriģente
Dzintra, pagājušā sezona kora kolektīvam bijusi ļoti saspringta un pasākumiem bagāta.
Kopīgi skaitījām, cik reizes koncertēts, sanāca, ka vismaz reizes piecpadsmit.
„Kā allaž sezonu iesākām ar pieturpinājums 8.lpp.

8.
turpinājums no 7.lpp.

dalīšanos valsts svētkos 18.novembrī,
kad dziedājām gan Kandavas ev.lut.
baznīcā, gan kultūras namā. Ar plašu
programmu koris piedalījās Ziemassvētku pasākumos 4.Adventē un Ziemassvētku vakarā baznīcā. Dziedājām
draudzības koncertā ar Tukuma jaukto kori un koru festivālā „Zem Māras
zīmes” Dobelē. Tad sekoja intensīva
gatavošanās un piedalīšanās starpnovadu koru skatē Tukumā, kur guvām
labus panākumus. Kolektīvs paspēja
arī izsmieties un piedalīties Smieklu
dienas joku koncertā, bet pēc mēnešamaija beigās jau dziedājām Kandavas
novada svētkos. Bijis kur nebijis, un
klāt jau bija Jāņu pasākumi un ielīgošana Kandavas Promenādē, bet pēc
nedēļas draudzības koncerts baznīcā
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ar kori no Dānijas pilsētas Bramsneses. Ar dāņiem ne tikai dziedājām
koncertā, bet vairākas stundas kopīgi
darbojāmies radošajās darbnīcās, mācoties gan latviešu, gan dāņu tautas
dziesmas. Ar tām lēnajām dziesmām
gāja tīri labi, bet kad vajadzēja izlocīt
mēles dāņu valodā, vai dāņiem latviešu valodā, lustīgajās dziesmās, tad gan
gāja vaļā smiešanās pašiem par sevi, ka
tās mēles nelocās līdzi pašu domām
par savu varēšanu.
Pēc pāris dienām koristi kuplā pulkā jau dziedāja Eiropas lauku pašvaldību hartas atklāšanas pasākumā ekumeniskajā dievkalpojumā Kandavas
ev.lut. baznīcā, saņemot pēc koncerta
vispozitīvāko novērtējumu. Savu šīs
sezonas maratonu koris noslēdza ar
piedalīšanos Vispasaules latviešu 3x3

saietā Kandavā gan dievkalpojumā,
gan novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncertā Ozolājos. Paralēli visam jau nosauktajam, pēdējos
mēnešus koristi cītīgi mācījās Ziemeļu
un Baltijas valstu Dziesmu svētku repertuāra dziesmas astoņās valodās,
nākot uz mēģinājumiem pat divas reizes nedēļā. Esam apguvuši visu repertuāru un pozitīvi noskaņoti ceļam uz
Somiju- Helsinkiem.”
Sarunas nobeigumā diriģente
Dzintra Linde vēlējās cildināt visus
dziedātājus par izturību.
„Viņi nāk uz mēģinājumiem kuplā skaitā, nāk un dzied no sirds, tāpēc
liels paldies visiem dziedātājiem par
to!” - sacīja Dzintra.
Ar Dzintru Lindi sarunājās
kora dalībniece Dagnija

VĒSTURE
Nobeigums materiālam par Sabiles ielu, kas bija publicēts „Kandavas novada vēstneša” jūlija numurā.
Sabiles iela ir viena no senākajām
Kandavas ielu maģistrālēm, viduslaiku Rīgas – Prūsijas ceļa sastāvdaļa,
kas veda tālāk uz Sabili. Ielas sākums
atrodas tirgus laukuma kreisajā malā.
Viduslaikos saukta Sabiles ceļš, 19.gs.
beigās – Palasta iela (krievu valodā
Dvorcovaja uļica, vācu valodā Palaststrasse), 1922.g. - Palejas iela (acīmredzot latviskots atvasinājums no Palasta
ielas nosaukuma).
Sabiles iela 8 ir pašvaldības īpašums. Mūra, bijušais Kandavas pagasta valdes un tiesas nams, amatpersonu
dzīvesvieta un pagasta skola, celts ap
1850.gadu uz nodegušā Baznīcas kroga pamatiem. Ēka pārbūvēta 20.gs. 50.
gados, to piemērojot Kandavas sovhoztehnikuma vajadzībām, un pārbūves rezultātā tā savu vēsturisko veidolu
zaudējusi.
1863.g. ēkā dzīvojuši pagasta rakstvedis, vācietis Osvalds Kilpe ar ģimeni,
vecmāte, vāciete Karlīne Bruzinska un
tautskolotājs, latvietis Fricis Akermanis. Uz gruntsgabala atradušās arī koka
un mūra saimniecības ēkas. 1862.gadā
Kandavas pagasta skolā mācījās 61
zēns un tajā strādāja viens skolotājs.
Skolu uzturēja Kandavas kroņa muiža.
Pagasta namā 19.gs. atradās arī aresta
telpas.
Vēsturnieks J. Juškēvičs 1928.gadā
ir izteicis minējumu, ka 16. - 18.gs.
te atradies Kandavas pilskunga tiesas
nams ar staļļiem zirgu pastam. Šim

minējumam nav dokumentāra pamatojuma, turklāt Kandavas pilskunga
nams, visticamāk, atradies tagadējā
Lielā ielā 9.
1926.gadā pagasta namā iebruka
griesti. Pēc negadījuma ēku remontēja Kandavas būvuzņēmējs Kārlis Kārkliņš. 1935.gadā ēkā atradās Kandavas
apvienotās pamatskolas mācību telpas
un tajā dzīvoja skolas pārzinis Pēteris
Kalniņš.
Pēc 2. pasaules kara ēkā atradās
Kandavas sovhoztehnikuma kopmītnes, vēlāk un arī šobrīd - dzīvokļi.
Pagasta namā dzimis ievērojamais
filosofs un viens no modernās psiholoģijas pamatlicējiem Osvalds Kilpe (1862. - 1915.). Viņa tēvs Johans
Osvalds bija Kandavas pagasta rakstvedis un miesta priekšnieks. Osvalds
Kilpe bija profesors Bonnas, Vircburgas un Minhenes universitātēs Vācijā.
Vircburgā viņš nodibinājis psiholoģijas institūtu, kas, nosaukts viņa vārdā,
darbojas arī mūsdienās.
Ēka Sabiles ielā 10 ir pašvaldības
īpašums. Vēsturiskā ēka – pirms 1858.
gada būvētā mūra privātskola un pansija – nav saglabājusies. Uz tās pamatiem 1959.gadā tika uzbūvēta divstāvu
dzīvokļu ēka.
Eduarda Vīkberga privātskola
darbojās 19.gs. 30.- 60- tajos gados.
1863.g. uz Ofēlijai Vīkbergai piederošā gruntsgabala atradušās 1 mūra un 1
koka dzīvojamās ēkas un 1 koka saimniecības ēka. 1862.g. Vīkberga privātskolā tika pasniegts apriņķa skolas
kurss. Tajā bija divas klases, divi skolo-

tāji un 20 skolnieki. Mācības maksāja
30 – 40 rubļus gadā, bet pansija (dzīvesvieta un uzturs skolēniem) – 100
rubļus gadā.
1894.g. gruntsgabala īpašniece
bija Ida Tilinga, 1912.g. - dzīvnieku
aizsardzības biedrības priekšniece N.
Tilingas jaunkundze. Šajos gados uz
gruntsgabala atradās mūra dzīvojamais nams un 2 koka ērbeģi. 1935.g.
ēkā atradās skolotāja un novadpētnieka Kārļa Veinberga privātā bibliotēka
ar 6682 sējumiem.
1959.gadā tika uzbūvēta 10 ģimeņu dzīvokļu māja rajona patērētāju biedrību savienības darbiniekiem.
Domājams, ka tā celta uz vecās mājas
cokolstāva, jo abu ēku pamatu plānojums sakrīt.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja vēsturnieks
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BASKETBOLS MANĀ DZĪVĒ

Dina Rozenberga (no kreisās), Ieva Vītola un Zane Lapsiņa
Intervija ar Kandavas sieviešu basketbola komandas dalībnieci Dinu
Rozenbergu
Vai basketbols Tevi interesēja jau
agrā bērnībā?
Basketbolu sāku spēlēt jau pirmajā
klasē. Vienkārši sāku iet uz treniņiem
pie Laimoņa Ģiguļa, kurš man iemācīja basketbola pamatus. Kā jau kandavnieki, kas visi dara visu - skrien,
lec, spēlē, arī es nodarbojos ar visiem
sporta veidiem, bet basketbols bija vismīļākais.
Kas iedvesmoja vai lika trenēties?
Likt jau nelika neviens, bet lai nebūtu laiks jāpavada bezmērķīgi, tad izvēlējos sporta zāli, arī vecāki mani uz
to virzīja
Cik gados nopietni sāki trenēties?

Pirmajā klasē.
Kas bija Tavs pirmais treneris?
Mans pirmais treneris, kā jau minēju, bija Laimonis Ģigulis, vēlāk trenējos pie Andra Bambja un Daigas
Jansones.
Vai kādreiz Tev nav bijusi vēlēšanās pamest basketbolu?
Nē, basketbolu pamest, vēlēšanās
nav bijusi, bet dzīve izdarījusi savas
korekcijas. Kad beidzu vidusskolu, tad
arī basketbols tiek spēlēts amatieru līmenī, diemžēl... Bet joprojām tomēr
spēlēju - vasarās aktīvi GhettoBasket,
bet, piemēram, pagājušajā sezonā spēlēju JSBL RSU komandā.
Kādi bija pirmie sasniegumi?
Spēlējot jaunatnes līgā regulāri bijām finālistu vidū, bet kaut ko atsevišķi
neizdalīšu.

JŪLIJA APSKATS

meitenes ir spēcīgas un finālā izcīnījās
līdz 2. vietai, iegūstot sudraba medaļas.
Šajā avīzes numurā intervija ar vienu no
mūsu basketbola komandas meitenēm
Dinu Rozenbergu. Labus panākumus
olimpiādē sasniedza arī mūsu novada
vieglatlēts Toms Rozenbergs- šķēpmešanā un burātājs Ervīns Bērzs.
Šomēnes aktīvi tika aizvadīti arī trīs
posmi Rietumu līgas pludmales volejbolā, kur tika noskaidroti labākie spēlmaņi.
Paralēli notiek arī Rietumu līgas, vasaras
līgas spēles basketbolā vīriešiem. Sīkāku
informāciju par rezultātiem varat apskatīt mājas lapā www.rietumuliga.lv.

Mūsu novads veiksmīgi aizvadījis Latvijas III olimpiādi, kura notika
jūlija sākumā Liepājā. Kā debitantiem
Kandavas novadam ir izdevies iegūt vienu zelta un divas sudraba medaļas. Zelta
medaļu ieguva airētāja Elza Gulbe 2 km
distancē vieniniekos un sudraba medaļu
1 km distancē divniekos, kur airēja kopā
ar Ventspils novada pārstāvi Irbi Kandi.
Protams, lielu uzslavu pelnījušas
Kandavas novada sieviešu basketbola
komandas meitenes un viņu treneris
Jānis Bambis, kas pierādīja to, ka mūsu

SPORTS
Kādas bija sajūtas, kad sapratāt,
ka brauksiet uz Latvijas Olimpiādes
fināla spēlēm Liepājā?
Biju ļoti priecīga un lepna, ka varu
savu dzimto Kandavu pārstāvēt Latvijas Olimpiādē. Tie, kuri redzēja spēli
par pēdējo ceļazīmi uz Liepāju, tie varētu atbildēt kādas bija mūsu emocijas,
kad uzvarējām, jo pašas tajā brīdī īsti
nesapratām, ko esam izdarījušas.
Vai paspēji saspēlēties ar novada
komandu, kā nekā treniņu bija salīdzinoši maz?
Meitenes jau vairāk vai mazāk visas bija zināmas. Gandrīz ar katru ir
uzspēlēts jau iepriekš. Par komandu
gribu teikt vienu, ka tā man bija pirmo reizi, ka visas, pilnīgi visas meičas
bija uz tāda viļņa, ka vai nāca stipra vai
vājāka komanda, nekad nebija ne mazākā runa par to, ka mēs varētu zaudēt
un rezultāts ir redzams – 2.vieta!
Un vai ir gandarījums par šo iegūto 2.vietu Latvijas III olimpiādē?
Ir gandarījums, kaut, protams, gribējām uzvarēt! Gribējām būt pirmās!
Ir gandarījums, ka Kandavas vārds
izskanēja tik plaši pa visu Latviju.
Mazliet žēl, ka finālā bija jāspēlē pret
māsu, kura pārstāvēt Kandavu šoreiz
nedrīkstēja.
Vai plāno piedalīties arī nākamajā olimpiādē, kas notiks pēc 4 gadiem?
Ja varēšu, un mani aicinās, tad noteikti spēlēšu. Tagad Kandavai ir sudraba medaļa, tātad, ir uz ko tiekties!
Izmantojot izdevību, gribu pateikt
lielu paldies trenerim Jānim, domāju,
ka noteikti varu runāt visas komandas vārdā. Paldies arī visai komandai.
Mums šajā īsajā laikā bija tikai labas
emocijas, jauni draugi un superīga komanda.
Ar Dinu Rozenbergu sarunājās
Egita Grundmane
21.jūlijā sportiskā garā tika aizvadīti
Matkules pagasta sporta svētki, kur dažādās disciplīnās spēkiem mērojās gan
vietējie matkulnieki, gan no visa novada
atbraukušie sportot gribētāji.
Veselas nedēļas garumā Kandavas
sporta dzīves organizatori bija aizņemti arī Kandavas 3x3 saietā, kur 3x3 nometnieki varēja sevi pārbaudīt dažādās
sportiskās aktivitātēs- futbolā, basketbolā, klinšu kāpšanā, galda spēlēs un katru
rītu nelielā krosiņā un atspirdzinošā peldē Teteriņu ezerā.
Egita Grundmane
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TEMPLIEŠU DĀRGUMU MEKLĒJUMOS

Attēlā ekskursantu grupiņa pie Alūksnes ezera
Templiešu ordenis ir katoļu bruņinieku ordenis, ko franču bruņinieki dibināja Jeruzalemē 1118. gadā,
tā brālības radās daudzās Eiropas
zemēs. Ordenis piedalījās krusta
karos vairojot bagātības un palielinot zemes. 13. gadsimtā visi karaļnami bija templiešiem parādā lielas
summas. Pār ordeni savilkās negaisa
mākoņi un jūtot briesmas brālība
glāba dārgumus. Francijas pilsētā
Ruānā ar templiešu bagātībām tika
piekrauti 17 kuģi. Kuģi caur Ziemeļjūru iebrauca Baltijas jūrā un piestāja Pērnavas krastos, kur Vatikāns
bija nodibinājis Livonijas ordeni.
Dārgumi tika sadalīti un pastāv iespēja, ka to glabāšanai tagadējās
Latvijas teritorijā komturu pilis tika
celtas Aizkrauklē, Cēsīs, Gaujienā,
Alūksnē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā,
Daugavpilī.
Mēs, neliela ceļotāju grupiņa no
Kandavas novada, apceļojām Latvijā
esošās komturu pilis, meklējot Templiešu dārgumus.
Otrdienas rīts, kad devāmies ceļojumā uz Alūksnes pusi, bija dzestrs
un diena nesolījās būt īpaši saulaina.
Lai arī braucām meklēt dārgumus,
līdzi mums nebija nevienas lāpstas.
Braucām, snaudām, jokojām līdz sāka
likties jocīgi... Pa labi vajadzēja būt
Daugavai, bet mēs pa mežiem vien un
tie remonti, ceļa pārrakumi seko viens
otram , lai tos apbrauktu no uzbēruma
nost, gravā iekšā pa mežu līkumu līku-

miem un atpakaļ uz ceļa.
Sapratām mums ir piemeties vadātājs. Tagad jau katram sevi cienošam
šoferim ir savs “vadātājs”, vis atkarīgs
no tā kā šoferītis prot sarunāt ar savu
“vadātāju”. No katras bezizejas ir vismaz 3 izejas, piestājām malā ņēmām
palīgā pārbaudītas metodes, lai saprastu kur atrodamies, izvedām “vadātāju” uz ceļa un turpinājām nosprausto
maršrutu.
Ar vieglu nopūtu konstatējām, ka
pirmajā pieturā “Liepsalās” ceļmalas
kafejnīcā pie Pļaviņām esam iebraukuši laikā. Varam padzert kafiju, pavērot Daugavas nerimstošo plūdumu no
Valdaja mežiem uz jūru. Otrā pietura
bija pie Rūdolfa Blaumaņa „Brakos”.
Vecās ēkas stāv majestātiski skaistas,
paslēpušās zem saviem niedru jumtiem, arī Rūdolfa stādītais baltrozīšu
krūms sētsvidū mūs gaida. Pa durvīm
iznāk gide Anna un iepazīšanās var
sākties. Kad esam gana gudri tapuši
Blaumaņu lietās, padraiskojušie velniņu ādā un pamēģinājuši slaukt preses govi, mūs aicina pie saimes galda
un cienā ar pankūkām un pļavu ziedu
tēju, kas lasīti tepat “Brakos”. Labi paēduši atvadāmies no viesmīlīgās saimnieces un turpinām ceļu.
Nākošā mūsu pietura tepat ap stūri
“Meņģeļos” pie brāļiem Jurjāniem- Pētera, Andreja, Jura un Pāvula- latviešu mūzikas kultūras pamatlicējiem.
Mūziķu tēva celtā guļbūve atrodas
Pulgožņa ezera krastā. Apskatām ēkas

CEĻOJUMS
un izmēģinām roku aušanas mākā, pūšam dažāda lieluma taurēs, uzkāpjam
“Dziesmu kalnā” tad ar lielu apņemšanos rāpjamies pie “Gaismas riteņa” un
visbeidzot bildējamies pie piemiņas
akmens ar mūziķu Pētera, Andreja,
Jura un Pāvula Jurjānu baraljefiem.
Braucam, braucam līdz pat Cesvaines pilij. Pils mūs sagaida viesmīlīgi.
Spīd saule un pils kreisā spārna zelmiņa vilks liekas smaida. Arī labā spārna ūdens noteku pūķis tāds ļoti apmierināts. Izstaigājām pili, izložņājām
pagrabus un bēniņus un pamanām arī
desmit gadu senā ugunsgrēka sekas.
Uzkāpjam pils tornī, lai tuvāk vilkam,
kurš ar asti rāda virzienu uz Gulbeni.
Šodienai piedzīvojumu pietiks, tādēļ mērķtiecīgi dodamies uz Alūksni,
kur esam apmetušies Ernesta Glika
Valsts ģimnāzijas internātā. Ir labi, ja
šoferis ir jauna meitene, tad lūgums
aizvest līdz ezeram pat īsti nav jāizsaka un pēc ievākšanās naktsmājās jau
esam Alūksnes ezera peldvietā un gribam baudīt ūdens veldzi bet... ūdens ir
stindzinoši vēss un tikai retais uzdrīkstas tanī veldzēties. Pārējie braukā ar
katamarānu, dīki pūtina kājas un bauda ezera skaistumu.
Tā pavisam mierīgi noslēdzas ceļojuma pirmā diena.
Rīts sākas 9:00, kad mūsu busiņā
iekāpj Alūksnes zinātājs Gunārs un
sola izrādīt visas tās vietas, kur varētu
būt aprakti Templiešu dārgumi. Apskatām Livonijas ordeņu pils drupas
Marijas vai Pils salā, bet liekas dārgumu tur nav, jo uz drupām uzcelta vērienīga brīvdabas estrāde. Uzkāpjam
Tempļa kalnā, kur Alūksnes barons
Fitinghofs licis uzcelt granīta rotondu
- Slavas templi, par godu Zviedru kara
notikumiem Alūksnē. Pastāvam Eola,
jeb Saules templī. Eols ir grieķu vēja
dievs. Tempļa jumtu rotā zelta aplis,
kurš atveido saules seju. Tempļa vidū
agrāk atradusies Eola figūra. Pamēģinām kā tas ir, būt vēja dievam. Vēlējāmies dzert tēju Aleksandra paviljonā,
bet jaunā istabene mums to neatnesa. Baronu dzimta šeit mīlējusi dzert
rīta kafiju. Paviljons uzcelts par godu
Aleksandram I, kad viņš caur Vidzemi
atgriezies Pēterburgā. Palūkojamies
arī Fītinghofu dzimtas kapenēs, bet
tur vis aizslēgts un pazemē mūs nelaida. Izstaigājām angļu stilā kopto vai
nekopto parku un devāmies tālākos
meklējumos. Pa gabalu var redzēt 55
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metrus augsto Alūksnes evaņģēliski
luteriskās baznīcas torni, kurš tērpts
sastatnēs. Baznīcā norit rekonstrukcijas darbi, bet gailis jau greznojas torņa
galā jaunā zeltījumā. Pāri ielai Ernesta
Glika Bībeles muzejs. Muzejā var apskatīt daudzos Bībeles izdevumus, sākot no pirmās 1694. gadā latviešu valodā izdotās Bībeles līdz pat mūsdienu
datorbībelei. Pamēramies varenumā
ar ozoliem, kurus Gliks iestādīja pabeidzot Bībeles tulkojumus.
Tā kā bānīti esam nokavējuši, atvadāmies no Alūksnes un dodamies
uz Stāmerienu. Tur priecājamies par
Stāmerienas muižu, kura veidojusies
pie diviem ezeriem - Stāmerienas un
Pogas. Šī pils ir interesanta ar saviem
romantiskajiem nostāstiem. Pils parkā
aug divas kopā saaugušas liepas, caur
kurām jāizlien, lai iemantotu mūžīgo
mīlestību. Spožajos saules staros laistās Stāmerienas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas torņu krustos
ieliktie kristāla stikli. Dievnama durvīs
mūs gaida Stāmerienes vēstures zinātājs Gunārs, kurš stāsta gan par baznīcu, gan pašu miestu.
Tad dodamies uz Stāmerienas
staciju sagaidīt Gulbenes - Alūksnes
šaursliežu vilcienu. Atlaižam savu
busu un paši veicīgi sakāpjam vagonā.
Nopērkam biļetes, jo neesam nekādi
zaķi. Gulbenē mūs jau sagaida Raitis
un izvadā pa depo teritoriju, parāda
kompartijas salonvagonu, restaurējamo lokomotīvi un aicina mācīties
RTU. Vēl parāda griezekli ar kuru apgriež vilciena lokomotīvi braukšanai
pretējā virzienā. Beigās vēl izmēģinām
spēkus drezīnas pumpēšanā. Ar drezīnu diez vai līdz mājām tiksim, tādēļ
iegriežamies Vecgulbenes muižā, kur
ceram kādu zirgu atrast. Muižas zirgu
staļļa manēžas stāv tukšas, tur izveidotas greznas banketu zāles un pat siernīcas namiņā jauki apartamenti. Pati
Gulbenes Baltā pils bijusi krāšņākā
celtne Baltijā. Tagad stāv ietērpusies
zaļā remontdarbu apmetnī. Sarkanā
pils, kuru barons Volfs cēlis savai mīļotajai sievai Marisai, ir mazliet labākā
stāvoklī, bet arī tur mūs neielaida.
Apguruši sēdamies savā busiņā un
braucām mājup. Bija divas skaistas,
neaizmirstamas dienas, daudz redzējām, dzirdējām un iepazinām jaunus
cilvēkus.
Templiešu dārgumus meklēja
Sarmīte un pārējie no
Kandavas novada

PALDIES PAR
SKAISTO DIENU

MŪSU PASTĀ

Vēlamies izteikt
lielu un sirsnīgu paldies visiem, kuri Ģimenes dienas ietvaros
Kandavā, ar ziedojumiem atbalstīja ģimenes, kurās ir bērniņi
ar īpašām vajadzībām.
Mums tādas ir septiņas ģimenes. Kopā
tika saziedoti 70Ls.
Paldies
Zigrīdai
Pelītei, kuras ideja un
iniciatīva bija, par šo
naudiņu, noorganizēt šīm ģimenēm ar
bērniem ekskursiju uz
Ventspili. Liels paldies
Bērnu un vecāku grupa Ventspilī
mūsu Kandavas novada domei par atbalstu ar transportu, un arī laipnajam šoferītim Dainim.
Arī Dievam paldies, ka dāvāja mums saulainu un siltu dienu, bez lietus.
Šī diena sākās ar dažādiem ūdens priekiem Ventspils akvaparkā, pēc tam devāmies nelielā ekskursijā pa pilsētu. Paēduši gardas pusdienas pie jūras, devāmies vizināties ar kuģīti pa Ventu. Pēdējā pieturvieta Ventspilī bija Bērnu
pilsētiņa, kurā bērni varēja vēl kārtīgi izpriecāties, kamēr vecāki iedzēra kādu
kafijas krūzi. Mājup braucot iebraucām Usmā, kur mūs ciemos gaidīja sirsnīgā
Brūkleņu ģimene ar siltu tēju un gardumiem. Turpat skaistajā Usmas baznīcā
mēs noturējām svētbrīdi, kurā lūdzām un pateicāmies Dievam par bērniem,
par ģimenēm, par cilvēkiem, kuri ziedoja, par prieku, ko kopā piedzīvojām
šajā ekskursijā.
Paldies visu ģimeņu vārdā tiem cilvēkiem, kuri dāvāja mums prieku un
atpūtu no ne tik vieglās ikdienas.
Ģimeņu vārdā Inguna Kaņepe

Draugs, paiet skolas gadi…
Raksta Jums Kandavas vidusskolas 8.izlaiduma 1957.gada absolventi,
kuri šovasar jūlijā, 55 gadus pēc skolas beigšanas atkal kārtējo reizi satikās
Kandavā.
Lai mūs atpazītu, minēsim dažus
konkrētus vārdus. Bijām divas klases:
A klasē – audzinātāja Anna Bikše, ar
zelta medaļu skolu beidza Alda Plāce,
te mācījās arī nākošais vairākkārtējais
pasaules un olimpiskais čempions šķēpa mešanā Jānis Lūsis. Sveiciens visiem mūsu A klases skolas biedriem!
Mēs bijām B klase, audzinātāja
Ausma Luksa (Ose).
Pēc 55 gadiem bija īpaši patīkami
sanākt kopā mūsu vecajā skolā Ozolu
ielā 3. Mīļš paldies Janai Kašlajai, Kandavas jauniešu centra vadītājai, par šo
iespēju! No 29 absolventiem bijām ieradušies 17. Pieminējām tos piecus no
mums, kas jau ir aizsaulē.

Dzīve un darbs mūs ir izkaisījusi
pa visu Latviju. Pa šiem gadiem esam
paveikuši mūsu valstij svarīgus darbus. Joprojām daudzi no mums strādā.
Skolotāji teica, ka esam īpaša klase, bet
mūsu direktors Otto Ozols, kas bija arī
latviešu valodas skolotājs, teicās rakstīt
lugu par mums. Nezinām, varbūt arī
uzrakstīja.
Mums ir vairāki mediķi- ķirurgs
Vairis Jēkabsons, alergoloģe rehabilitoloģe Lidija Terešonoka, anestezioloģe Guna Indriķe un farmaceite Ruta
Lejasbude.
Starp mums bija daudzpusīgais
sportists Juris Nāzers, kura mums ļoti
pietrūkst.
Mums ir valstī pazīstamais treneris
Armands Krauliņš, kas atstājis nozīmīgas pēdas Latvijas un vairāku ārvalstu basketbola vēsturē, gadiem ilgi
turpinājums 12.lpp.
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turpinājums no 11.lpp.

PROJEKTI

SOCIĀLĀS
DZĪVOJAMĀS
MĀJAS „EGLĀJI”
SILTINĀŠANA
PABEIGTA

Paldies, Armand, par iespēju tikties tavās mājās
trenējot izlašu komandu sportistus.
Mums ir pašiem savi elektriķi,
mālderi, celtniecības inženieri, projektētāji, eksperti (Guntis Muižnieks,
Gunārs Liberts, Ģirts Baltgalvis, Mārtiņš Putniņš, vīri ar zelta rokām, kuru
darba mūža veikumu varam sastapt
visā Latvijā.
Mums ir savs radioregulētājs montētājs Arnis Rozentāls un montētāja Karmena Ansonska (skaistas balss
īpašniece).
Mums ir arī sava kinorežisore Leonija Mundeciema, vairāku filmu autore, filozofiskās literatūras tulkotāja
(no vācu valodas uz latviešu valodu),
aktīva sabiedriska darbiniece.
Esam nozīmīgi papildinājuši pedagogu saimi- starp mums ir sirsnīga,
skolas bērnu mīlēta skolotāja Skaidrīte
Vīksne, mums ir daudzu angļu valodas
mācību grāmatu skolām autore Guna
Ducmane, mūsu izlaiduma vienīgā
sudrabmedaļniece, kas arī pārstāvējusi
Latvijas valsti vairākās starptautiskās
organizācijās.
Mums ir ilgstoša augstskolas (6
studiju programmu) docētāja Lidija
Terešonoka, kas līdz aizstāvēšanai vadījusi daudzus bakalauru, maģistru
darbus, daudzu grāmatu (medicīnas
jomā) un pie 100 zinātnisko darbu autore.
Starp mums ir lauku un mežu kopēji (Leons Kreicbergs, Vilma Celmiņa- kur Jūs esat pazuduši?), svarīgākie
cilvēki- latviskuma saglabātāji, mums

bija pat zinātnieks- putnu vērotājs Gunārs Vītols, Latvijas dabas bagātību
sargs.
Mūsējie visi bija un ir īsteni savas
zemes patrioti, visās jomās, kurās strādāja un strādā.
Mūs turpmākajām studijām un
daudzpusīgajai dzīvei sagatavoja mūsu
inteliģentie, profesionālie skolotāji –
klases audzinātāja, fizkultūras skolotāja- mūsu mīļā Ausma Luksa, Jānis
Eiduks, V. Tillere, P. Erharde, Georgs
Veinbergs, Brunovska, Lidija Tetere,
Līvija Henkuzena, atraktīvais Zelčs un
vēl citi.
Mūsuprāt, svarīgākais, ko cilvēks
var paveikt šai dzīvē paralēli maizes
darbam ir radīt un izaudzināt jauno
paaudzi, kam rūpētu Latvijas valsts šodiena un nākotne, saglabājot tās kultūras un morāles vērtības, nacionālās
bagātības, valodu.
Ar šādu uzdevumu strādā Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas
biedrība Ētikas Tilts Latvijā. Šīs nevalstiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja Dr. med. profesore Lidija
Mauriņa arī ir Kandavas vidusskolas 8.
izlaiduma 11.B klases absolvente.
Vairākums salidojuma dalībnieku
aicina aktīvus, darbīgus cilvēkus, kam
nav vienaldzīga Latvijas nākotne, iesaistīties Ētikas Tilta darbā (e-pasts:
etikas-tilts@inbox.lv).
Ar mīļiem sveicieniem mūsu dzimtajai skolai un Kandavai
1957.gada absolventi

Kandavas novada dome īsteno
projektu „Sociālās dzīvojamās mājas
„Eglāji”, Zantes pagastā, Kandavas
novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi.”
Projekta ietvaros veikti sociālās
dzīvojamās mājas „Eglāji”, renovācijas
un rekonstrukcijas pasākumi, tādējādi
palielinot ēkas energoefektivitāti.
Projekta īstenošanas termiņš ir 24
mēneši, tas beidzas 2012.gada 15.augustā.
Būvdarbus veica SIA „Telms”, veicinot energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumus un uzlabojot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus.
Siltināšanas pasākumi objektā
„Eglāji” pabeigti un ēka ieguvusi jaunu
pievilcīgāku ārējo veidolu. Tika veikta
ārsienu renovācija un siltināšana, cokola daļas siltināšana un apdare, jumta
seguma nomaiņa, pārsegumu siltināšana un apdare, nomainītas durvis un
logi, saremontētas ieejas kāpnes, kā arī
veikta apkures un vēdināšanas sistēmas sakārtošana.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls
90 502,80, no tiem Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums ir 75
% un pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 25%.
(projekta identifikācijas Nr.
SMS/3.4.4.2.0/10/02/046,
saskaņā ar 2010.gada 16.augustā
noslēgto vienošanos Nr.L-SMS-10-0007
starp Valsts aģentūru „Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra” un
Kandavas novada domi)
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APBRAUCAMO CEĻU KARTE

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU
ATTĪSTĪBU
KANDAVĀ
SIA „Kandavas Komunālie Pakalpojumi” informē Kandavas pilsētas
iedzīvotājus, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā” „Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija
Kandavā” otrās kārtas darbu ietvaros,
Kandavas pilsētā tiks slēgta vai ierobežota satiksmes kustība zemāk minētajās ielās norādītajā laika posmā:
Lielā iela posmā no Abavas ielas
līdz Lielai ielai Nr.19 - ielas posms
slēgts no 9.jūlija līdz 15.augustam (ar
iespēju piekļūt pie īpašuma).
Liepu iela posmā no Raiņa ielas
līdz Uzvaras ielai - ielas posms slēgts
no 19.jūlija līdz 10.augustam (ar iespēju piekļūt pie īpašuma).
Liepu ielas un Uzvaras ielas krustojums slēgts no 10.augusta līdz 12.augustam.
Iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi”
valdes loceklis E. Ruņģis

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS KANDAVAS
NOVADA VĀNES CIEMĀ”
Izsludināts iepirkums par projekta „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta, Vānes
ciemā” īstenošanu. Vienošanās ar Valsts Centrālo finanšu un līguma aģentūru tika noslēgta 2012.gada 13.jūnijā. Projektu
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti un
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Vānes ciemā. 2012.gada 16.janvārī noslēgts līgums ar SIA „Firma L4” par tehniskā
projekta izstrādi.
(Līguma Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/125/039; projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/125)
Valdes loceklis Ervīns Ruņģis
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Biedrība „Tukuma Lauksaimnieku Apvienība” informē, ka š.g. septembrī darbu
uzsāks „Dižzārdu tirgus”, precīzāk, Lauksaimniecisko un citu vietējo produktu tirgus (Rīgas-Ventspils šosejas 90- tajā kilometrā).
Tirgus laukums tapis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).
Lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. (Projekta Nr. 11-08-LL21-L413101-0000030).
Visi interesenti (tirgoties gribētāji),
laipni aicināti š.g. 21.augustā plkst. 17.00,
Kandavas novada domes zālē uz tikšanos,
lai pārrunātu interesējošos jautājumus
par tirgus darbību, iespējamo preču sortimentu, u.c..
Tālrunis informācijai: 29196929 - Baiba

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
9. augustā
10:00 Vasaras lasīšanas rallija brauciens uz Maitiķu avotu no Zantes pagasta bibliotēkas
10. augustā
20:00 Grupas “Sandra” koncerts. Zemītes tautas namā
22:00 Balle pie galdiņiem. Spēlē grupa
“Sandra”. Zemītes tautas namā
25. augustā
12:00 Nāc kulē! Pirmoreiz Matkules
pagastam savi svētki
26. augustā
12:00 Kandavas lielās balvas izcīņa
motokrosā. Ieeja 3,50Ls, bērniem līdz
12 gadu vecumam un pensionāriem
bezmaksas. Motoparkā Kandava
SPORTS
11. augustā
Zantes pagasta kausa izcīņa- futbolā,
volejbolā 4:4, strītbolā un dažāda veida
sportiskas aktivitātes.
12. augustā
10:00 Finālsacensības Rietumu līgas
pludmales volejbolā. Ragciemā
13. augustā
19:30 Tukuma novada atklātais čempionāts futbolā. Spēlē: SK Kandava Tukuma Brāļi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
15. augustā
18:00 Abavas senlejas čempionāts strītbolā, finālsacensības. KVLT stadionā

18. augustā
10:00 Kandavas novada sporta svētki
un J. Lūša balvas izcīņa šķēpa mešanā.
KVLT stadionā
20. augustā
19:30 Tukuma novada atklātais čempionāts futbolā. Spēlē: SK KandavaVeterāni Kandavas kārļa Mīlenbaha
vidusskolā
25. augustā
10:00 Zemītes pagasta sporta spēles.
Zemītes parkā
3. septembrī
19:30 Tukuma novada atklātais čempionāts futbolā. Spēlē: SK KandavaZemgale+ Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolā
IZSTĀDES
1. - 6. augusts
Latviešu gleznotājam Kārlim Kalvem135. Zemītes pagasta bibliotēkā
6. - 9. augusts
Latviešu rakstniecei Indrai Gubiņai85. Zemītes pagasta bibliotēkā
6. - 17. augusts
Jubilejas izstāde “Rakstniecei Indrai
Gubiņai- 85” Kandavas pilsētas bibliotēkā
Jubilejas izstāde “Rakstniekam Augustam Deglavam- 150” Kandavas pilsētas bibliotēkā
6. - 31. augustam
Literatūras izstāde- “Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam- 135” Zantes pagasta bibliotēkā

9. - 14. augustam
Latviešu rakstniekam Augustam
Deglavam- 150. Zemītes pagasta bibliotēkā
13. - 31. augusts
Angļu rakstniekam Dž.Golsvertijam145. Matkules pagasta bibliotēkā
13.- 31. augusts
Latviešu rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam- 135. Matkules pagasta bibliotēkā
14.- 25. augusts
Latviešu aktrisei Marijai Leiko- 125.
Zemītes pagasta bibliotēkā
17. augustā
Indras Kreceres gleznu izstādes atklāšana. Galerijā “Vējspārns”
No 20. augusta
“Enciklopēdiju pasaulē” jauno un aktuālo enciklopēdiju izstāde. Enciklopēdiju pielietošana ikdienā. Zantes
pagasta bibliotēkā
20.- 31. augusts
Jubilejas izstāde “Rakstniekam un
gleznotājam Jānim Jaunsudrabiņam135” Kandavas pilsētas bibliotēkā
25.- 31. augusts
Latviešu rakstniekam, romānistam,
gleznotājam Jānim Jaunsudrabiņam135. Zemītes pagasta bibliotēkā
Līdz 20. septembrim
“Enciklopēdiju pasaulē” jauno un aktuālo enciklopēdiju izstāde. Enciklopēdiju pielietošana ikdienā. Zantes
pagasta bibliotēkā
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PAR IZMAIŅĀM SEB BANKAS
KANDAVAS FILIĀLES DARBĪBĀ

Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu elektronisko pakalpojumu
izmantošanā un aizvien sarūkošo nepieciešamību pēc konsultanta klātbūtnes, līdz šī gada beigām Kandavas filiāli plānots pārveidot par klientu pašapkalpošanās centru, kurā būs iespējams veikt bezskaidras naudas pakalpojumus un, ņemot vērā klientu pieprasījumu, saņemt klātienes konsultācijas
Kandavā vai kādā no tuvākajām filiālēm – Kuldīgā (Dzirnavu ielā 5) vai Tukumā (Šeseles ielā 3).
Tāpēc vēršam klientu uzmanību, ka līdz 3. septembrim SEB bankas Kandavas filiāle strādās kā ierasts – darba dienās no pulksten 9:00 līdz 17:00. Savukārt
no 3. septembra līdz 28. decembrim Kandavas filiāle būs atvērta pirmdienās,
trešdienās un piektdienās no pulksten 9:00 līdz 17:00 ar pusdienas laiku no
plkst. 12:30 līdz 13:30. Naudas darījumus būs iespējams veikt, izmantojot iemaksas/izmaksas bankomātus vai Ibanku, savukārt konsultants palīdzēs apgūt
elektronisko pakalpojumu lietošanu, kā arī sniegs konsultācijas par aizdevumu
saņemšanu vai noguldījumu veikšanu.
Sākot ar jauno gadu, SEB banka plāno pāriet uz viesizbraukuma vizīšu principu, kāds veiksmīgi tiek īstenots vairākās Latvijas pilsētās – tas nozīmē, ka
klientiem Kandavā katru dienu būs pieejams bankas pašapkalpošanās centrs
(no plkst. 06:00 – 23:00), savukārt bankas konsultants Kandavu apmeklēs un
sniegs finanšu konsultācijas noteiktās dienas. Par bankas konsultanta ierašanās
laikiem informēsim iepriekš.
Klientu ērtībai atgādinām, ka, veicot maksājumu ar SEB bankas karti, skaidru naudu gan latos, gan santīmos no sava norēķinu konta iespējams izņemt arī
pie kases tirdzniecības vietās. Vairāk informācijas un pakalpojuma sniegšanas
vietas – www.naudasizmaksa.lv.
Jautājumu gadījumā aicinām sūtīt ziņu uz e-pastu info@seb.lv, sazināties ar
SEB Klientu centru darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00 bez maksas, izmantojot
Skype (pēc lietotājvārda SEB_Latvia) vai pa tālruni 8777 (maksas zvans).

UZSĀKTI BŪVGRUŽU TĪRĪŠANAS DARBI PULVERTORNĪ
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi nosacījumus
būvgružu izvākšanai no Kandavas Pulvertorņa, kurā ir prasība būvgružu izvākšanas darbiem veikt arheoloģisko uzraudzību. Arheoloģiskās uzraudzības finansējumam Valsts Kultūrkapitāla fondam tika iesniegts projekts, kas tika atbalstīts.
Darbu veikšanai Kandavas novada dome ir noslēgusi arheoloģiskās uzraudzības
līgumu ar arheologu Mārtiņu Lūsēnu. Viņa uzraudzībā notiks visi veicamie darbi Pulvertornī. Darbus uzraudzīs arī Kandavas novada muzeja vēsturnieks Agris
Dzenis.

KANDAVAS NOVADA SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
DIENESTS INFORMĒ

Turpinās Latvenergo dāvanu karšu izsniegšana. Kartes izsniedz ģimenēm ar
bērniem, ja viņi nav saņēmuši iepriekšējās 2 kartes, vai daudzbērnu ģimenēm,
ja viņi nav pieteikušies 2400 Kw atlaižu programmai, kā arī audžu ģimenēm,
aizbildņu ģimenēm un ģimenēm ar bērniem invalīdiem. Ja Jums ir pārvietošanās
grūtības, lūdzam sazināties ar tuvāko sociālo darbinieku vai zvanīt uz novada
sociālās palīdzības dienestu, telefons 63182063 vai 29171921.
Sociālās palīdzības dienests pieņem kā ziedojumus drēbes, grāmatas t.sk.
mācību, kā arī lietotas mēbeles, kas ir derīgas lietošanai.
Informējam, ka ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas ) statuss, no 2.augusta var saņemt pārtikas pakas Sarkanā
Krusta telpās Kandavā Lielā ielā 24, trešdienās, piektdienās no plkst. 10:00 –
12:00, ceturtdienās no plkst. 13:00 – 15:00. Cēres pagasta „ Silavās” otrdienās no
9:00 – 11:00, ceturtdienās no 14:00 – 16:00; Matkules pagasta „ Bērzos” otrdienās
no 14:00 – 16:00, ceturtdienās no 9:00 – 11:00: Zemītes pagasta „ Vālodzēs-9”
pirmdienās no 9:00 – 12:00, piektdienās no 9:00 – 11:00; Zantes pagastā ziedojumu nodaļā „Stropiņš” pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 8:00 – 12:00.

INFORMĀCIJA
Iedzīvotāju ievērībai

Zemkopības ministrija izsludina
pieteikšanos zālāju apsekošanai, ar
mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem potenciāli
varētu saņemt atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos”.
Ja Jums šķiet, ka Jūsu īpašumā varētu būt šāds bioloģiski vērtīgs zālājs,
sūtiet pieteikuma anketu uz Zemkopības ministriju.Plašāka informācija
mājas lapā www.kandava.lv

SIA „Kandavas namsaimnieks”

sniedz sekojošus pakalpojumus:
apkures katlu un apkures sistēmu uzstādīšana un remonts (privātmājās
un nelielās daudzdzīvokļu ēku katlu
mājās),santehnikas uzstādīšana un remonts; iekštelpu remonts; elektrikas
darbi; metinātāja pakalpojumi;s kursteņu, kamīnu, siltummūru, krāšņu un
plīts remonts, mūrēšana; pļaušana un
krūmu apgriešana, izgriešana (trimmeris, krūmgriezis, traktors); transporta pakalpojumi (mikroautobuss,
pacēlājs, traktors); traktortehnikas
remonts, mehāniskās darbnīcas pakalpojumi, remontējam lauksaimniecības
tehniku( izbraucam uz vietas).
Tālr.63126196, 29174594

SIA” Kandavas namsaimnieks”

rīko izsoli

Kustamās mantas – kāpurķēžu
traktors DT75 (izl.g. 1990.).
Kustamās mantas nosacītā cena
Ls 1550,00 (viens tūkstotis pieci simti
piecdesmit lati un 00 santīmi), neskaitot PVN 21%.
Izsoles solis Ls 20,00.
Izsole ar augšupejošu soli notiks
2012. gada 11. septembrī plkst. 11:00
SIA Kandavas namsaimnieks birojā „Robežkalni”, Kandavas pagasts,
Kandavas novads.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē
iesniedzams SIA Kandavas namsaimnieks birojā „Robežkalni”, Kandavas
pagasts, Kandavas novads līdz 2012.
gada 10. septembra plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.kandava.lv
Tālrunis uzziņām 63126196
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Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds!
		

(K.Apškrūma)

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejas augusta jubilārus!
Anna Rasiņa, Anna Grosbārde, Zinaida Vecriņķe,
Mirdza Roze, Alfons Ronis, Ilga Krūmiņa, Velta Graudiņa,
Ausma Dūdiņa, Smuidra Āboliņa, Alma Kaže,
Voldemārs Ansons, Harijs Gnutons, Valentīna Krūtaine,
Rita Rozīte, Spodra Brūvere, Lidija Andreca, Jānis Vaļuks,
Dace Krātiņa, Karīna Koškina, Zelma Klāva
Kandavas novada pensionāru biedrība

Sveicam!
Par ilggadīgu un labu darbu sabiedrības labā un
sakarā ar Kandavas pensionāru biedrības
50 gadu jubileju
sveicam bijušos pensionāru biedrības priekšsēdētājus
Staņislavu Klindžānu un Vilni Zuti,
grāmatvedi Gunāru Stūri, valdes locekļus
Laimoni Tropiņu un Artūru Grīnbergu.
Novēlam stipru veselību un daudz
skaistu dzīves gadu!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru biedrība
TIEK ORGANIZĒTAS EKSKURSIJAS:
„Lapu zelts Siguldā un Līgatnē”
25.septembrī
Izbraukšana no Vānes plkst. 6:00.
Pieteikties pie Sarmītes līdz 25.augustam,
telefons 26151106
„Lielā nēģu ēšana Salacgrīvā”
17.oktobrī
(Ragana- Lēdurga- Salacgrīva- Saulkrasti)
Izbraukšana no Vānes 7:00.
Pieteikties pie Sarmītes telefons 26151106

Atbalstīsim Zantes ģimenes krīzes centru!

Zantes ģimenes krīzes centrs pēc remonta atkal ir
atsācis aktīvu darbību un aicina novada iedzīvotājus
dāvināt krīzes centram Jūsu dārzu un dabas veltes,
kuras būtu ļoti liels atspaids mūsu bērniem, tās ir, dārzeņi, augļi un ogas, kuras Jums dārzos izaugušas lielākā
daudzumā, nekā paši spējat patērēt! Pēc dāvinājuma
mēs varam arī aizbraukt pie Jums!
Zvanīt Aijai Švānei, telefons 26353631

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
jūlijā reģistrēti 11 jaundzimušie
Adelīna Līna, Alise, Elīza, Emīlija,
Kristiāna Kristīne, Līga, Tīna, Dāvis,
Kristians, Rafaels Jānis, Reinis
SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada dome

KAPU SVĒTKI KANDAVAS NOVADĀ
Sestdien 11. augustā
plkst. 11:00 Ķikuļu kapi
plkst. 12:00 Priedulas kapi
plkst. 13:00 Kreiļu kapi
plkst. 14:00 Elku kapi
Svētdien 12. augustā
plkst. 14:00 Vimbužu kapi
plkst. 15:00 Cikundes kapi
plkst. 16:00 Kalnmuižas kapi
Sestdien 18. augustā
plkst. 11:00 Andziņu kapi
plkst. 12:00 Vecciema kapi
plkst. 13:00 Raibāju kapi
plkst. 14:00 Korģeļciema kapi
plkst. 15:00 Rēžu kapi
plkst. 16:00 Mežmuižs kapi
Sestdien 25. augustā
plkst. 11:00 Baznīcas kapi
plkst. 12:00 Jaunkandavas kapi (vecā daļa)
plkst. 13:00 Jaunkandavas kapi (jaunā daļa ar kapliču)
plkst. 14:00 Smiltiņu kapi
plkst. 15:00 Jaundziru kapi
plkst. 15:00 Matkules kapi
plkst. 16:00 Sviluma kapi
Svētdien 26.augustā
plkst. 15:00 Kandavas katoļu kapos
Sestdien 1.septembrī
plkst. 14:00 Variebas kapi
plkst. 15:00 Aizupes kapi
Kapu svētkus vadīs mācītāji Uģis Brūklene (11.un 12.augustā), Atis Freipičs (18.augustā) un Raimonds Mežiņš (25.
augustā). Zemītes pagasta kapu svētkus vadīs Edvīns Vilks.
Lūdzam sakopt savu piederīgo kapus un teritoriju apkārt
tiem!

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
jūlijā reģistrēti mirušie:
Aldonis Freibergs
Valentīna Gīle
Ina Bakuse
Česlavs Smeļgins

(1933.)
(1941.)
(1955.)
(1955.)

Kandava
Cēres pagasts
Vānes pagasts
Vānes pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

