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AKTUALITĀTESJAUNO GADU 
UZSĀKOT

2012. gads Kandavas 
novadā būs darbīgs un 
notikumiem bagāts. Šī 
gada jūlija sākumā Kan-
davā notiks Eiropas lau-
ku pašvaldību hartas da-
lībvalstu tikšanās -  mēs 
uzņemsim aptuveni 300 
viesu  no 27 Eiropas val-
stīm.  Kandava  izvēlēta 
arī par šī gada pasaules 
latviešu nometnes 3x3 

norises vietu. Šie ievērojamie pasākumi ir gan liels 
gods, gan arī liela atbildība mūsu pilsētai un novadam.

Turpināsim darbu pie novada infrastruktūras 
sakārtošanas un Eiropas projektu finansējuma ap-
guves. Tiks realizēta ūdenssaimniecības projekta 
nākošā kārta, gatavojamies iesniegt projektu, kas 
paredz Zemītes ielas un Lielās ielas rekonstrukciju - 
tiks nomainītas komunikācijas tajos posmos, kur tas 
vēl nav izdarīts un atjaunots ielu segums. Šogad mēs 
mēģināsim uzsākt centralizētās apkures sistēmas 
sakārtošanu – „Kandavas namsaimnieks” ir iesnie-
dzis projekta pieteikumu par siltumtrašu izbūvi un 
rekonstrukciju. Ja šī projekta apstiprināšana un rea-
lizācija būs veiksmīga, tad vairāku katlu māju vietā 
būs viena un jaunā siltumapgādes sistēma nākotnē 
ļaus ietaupīt ievērojamus līdzekļus. Pie nozīmīgiem 
šī gada darbiem pieskaitāma arī Ozolāju estrādes re-
konstrukcija. Tiks ierīkotas jaunas sēdvietas, kā arī 
veikti citi labiekārtošanas darbi un šī kandavnieku 
iecienītā pulcēšanās vieta atdzims jaunā veidolā.

Es domāju, gan iedzīvotāji, gan arī pilsētas viesi 
ir pamanījuši, ka Kandava kļūst arvien sakoptāka. 
Mūsu lepnums ir Kandavas promenāde. Šo gadu 
esam sākuši ar jauna vides objekta „Atvars” atklā-
šanu, kuru veidojis pazīstamais mākslinieks Ojārs 
Feldbergs. Šādi vides objekti ne tikai dara skaistāku 
pilsētu un novadu, tie veicina arī tūrisma attīstību 
un, esmu pārliecināts, ka tūrismam jābūt vienai no 
Kandavas novada prioritātēm. 

Pēdējā laikā ne mazums diskusiju sabiedrībā ir 
raisījusi  nekustamā īpašuma nodokļa jaunā pie-
mērošanas kārtība. Valsts šajā ziņā piešķīrusi lie-
lākas tiesības pašvaldībām un ir pašvaldības, kuru 
iedzīvotāji nobažījušies, ka šis nodoklis ievērojami 
pieaugs. Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa 
dinamiku Kandavas novadā, uzskatu, ka tas nebūtu 
jāpaaugstina. Mūsu novadā nav tādu būvju, kurām 
būtu jāpiemēro kāda īpaša, paaugstināta nodokļa 
likme, tāpēc plānojam to saglabāt iepriekšējā apjo-
mā.

Uzsākot Jauno gadu, novēlu Kandavas novada 
iedzīvotājiem labu veselību, darba sparu, možumu 
un savstarpēju saticību!

Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Rolands Bārenis

Top Kandavas
novada ģerbonis

Esam saņēmuši vairākus iedzīvotāju 
jautājumus, kāpēc tiek veidots jauns ģer-
bonis un kāpēc jāmaina esošais Kandavas 
pilsētas ģerbonis. Kandavas pilsētas ģer-
bonis- sudraba laukā ozola zars ar trīs 
zaļām lapām un trīs zelta zīlēm mainīts 
netiks. Ņemot vērā, ka novadu domes (kuras vēl nav apstiprinā-
jušas novada ģerboni) nav tiesīgas izmantot kādu no esošajiem- 
pilsētas, pagasta, rajona ģerboņus - tika izveidota darba grupa, 
lai izstrādātu Kandavas novada ģerboni. Darba grupas sastāvā ir 
Kandavas novada domes, kultūras un mākslas darbinieki. 

Ģerboņa skices izstrādā mākslinieki Ilze Lībiete un Juris 
Ivanovs, kuri ir veidojuši daudzus pilsētu, rajonu un novadu 
ģerboņus. Tika izveidoti vairāki ģerboņu varianti, pirmo ģer-
boņa variantu - esošajam Kandavas pilsētas ģerbonim pielikta 
zelta apmale, Heraldikas komisija noraidīja, norādot, ka tādā 
gadījumā Kandava kā pilsēta zaudēs savu ģerboni. Heraldikas 
komisija rosināja darba grupai veidot jaunu, pilnīgi atšķirīgu 
ģerboni novadam. Darba grupa vadījās pēc trim apsvērumiem: 
jaunajam ģerbonim jāatšķiras no Kandavas pilsētas ģerboņa, jā-
atspoguļo tikai Kandavas novadam raksturīgais un jāizceļas citu 
novadu un ģerboņu vidū. Tika ieteikts meklēt simbolus novada 
neskartajā dabā un dabas bagātībās. Ozolzīles jau izmantotas 
Kandavas pilsētas ģerbonī un vairākos citu pilsētu un novadu 
ģerboņos, tāpēc darba grupa izvēlējās citus risinājumus. Izska-
tot vairākus ģerboņa noformējuma variantus, darba grupa iz-
veidoja ģerboni - sarkanā laukā melns mežakuilis un zem tā trīs 
zelta čužu ziedi.

Vairoga sarkanā krāsa norāda uz piederību Kurzemes 
novadam, tā akcentējot Kandavas novada vēsturisko un etno-
grāfisko piederību Kurzemei. Kā skaidroja Kandavas novada 
muzeja vēsturnieks Agris Dzenis- jau kopš 1615. gada sarkanā 
krāsa tika izmantota Kurzemes un Zemgales hercogu ģerbonī 
kā Kurzemi simbolizējošās lauvas figūras krāsa. Lauvas krāsa un 
simboliskais saturs ir pārņemta arī  Latvijas Republikas lielajā 
ģerbonī.

Čužu ziedi izvēlēti, jo Kandava ir vienīgā vieta Latvijā, kur 
tik lielā platībā savvaļā aug pēcleduslaikmeta augs krūmu čuža. 
Čužu ziedi simbolizē novada dabas bagātības.

Savukārt mežakuilis izvēlēts kā neskartās dabas, spēka un 
neatlaidības simbols. Heraldikā mežakuilis simbolizē drosmi, 
enerģiju, niknumu cīņā un neatlaidību. Tas sevī nes pozitīvo, 
spēka un enerģijas simboliku un nav saistāms ar izpratni par 
“cūku” kā kaut ko sliktu- simboliku, kas daļēji sakņojas Vecās 
un Jaunās Derības negatīvajā attieksmē pret šo mājdzīvnieku. 

Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Armands Vi-
jups (Dr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas 
un vēstures palīgdisciplīnu katedras as. prof.) uzskata, ka: „Kan-
davas novada ģerboņa projekts ir vērtējams kā oriģināls. Vēlme 
atstāt ozolu, ozolzīles vai ozola vainagu pati par sevi nav peļama, 
tomēr tikpat kā neiespējama– šāda simbolika Latvijas civilajā 
heraldikā ir izmantota bieži, sākot jau ar 20.gs. 20.- 30.gadiem 
un beidzot ar ģerboņu veidošanu jaunajām pilsētām, pagastiem 
un tagad arī novadiem pēdējo divdesmit gadu laikā. Nepārspī-
lējot var teikt, ka gandrīz katra trešā pašvaldība ir vēlējusies savā 
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ģerbonī redzēt ozolu. Iecienītāko figūru klāstā vēl uzskai-
tāma saule, vārpa, upe (upes). Tajā skaitā arī lielāka upe ar 
pieteku vai divu upju satece kā „raksturīgi elementi” kādā 
apdzīvotā vietā. Diemžēl gandrīz katrā pagastā vai nova-
dā aug ozoli, viļņo labības tīrumi, tek upes un zaļo meži. 
Pieņemot šādu simbolikas izvēles principu, Latvija iegūtu 
vienu no garlaicīgākajām un vienādākajām ģerboņu sistē-
mām pasaulē, kurā ģerboņi viens no otra atšķirtos ar maz 
pamanām un nenozīmīgām detaļām. 

Arī Kandavas novada ģerbonis šajā gadījumā būtu 
viens no daudzajiem līdzīgajiem, nepamanāmiem un 
uzmanību nepiesaistošiem. Līdz ar to vispirms kā oriģi-
nālu jāvērtē ideju par čužu ziedu kopas attēlojumu. Tas 
ir viens no elementiem, kas piesaista uzmanību un liek 
jautāt– kādēļ šādas figūras? Kas noteicis to izvēli? Spēja 
piesaistīt uzmanību, likt uzdot jautājumu– viens no veik-
smīga ģerboņa priekšnosacījumiem. Līdzīgi var vērtēt arī 
mežacūkas (mežakuiļa) attēlojumu kā spēka, enerģijas un 
drosmes simbola atveidojumu. Protams, var saprast ba-
žas par primitīvu asociāciju veidošanos. Te var tikai no-
rādīt, ka heraldikas simbolu valoda atšķiras no rakstītās 
un runātās valodas tēlu jēdzieniem. Galu galā– mežakuiļa 
figūra sastopama daudzu pilsētu ģerboņos Rietumeiropā, 
īpaši vācu zemēs. Nav zināms neviens gadījums, kad tas 
izraisītu nievājošus apzīmējumus vai iesaukas no „kaimi-
ņiem”. Arī Balvu pilsētas iedzīvotājus neviens nesaukā par 
„plēsējiem” vai „pelēčiem” lai gan viņu ģerbonī jau vairāk 
kā septiņdesmit gadus rotājās vilka galva.”

Kandavas novada muzeja vēsturnieks Agris Dzenis sa-
cīja: “kā medību dzīvnieks mežakuilis simbolizē novada 
medību tradīcijas un iespējas. Tēlam piemīt arī dziļāka, 
daudzu aizmirsta sakrāla nozīme, par kuru rakstīja ro-
miešu vēsturnieks Kornēlijs Tacits savā darbā “Ģermāni-
ja” (m.ē. 98. gadā). Rakstot par seno baltu- aistu ciltīm, 
Tacits atzīmē, ka: „  Kā sava kulta emblēmu viņi valkā 
mežakuiļa masku, kas aizstāj bruņas un aizsardzību, un 
nodrošina tās dievinātāju pat starp ienaidniekiem”. Tādēļ 
var apgalvot, ka Kandavas novada ģerbonī atradīsies vis-
senākā baltu heraldiskā figūra.” 

Mežakuiļa simbols nav izmantots nevienā Latvijas 
pilsētas, pagasta vai novada ģerbonī. Kandavas novadā ir 
labi attīstīta tūrisma saimniecība un simbolisko mežakuili 
varēs izmantot amatniecības priekšmetu ražošanai, kā arī 
jaunu suvenīru izveidošanai.

As. prof. Armands Vijups piebilst: “ģerbonis jāizvēlas 
pašiem iedzīvotajiem, novada kopienai. Tas ir jāpieņem 
par savu, jāsaprot tā simbolika. Un vienlaicīgi jāizvairās 
no heraldiskām banalitātēm, atkārtošanās un pelēcības. Ja 
ne šis, tad cits, bet dziļi nozīmīgs, simboliski piesātināts, 
oriģināls ģerbonis.”

2011.gada 29.decembra sēdē tika nolemts ievietot ģer-
boņa variantus Kandavas novada mājas lapā www.kan-
dava.lv , lai iedzīvotāji varētu izvērtēt izstrādāto ģerboni  
vai iesniegt savu ģerboņa variantu izstrādātu atbilstoši he-
raldikas likumiem. Argumentētu vērtējumu vai paša iz-
strādātu variantu var iesniegt līdz 2012.gada 1.februārim, 
sūtot uz e-pastu baiba.vitolina@kandava.lv vai iesniedzot 
Kandavas novada domē 100. kabinetā Baibai Vītoliņai.

Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 
Baiba Vītoliņa

 Kandavā atklāts jauns vides mākslas objekts „Atvars”. 
Vides mākslas objekts uzstādīts jaunizveidotajā skvērā, kurš 
tapa 2011.gada rudenī Eiropas Zivsaimniecības fonda pro-
jekta ietvaros, Jelgavas ielas sākumā pie Abavas Vecupes. 
Idejas autors un izpildītājs ir pazīstamais tēlnieks Ojārs Ar-
vīds Feldbergs. Mākslinieks darbu veidojis kā veselu vides 
mākslas kompozīciju. Centrālais kompozīcijas tēls ir no 
ūdens iznirstoša zivs, kas veidota granītā. Apļveida kompo-
zīciju ar mākslinieciski izklāto bruģi noslēdz baļķu soli, kuru 
semantiskā nozīme ir atvarā  ierauti koka zari. Zivs tēls nav 
izvēlēts nejauši, jo šīs teritorijas labiekārtojums ir izveidots 
ar mērķi sakārtot zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas un 
piesaistīt tūristus. 

Makšķerniekam zivs nozīmē atrašanos dabā, ilgu gai-
dīšanu uz veiksmi, kad pieķersies lielā zivs un prieku par 
lomu. Zvejniekiem zivs nozīmē izdzīvošanu. Zivs ir arī viens 
no kristietības simboliem. Latviešiem zivs ir bagātības, lab-
klājības, veiksmes un naudas simbols. Latviešu tautas pasakā 
zelta zivtiņa izpilda trīs karstākās vēlēšanās. Zivs interpretā-
cija un pielietojums ir daudznozīmīgs. Katram no mums var 
būt sava zivs. Katrs no mums kādā jomā jūtas kā zivs ūdenī.

Māksliniekam Ojāram Feldbergam par jauno  darbu ir 
savs stāsts, kuru viņš izstāstīja  atklāšanas pasākumā.

„Vēsture glabā daudz un dažādus noslēpumus, par ku-
riem no mutes mutē klīst mīti, teikas un stāsti. Ir kāds stāsts, 
kurš gandrīz izgaisa no ļaužu atmiņas, ja ne pēdējā laika no-
tikumi, kuri atsauca atmiņā sen senos laikos notikušo. Un 
tas ir stāsts par akmens zivi.

Tas bija ļoti, ļoti sen. Šo zemi klāja ledus un sniega klaju-
mi. Aukstums bija tik stindzinošs, ka te nespēja dzīvot nevie-
na radība. Bet kā nu tur bija kā ne, reiz ledus un  sniegs sāka 
kust un pārvērtās par milzu ezeru. Tas kļuva arvien, arvien  
lielāks, līdz pārrāva krastu un sāka plūst uz jūru. Tā radās ie-
leja un upe. Tās krastos apmetās dzīvot cilvēki, apkārt klejoja 
dažādi dzīvnieki, bet upē peldēja zivis.

Viena no tām bija ļoti neparasta, jo bija ļoti liela. Tā nebi-
ja paspējusi aizpeldēt uz jūru un palikusi upes dzelmē. Pava-
sarī, palu laikā, vietā, kur mita zivs, cilvēki meta dzelmē nau-
du un sauca: „Abava, Abava, Abava!” Tad zivs no dzelmes 
izpeldēja un uz tās muguras cilvēki cēlās pāri upei.

Bet kādu dienu cilvēki uzcēla akmens tiltu un izraka upei 
jaunu gultni, aizberot dzelmi, kur mita zivs. Tā esot pārtapusi 
akmenī, paliekot aizraktajā dzelmē uz nezināmiem laikiem.

No tā laika cilvēki cēlušies upei pāri pa tiltu, bet lielo zivi 
neviens vairs nav redzējis. Taču cilvēki turpinājuši saukt Aba-
vu un to dara vēl šodien. Vēl runā, ka tā, pirms akmenī pār-
tapt, teikusi, ka „tad, kad to atradīs un laukā cels un godās, 
zivs pateicībā katram, kurš klusībā lūgs, trīs vēlēšanās pildīs, 
bet ar vienu noteikumu – katrā reizē vienu.”

Nu zivs ir laukā celta un godāta, atliek tikai izteikt vēlēša-
nos un gaidīt tās piepildījumu.

Kandavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Gudriķe

Kandavā jauns vides
mākslas objekts
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2011.gada 29.decembra 
Kandavas novada domes sēde

Kandavas novada domes sēdē tika 
skatīti 45 jautājumi. Tika apstiprināti :

Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr.19 „Par vienreizēja pa-
balsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu. Tika noteikts, ka 
saistošie noteikumi stājas spēkā pēc 
publikācijas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Kandavas Novada Vēstne-
sis”,  tie tiek publicēti pašvaldības mā-
jas lapā www.kandava.lv  un ir pieeja-
mi novada pagastu pārvaldēs;

Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr.20 ”Grozījumi Kandavas 
novada domes 27.01.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.1 „2011. gada pamat-
budžets un  speciālais budžets”;

Nolikums „Grozījumi 23.11.2009. 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
nolikumā” un noteikts, ka minētais 
nolikums stājas spēkā ar 2011.gada 
29.decembri;

Tika skatīts jautājums par Kanda-
vas novada heraldisko simbolu izvēli 
un māksliniecisko izpildījumu. Jautā-
jums par  izstrādāto  novada ģerboni 
izraisīja plašas debates un tika pie-
ņemts lēmums, ievietot Kandavas no-
vada mājas lapā www.kandava.lv ģer-
boņa variantus ar sarkanu un sudraba 
pamata toni un iedzīvotājiem iesniegt 
novērtējumu par izstrādātajiem va-
riantiem līdz 2012.gada 1.februārim. 
Informācija par izstrādāto ģerboni ie-
vietota šajā avīzes numurā.

Pamatojoties uz likumu „Par paš-
valdībām” (14.p.2.d.3.p.) un Kandavas 
novada domes 28.10.2010. noteikumu 
„Grāmatvedības uzskaites pamatprin-
cipi Kandavas novada domē un tās 
padotībā esošajās iestādēs” 39.p., tika 
lemts par ilgtermiņa ieguldījumu no-
došanu sekojošās novada iestāžu bi-
lancēs: Kandavas Kultūras pārvaldes 
bilancē; Kandavas novada domes paš-
valdības aģentūras „Kandavas novada 
sociālais dienests” bilancē’; Kandavas 
novada Pašvaldības policijas bilancē. 

Tika lemts par Kandavas novada 
domes bilancē esošo pamatlīdzekļu 
ieguldījumu Kandavas novada domes 
kapitālsabiedrības SIA „Kandavas 
namsaimnieks” pamatkapitālā.

Tika apstiprināts SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” iesniegtais tehnis-
ki ekonomiskais pamatojums „Ūdens-
saimniecības attīstības projektam Kanda-
vas novada Vānes pagasta Vānes ciemā”.

Tika nolemts uzdot Kandavas no-
vada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļai līdz 2012.gada 16.janvārim 
izstrādāt un iesniegt LR Satiksmes 

ministrijā projekta pieteikumu „Tran-
zītielu sakārtošana Kandavas pilsētā” 
par kopsummu 1 248 682,90 Ls ( Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda finan-
sējums 74%, valsts budžeta dotācija 
3%, pašvaldības finansējums 23%).

Tika nolemts veikt atkārtotu at-
savināšanas izsoli ar augšupejošu soli 
nekustamam īpašumam „Grenču sko-
la” Zemītes pagastā un nekustamam 
īpašumam „Mirtes” Zantes pagastā, 
pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli.

Pieņēma zināšanai Kandavas no-
vada pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” direktora 
Inta Leitarta informāciju par preventī-
vā darba organizāciju ar nepilngadīga-
jiem likumpārkāpējiem novadā.

Novada Izglītības pārvaldes vadītāja 
Silvija Tiltiņa informēja par Amerikas 
Savienoto Valstu Bērnu fonda piešķir-
tajām stipendijām novada ģimenēm. 
Kandavas novadā stipendija piešķirta 
6 ģimenēm ( 3 ģimenes no Kandavas, 
1 no Cēres, 1 no Zemītes, 1 ģimene no 
Zantes). Stipendija 170 Ls mēnesī tiek 
piešķirta uz diviem gadiem.

Tika lemts par dzīvokļa jautāju-
miem novadā  un apstiprināta dzīvok-
ļu rinda uz 19.12.2011.

Apstiprināja mērķdotācijas sadali 
Kandavas novada izglītības iestādēm.

Tika skatīti jautājumi, kas saistīti 
ar nekustamajiem īpašumiem: par ze-
mes ierīcības projektu apstiprināšanu;  
nekustamo īpašumu iznomāšanu un 
sadalīšanu;  īpašumu apvienošanu un 
kopēja nosaukuma piešķiršanu; adre-
šu piešķiršanu;  īpašuma tiesību atsa-
vināšanu;  pašvaldības autoceļa Nr. 20 
posma īpašumu maiņas procesu Rū-
menē un virkne citu jautājumu.

Domes sēdes protokols pieejams 
www.kandava.lv  sadaļā Pašvaldība.

•••
Kārtējās komiteju sēdes notiks 2012.

gada 19.janvārī no plkst. 13:00  ; domes 
sēde 2012.gada 26.janvārī plkst. 13:00

•••
Kandavas novada domes 

saistošie noteikumi Nr. 18
 „Par ielu un ēku nosaukumu, 

ēku un dzīvokļu numuru izvieto-
šanas kārtību Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 43. panta pirmās daļas 5.punktu
1. Saistoši noteikumi (turpmāk – 

noteikumi) nosaka kārtību kādā tiek 
izvietoti ielu un ēku nosaukumi, ēku 
un dzīvokļu numuri Kandavas novadā.

2. Par saistošo noteikumu izpil-
di ir atbildīgi Kandavas novadā esošo 
nekustamo īpašumu īpašnieki vai viņu 
pilnvarotās/norīkotās personas.

3. Ielu nosaukumu, ēku un korpu-
su numerācijas plāksnes jāizvieto uz 

ēku fasādēm, žogiem vai staba atbil-
stoši šo noteikumu prasībām un atbil-
stoši piešķirtajai adresei.

4. Dzīvokļu numerācijas plāksnes 
jāizvieto virs/pie ieejas durvīm dzīvoklī.

5. Ielas/mājas nosaukuma plāk-
snei Kandavas pilsētā un ciemos jābūt 
izgatavotai atbilstoši Kandavas novada 
domē apstiprinātajam paraugam (1. 
pielikums);

5.1. tumši sarkanas krāsas plāksne 
ar baltu apmali un baltiem uzrakstiem, 
plāksnes izmērs – 160 x 560 mm (atka-
rībā no teksta apjoma plāksnes izmērs 
var mainīties);

5.2. tekstam uz ielu nosaukumu 
norādēm jābūt valsts valodā.

6. Ja ēka atrodas atstatu dārzā vai 
pagalmā, ielas nosaukumu plāksne 
tiek izvietota uz žoga vai staba.

7. Ēkas numerācijas plāksnei jābūt 
izgatavotai atbilstoši Kandavas novada 
domē apstiprinātajam paraugam (2. 
pielikums);

7.1. uz ēkas numerācijas plāksnes tiek 
rakstīts ielas nosaukums, ēkas numurs;

7.2. atkarībā no teksta apjoma ir 
pieļaujami divi plāksnes izmēri – 320 
x 220 mm vai 320 x 280 mm;

7.3. ēkas numerācijas vai nosauku-
ma plāksni nedrīkst izvietot uz ieejas 
portāliem, pilastriem, kolonnām, apma-
lēm un citām arhitektoniskām detaļām.

7.4. nekonkretizējot īpašnieka per-
sonību, ēkas piederību var norādīt šādi:

7.4.1. privātīpašums;
7.4.2. pašvaldības īpašums;
7.4.3. valsts īpašums;
7.4.4. kopīpašums.
8. Plāksnītes ar ielu nosaukumu, 

ēku nosaukumu vai ēku numura zīmi 
jāstiprina 2,5 – 3,0 metru augstumā 
pie ēkas fasādes ielas pusē. Izņemot 
gadījumus, ja tas nav iespējams ēkas 
arhitektoniskā risinājuma dēļ.

9. Ja mazstāvu dzīvojamās apbū-
ves teritorijā ēka atrodas vairāk nekā 
20 m no braucamās daļas un ir aizseg-
ta, tad ēkas numerācijas vai nosauku-
ma plāksne tiek izvietota uz žoga vai 
staba pie ieejas pagalmā.

10. Novada lauku apvidū, kur nav 
ēku numerācijas īpašniekam jānodro-
šina, lai uz ēkas fasādes būtu uzstādīts 
mājas nosaukums, ja ēka atrodas vai-
rāk kā 20 m attālumā no ceļa, tad pie 
iebrauktuves. 

11. Ielas nosaukuma, ēkas nume-
rācijas un korpusa numerācijas plāk-
snei jābūt labā tehniskā un vizuālā 
stāvoklī (nesabojātam, ar skaidri re-
dzamiem un salasāmiem uzrakstiem).

12. Par šo noteikumu neievērošanu 
atbildība ir paredzēta Kandavas novada 
domes saistošajos noteikumos par ad-
ministratīvo atbildību Kandavas novadā.

13. Kontrolēt šo noteikumu izpildi 
un sastādīt administratīvos protokolus 

DOMES LĒMUMI



Kandavas novada vēstnesis 5.
ir tiesīgi Kandavas novada pašvaldības 
policijas darbinieki.

Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 16

 „Par teritorijas, ēku un būvju 
uzturēšanu Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 

daļas 5., 6. un 11. punktu,

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

noteikumi) nosaka kārtību, kādā visām 
fiziskajām un juridiskajām personām 
Kandavas novadā ir jānodrošina viņu 
īpašumā, lietošanā, valdījumā vai ap-
saimniekošanā esošo ēku (būvju), tai 
skaitā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju, zemesgabalu un tiem piegulošās 
teritorijas (šo noteikumu izpratnē – 
Kandavas pilsētā un Kandavas novada 
pagastu ciemos esošajiem īpašumiem 
piegulošā publiskā lietošanā noteik-
tā teritorija – gājēju ietves (izņemot 
sabiedriskā transporta pieturvietas), 
grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktu-
ves malai) uzturēšana un izmantošana.

II. Nekustamo īpašumu kopšana
2. Nekustamo īpašumu īpašnie-

kiem, lietotājiem, valdītājiem vai ap-
saimniekotājiem savā īpašumā un tam 
piegulošajā teritorijā jānodrošina:

2.1. ietvju, iebrauktuvju, grāvju, 
caurteku un zālāju sakopšana, tai skaitā, 
zāles nopļaušana (zāles garums apdzīvo-
tās vietās un administratīvajās teritorijās 
nedrīkst pārsniegt 15 cm, izņemot teri-
toriju, kura tiek izmantota lauksaimnie-
cības vajadzībām), lapu grābšana;

2.2. būvgružu un atkritumu neuz-
krāšana īpašumā, valdījumā un lieto-
šanā esošajās teritorijās;

2.3. nopļautās zāles, nezāļu un lapu 
nogādāšana izgāztuvē vai kompostēšana;

2.4. koku un krūmu zaru apzāģē-
šana gar ietvēm un brauktuvēm vietās, 
kur tiek traucēta gājēju un autotrans-
porta pārvietošanās, kā arī veikt bū-
vēm traucējošo un vispārēji bīstamo 
(sauso, trupējušo, aizlauzto) koku no-
zāģēšanu saskaņā ar Kandavas novada 
domes saistošajiem noteikumiem par 
koku ciršanu ārpus meža zemes Kan-
davas novada teritorijā;

2.4. atkritumu izvešana saskaņā ar 
Kandavas novada domes saistošajiem 
noteikumiem par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu;

2.5. sadzīves notekūdeņu un tuale-
šu izsmeļamo bedru savlaicīga tīrīšana 
un remontēšana;

2.6. sīkiem sadzīves atkritumiem 
paredzēto nedegoša materiāla urnu 
novietošana pie ieejām veikalos un ci-
tās sabiedriskās iestādēs, pieturvietās, 
atkritumu urnu iztukšošana, kā arī at-

kritumu urnu savlaicīga krāsošana;
2.7. īpašuma žogu, vārtu un vārti-

ņu uzturēšana labā kārtībā, to savlai-
cīgs remonts, ja ir redzami bojājumi, 
to atjaunošana vai nojaukšana; 

2.8. fasāžu – logu, durvju, balkonu, 
izkārtņu – tīrība, to savlaicīga krāso-
šana, nepieļaujot, ka krāsojumā ir bo-
jājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares 
materiāla atslāņojumi; 

2.9. ziemas periodā:
2.9.1. ietvju, laukumu attīrīšana 

no sniega un ledus, pretslīdes mate-
riālu kaisīšana (katru dienu līdz plkst. 
8:00), ja nepieciešams sniega tīrīšana 
un pretslīdes materiālu kaisīšana visas 
dienas laikā;

2.9.2. sniega un ledus notīrīšana 
no balkoniem, lodžijām, ēku jum-
tiem, lāsteku nolaušana, lai nepieļautu 
sniega un ledus krišanu no jumtiem, 
dzegām, ūdens notekcaurulēm, bal-
koniem un bīstamo vietu pagaidu 
norobežošana situācijās, kad tiek ap-
draudēta gājēju un transporta līdzekļu 
drošība, ja norobežošana tiek plānota 
uz pašvaldības ielas pusi, tā jāsaskaņo 
ar Kandavas novada domi.

3. Tirdzniecības un pakalpojumu 
sfēras objektu īpašniekiem, lietotājiem 
– nomniekiem jānodrošina teritorijas 
sakopšana ap objektu, kā arī objekta 
skatlogu, durvju un fasādes tīrība, at-
kritumu urnu izvietošana un iztukšo-
šana, atkritumu izvešana.

4. Kandavas novada teritorijā aizliegts:
4.1. izgāzt atkritumus, sniegu, ne-

tīros ūdeņus, ledu un dažādus priekš-
metus šim nolūkam neparedzētās vie-
tās, izgāzt tos upēs un citās ūdenstil-
pēs, uz lietus ūdens uztvērēju restēm 
un vākiem, inženiertīklu akās, uz ielu 
brauktuvēm un ietvēm;

4.2. izveidot sniega vaļņus vietās, 
kur tie traucē gājēju pārvietošanos un 
transporta satiksmi;

4.3. ierīkot izgāztuves un ierakt at-
kritumus namu pagalmos un citās šim 
nolūkam neparedzētās vietās;

4.4. mest sadzīves atkritumu tvert-
nēs būvgružus, izdedžus, metāllūžņus, 
liela izmēra sadzīves atkritumus, kā arī 
liet tajās ūdeni un citus šķidrumus;

4.5. glabāt taru, malku, būvmate-
riālus, metāllūžņus un citus priekšme-
tus uz ietvēm, ielās, kā arī citās koplie-
tošanas vietās (izņemot speciāli tam 
norādītās vietās);

4.6. bez slēgtās lietus ūdens kanali-
zācijas ierīkošanas aizbērt esošos grāv-
jus vai to posmus;

4.7. dienās, kad izved sadzīves at-
kritumus, novietot automašīnas tuvāk 
par 10 m no atkritumu konteineriem;

4.8. žāvēt veļu uz balkona vai lodži-
jas atklātās daļas;

4.9. smēķēt likumā „Par tabakas 
izstrādājumu ražošanas, realizācijas, 

reklāmas un smēķēšanas ierobežoša-
nu” noteiktajās vietās, izņemot vietas, 
kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

4.10. dedzināt sadzīves atkritumus 
konteineros un ugunskuros, kā arī de-
dzināt zāli.

III. Namīpašumu uzturēšana 
un dzīvojamo telpu lietošana

5. Namīpašumu uzturēšanu (arī 
tehnisko) un dzīvojamo telpu (dzīvok-
ļu) lietošanu valsts un pašvaldības in-
stitūcijām, juridiskām, fiziskām, kā arī 
pilnvarotajām personām, kuru īpašu-
mā, valdījumā vai nomā Kandavas no-
vadā ir namīpašumi, dzīvojamās telpas 
(dzīvokļi) veic, ievērojot Latvijas Re-
publikas Civillikumu, Būvniecības li-
kumu, „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumu”. Ministra kabineta 1997. gada 
1. aprīļa noteikumus Nr. 112 „Vispārī-
gie būvnoteikumi” un Ministru kabine-
ta 2004. gada 17. februāra noteikumus 
Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” un 
citus spēkā esošos normatīvos aktus.

6. Kārtību, kādā lietojamas pašval-
dības dzīvojamās telpas (dzīvokļi), no-
saka likums „Par dzīvojamo telpu īri”, 
īres un apsaimniekošanas līgumi.

7. Neapdzīvotās un saimnieciskai 
darbībai neizmantotās ēkās (būvēs) un 
telpās (dzīvokļos) īpašniekiem, lietotā-
jiem, valdītājiem vai apsaimniekotājiem:

7.1. jānoslēdz ieejas un pagrabu durvis;
7.2. logi jāaizver vai, ja tādu nav, 

pagraba un 1.stāva logu un durvju ai-
las jāaiznaglo;

7.3. teritorijas jāiežogo, lai novēr-
stu nepiederošu personu iekļūšanu un 
uzturēšanos tajās;

7.4. nedrīkst pieļaut atkritumu uz-
krāšanos;

7.5. jānodrošina objekta atbilstība 
ugunsdrošības noteikumiem;

7.6. piegulošo teritoriju uzturēšana 
jānodrošina atbilstoši šo noteikumu 2. 
punktā un 3. punktā minētajām prasī-
bām.

7.7. jānodrošina nekustamā īpašu-
ma objekta un tā apkārtnes regulāra 
sakopšana;

7.8. jānodrošina tādu nekustamo 
īpašumu objektu sakārtošana, norobe-
žošana vai nojaukšana, kas ir avārijas 
stāvoklī un var apdraudēt cilvēkus.

8. Par šo noteikumu neievērošanu 
atbildība ir paredzēta Kandavas novada 
domes saistošajos noteikumos par ad-
ministratīvo atbildību Kandavas novadā.

9. Kontrolēt šo noteikumu izpildi 
un sastādīt administratīvos protokolus 
ir tiesīgi Kandavas novada pašvaldības 
policijas darbinieki.

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Kandavas novada domes 
2004. gada 29. janvāra saistošie notei-
kumi „Par Kandavas novadā esošo ēku 
un būvju uzturēšanu un izmantošanu”.
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VĒSTURE

Pēc vēstures ziņām 1863.gadā Lie-
lā iela 25 bija koka dzīvojamā māja ar 
koka saimniecības ēku un mājas īpaš-
nieks bija vācietis Frīdrihs Glāzenaps. 
1894.gadā par īpašnieku kļūst ebreju 
namnieks Heimanis Blumbergs, kurš 
pārbūvē savu īpašumu. Top mūra dzī-
vojamā ēka ar divām tirgotavām, koka 
ērbeģis ar tirgotavu un koka ērbeģis ar 
audumu krāsotavu. Pāris gadus vēlāk, 
1897.gadā ēka piederēja namniekam 
Kārlim Baumanim. Tagadējā divstāvu 
mūra dzīvojamā ēka celta 1918.gadā. 
Dzīvojamā ēka mūsdienās ir pašvaldī-
bas īpašums.

Zudusī ēka Lielajā ielā agrāk bi-
jusi vienstāva mūra dzīvojamā un vei-
kalu ēka, būvēta ap 1860.gadu. 1863.
gadā gruntsgabalā bija mūra dzīvo-
jamā ēka un koka saimniecības ēka. 
Īpašnieks bija ebreju tirgotājs Kazers 
Blumbergs un vēlāk viņa mantinieki. 
Lizetes Rozenštamas ēdienu veikals 
šeit bija 1935.gadā, vēlāk tajā atradās 
Dāvida Blumberga manufaktūras un 
citu preču tirgotava. 1961.gadā ēku 
nojauca, jo tā bija avārijas stāvoklī.

Lielā iela 26 divstāvu mūra dzī-
vojamā, veikalu un iestāžu ēka celta 
ap 1890.gadu. Ēkas arhitektoniskās 
vērtības ir kāpnes, durvis un balkons. 
1863.gadā uz gruntsgabala atradās 
koka dzīvojamā un saimniecības 
ēkas, kuru īpašnieks bija vācietis vies-
nīcnieks Frīdrihs Zamblovskis. Par 
zemes gabala īpašnieci 1894.gadā kļu-
va muižniece Tekla fon Betihere. Tad  
koka ēkas jau bija aizstātas ar mūra 
dzīvojamo ēku, kurā bija tirgotava un 
mūra ērbeģis ar ceptuvi. Ap 1906.g. 
īpašumu nopirka Kandavas Sadrau-
dzīgā biedrība, un 1922.gadā te iz-
veidoja biedrības krājaizdevu kasi un 
vēlāk 1935.gadā biedrības bibliotēku. 
Ēkā bija Jāņa Andersona I šķiras trak-
tieris “Gambija”, Otīlijas Bārs ēdienu 
veikals, Friča Viļumsona pārtikas un 
sīku preču tirgotava, Friča Goldberga 
gaļas tirgotava, Sapas Viļumsons vīna 
un degvīna tirgotava, Oto Pluģa pār-
tikas un dzērienu veikals, Kandavas 
mednieku biedrība. 1943.g. ēkā atra-
dās Kandavas krājaizdevu sabiedrības 
kantoris. Pēc kara ēkā atradās dzīvokļi 
un veikali. 

Lielā iela 27 ir pašvaldības īpa-
šums. Mūra 3 ½ stāvu dzīvojamā un 
iestāžu ēka celta ap 1910.gadu un to-
laik tā  bija augstākā celtne Kandavas 

vecpilsētā. 1863.g. 
īpašniece bija Karlīne 
Baumane, viņas īpa-
šumā atradās koka 
dzīvojamā un saim-
niecības ēka. 1894.
gadā, kad par īpaš-
nieku kļuva nam-
nieks Kārlis Bauma-
nis, uz gruntsgabala 
atradās koka dzīvo-
jamā ēka un ērbe-
ģis. 1900. un 1912.g. 
īpašniece bija zēnu un meiteņu pri-
vātskolas vadītāja Marija Baumane. 
1922.gadā viņas mantinieki kļuva par 
īpašniekiem, tad arī pirmoreiz minēta 
mūra dzīvojamā ēka kopā ar koka ēr-
beģi. 1935.g. dzīvojamajā namā atra-
dās daudzas iestādes: Latvijas Sarka-
nā krusta veselības kopšanas punkts, 
pasta un telegrāfa kantoris, zobārstes 
Zelmas Jēkabsones kabinets, Marijas 
Zandbergas ēdienu veikals, Hannas 
Kalmanes pārtikas un tabakas preču 
tirgotava, Žaņa Rumbas radioaparātu 
un radio piederumu tirgotava, Pēte-
ra Seržāna drogu veikals, kā arī Jāņa 
Puriņa frizētava un dzīvokļi. Pēc kara 
ēkā atradās patērētāju biedrības vei-
kals un dzīvokļi.

Arī  ēka  Lielā ielā 28  ir pašval-
dības īpašums. Mūra trīsstāvu sabied-
riskais nams celts neogotikas stilā 
1909.gadā kā Kandavas Sadraudzīgās 
biedrības nams. Tajā atradās lielā un 
mazā zāle, bufete, lasītava, bet 1915.
gadā-  krievu armijas lazarete. Pēc 
2. pasaules kara te atradās Kandavas 
pilsētas kultūras nams, kuru 1989.
gadā rekonstruēja, pagarinot būvap-
jomu un paaugstinot skatuves daļu. 
Arī patreiz šajā skaistajā ēkā atrodas 
Kandavas kultūras nams, kuru ar lep-
numu varam rādīt pilsētas viesiem kā 
paraugu, senatnīgajam veiksmīgi sa-
vienojoties ar mūsdienīgo. 

Lielās  ielas 29. nams pirmo-
reiz rakstos minēts 1853.gadā, kad  
gruntsgabala īpašnieks bija vācietis 
Johans Šteins. Ap 1890.gadu tika uz-
būvētas divas divstāvu mūra dzīvoja-
mās ēkas. 1894.gadā īpašums jau pie-
derēja zemniekam Robertam Zēber-
gam, uz tā bija mūra dzīvojamā ēka 
ar tirgotavu un mūra ērbeģis. Blakus 
esošā mūra dzīvojamā ēka, podnie-
ka darbnīca, galdnieka darbnīca un 
dārzs piederēja Jēkabam Kārkliņam. 

Abus īpašumus apvienoja 1897.gadā 
un 1922.gadā par tā īpašniekiem klu-
va Kārkliņa mantinieki. 1935.g. te 
atradās Hajas Šores Jākobsones kolo-
niālpreču veikals  un pārtikas preču 
tirgotava, Friča Zīda apavu tirgotava, 
1954.g. - Kandavas dzelzceļa stacijas 
bufete. 1998.g. īpašuma tiesības atjau-
notas Oto Kārkliņa sešiem mantinie-
kiem. Šis nams ir privātīpašums.

Lielā iela 30/32 ir privātīpašums. 
Mūra dzīvojamā, traktiera un veikalu 
ēka, būvēta ap 1880.gadu. Uz blakus 
esošā gruntsgabala bijusī koka dzīvo-
jamā ēka nav saglabājusies. Pirmais zi-
nāmais gruntsgabala īpašnieks 1863.
gadā bija ebreju krodzinieks Benja-
mins Blumentāls. 1894. gadā par īpaš-
nieku kļuva ebrejs Dāvids Karštats. 
Pēc gada Dāvidam Karštatam paša 
namā atļāva atvērt alus, medalus un 
silto ēdienu tirgotavu. Iebraucamajā 
vietā “Altene” bija 9 istabas, stadula 
un zirgu stallis. 1912.gadā zeme pār-
gāja Eduarda Meija īpašumā un ēkā 
atradās Kaspara Bendrava vīnu tirgo-
tava. Pēc Pirmā pasaules kara grunts-
gabals nonāca Viļa Pluģa īpašumā. 
1935. gadā ēkā atradās Alberta Berga 
pulksteņu un zeltlietu tirgotava, kā arī  
Pluģa pārtikas un dzērienu veikals. 
1997.gadā īpašuma tiesības atjauno-
tas V. Pluģa meitai Katei Kinstlerei.

Balkus esošā zemes gabala īpaš-
nieks 1863.gadā bija vācietis, pod-
niekmeistars Vilhelms Hībners, viņa 
īpašumā atradās koka dzīvojamā ēka 
un saimniecības ēkas. 20.gadsimta 
sākumā gruntsgabals nonāca Tek-
las Feiferes īpašumā. Pēc 1993.gada 
ugunsgrēka ēka tika nojaukta un šo-
brīd tās vietā atrodas stāvlaukums.   

 Zudusī ēka Lielās un Talsu ielu 
stūrī tika uzbūvēta 19.gadsimta vidū 
kā vienstāva koka dzīvojamā un vei-
kalu ēka. 1863.gadā ēku īpašnieks 
bija ebrejs Šlaums Klempners. 19. gs. 

LIELĀ IELA - KANDAVAS ARTĒRIJA
(Turpinājums. Sākums „Kandavas Novada Vēstneša” oktobra numurā.)
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beigās īpašums piederēja baronam 
Teodoram fon Hānam, bet kopš 1900.
gada ebrejam, tirgotājam Šajem Blu-
menavam. Šeit bija Andreja Pavāra 
krogs un Šajes Karšteta koloniālpreču 
tirgotava. 1935.gadā ēkās bija Ābrama 
Frīdberga pārtikas preču tirgotava, 
Meijera Frīdberga gaļas tirgotava un 
Kriša Podnieka mehāniskā darbnīca. 
Par ēku bojāejas laiku un apstākļiem 
vēsture pagaidām klusē. Šobrīd šajā 
vietā atrodas neliels skvērs. 

Lielā iela 31 zemes gabals 1886.
gadā uzdāvināts Kandavas ebreju 
draudzei , kura uz tā nolēma celt Si-
nagogu. Sinagogas būvprojekts tika 

izstrādāts 1892.gadā un sekoja ēkas 
celtniecība. Kandavas ebreju kopie-
nas rabīns no 1900. līdz 1912.gadam  
bija Mendels Zaks.  Kara laikā 1943.
gadā ēkā tika izvietotas vācu armijas 
garāžas. Pēc kara ēkai tika aizmūrēti 
lielie logi un tajā  ierīkota graudu no-
liktava. 1950.gadā Sinagogas telpās 
sāka darboties kinoteātris “Spartaks” 
(vēlāk  “Auseklis“ un “Senleja“). Kopš 
2002.gada ēka netiek izmantota, tā ir 
pašvaldības īpašums. 

Lielā iela 33 ir privātīpašums. Šī 
vienstāva mūra dzīvojamā un veikalu 
ēka ar pagrabu un mansardu būvēta 
19.gs. otrajā pusē. 1894.gadā īpaš-
niece bija zemniece Anna Reinberga, 
viņai piederēja mūra dzīvojamā ēka.  
Vēlāk īpašnieki vairākkārt mainīju-
šies. 1993.gadā īpašuma tiesības at-
jaunotas  F. Bērmaņa mantiniekiem.

Lielā iela 34 vienstāva mūra dzī-
vojamā ēka ar mansardu un pagrabu, 
celta ap 1900.g. No 1911. - 1922. g. 
tās īpašnieks bijis Eduards Lindaus. 
1940.gadā par īpašnieku kļūst Jēkabs 
Oskars Lasmanis. 1954.g. ēkā atradās 
Kandavas rajona Kultūras nodaļas 

noliktavas un kopmītne. 1999.g.  īpa-
šuma tiesības atjaunotas O. Lasmaņa 
mantiniekiem. 

Lielā iela 35 ir privātīpašums. 
1894.gadā neapbūvētā gruntsgabala 
īpašnieks bija zemnieks (vēlāk mi-
nēts kā kurpnieks) Juris Valkarājs. Šī 
ir vienstāva mūra dzīvojamā ēka ar 
mansardu un tā tika uzcelta 19.gad-
simta beigās. Valkarāja dēls īpašumu 
mantojis 1933.gadā. 1996.gadā īpa-
šumtiesības tika atjaunotas mantinie-
kiem.

Lielā iela 36 mūra divstāvu ēka 
ar mansardu celta ap 1900.g. 1922.g. 
mūra dzīvojamās ēkas un zemes īpaš-
nieks bija Johans Heidingers,  1930.g. 
Anna un Mārtiņš Mežraupi. 1991.g. 
ēkā atradās Bērnu konsultācija. 
1998.g. īpašuma  tiesības atjaunotas 
mantiniekam M. Mežraupam.

Par  pārējām vēsturiskajām ēkām 
Lielajā ielā jeb Vējspārnā nākamajā 
„Kandavas Novada Vēstneša” numurā.

Agris Dzenis
Kandavas novada 

muzeja vēsturnieks

2011.gads bija piecpadsmitais dar-
ba gads kopš bāriņtiesu darbības atjau-
nošanas Latvijā. Bāriņtiesu darbinieku 
konference un svinīgais pasākums no-
tika decembra beigās Mālpils kultūras 
centrā. Konferencē tika rezumēts šajos 
gados paveiktais bāriņtiesu attīstībā, 
runāts par turpmākajiem mērķiem, 
izmaiņām likumdošanā un bāriņtie-
su darbības  pilnveidošanā. Tik plaša 
mēroga pasākums bāriņtiesām notika 
pirmo reizi, tajā piedalījās vairāki val-
dības ministri un emocionālu brīdi ar 
nelielu koncertu sniedza Evita Zālīte, 
kura pati ir mamma četriem audžu-
bērniem un brāļi Petrauski. 

Vairāku bāriņtiesu vadītāji saņē-
ma Labklājības ministrijas un Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
atzinības rakstus. Par nesavtīgu darbu 
un ieguldījumu bāriņtiesas darba no-
drošināšanā Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijas Atzinības rakstu 
saņēma arī Kandavas  novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja Laila Henzele.  
Goda rakstu no Latvijas Bāriņtiesu 
darbinieku asociācijas par ilggadīgu  
un nozīmīgu ieguldījumu bāriņtiesas 
darbā saņēma bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja vietniece Liena Reinberga.

AKTUALITĀTES

1996.gadā, kad Latvijā tika izvei-
dotas bāriņtiesas, Kandavas novadā 
bija tikai dažas aizbildņu ģimenes. 
Patreiz mūsu novadā ir 44 šādas ģi-
menes. 2005.gadā novadā radās pir-
mās audžuģimenes. Šobrīd novadā ir 
85 audžuģimenes. Aizbildņu ģimenes 
par savām mājām sauc 78 bērni, au-
džuģimenēs ģimenes siltumu saņem 
121 bērns. Tie ir gan mūsu novada, 
gan citu pašvaldību bērni, kuri saviem 
bioloģiskajiem vecākiem bijuši neva-
jadzīgi un traucējoši.

Bāriņtiesas darbības lauks ir plašs. 
Mēs aizstāvam bērna vai citas rīcīb-
nespējīgas personas personiskās un 
mantiskās attiecības, izskatām iesnie-
gumus un sūdzības par vecāku, aiz-
bildņa, aizgādņa vai audžuģiemenes 
rīcību, piedalāmies lietas izskatīšanā 
tiesā un sniedzam atzinumus, ja li-
kums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtie-
sas piedalīšanos lietas izskatīšanā par 
nepieciešamu, sadarbojamies ar citām 

Latvijas bāriņtiesām 15 gadu 
darba svētki
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bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas institū-
cijām, veselības aprūpes un izglītības 
iestādēm, sociālajiem dienestiem un 
policijas iestādēm, lai nodrošinātu 
bērna vai citas rīcībnespējīgas per-
sonas tiesību un interešu aizstāvību. 
Informējam pašvaldības sociālo die-
nestu vai citu atbildīgo institūciju par 
ģimenēm, kurām nepieciešama pa-
līdzība. Kriminālprocesa likumā no-
teiktajos gadījumos bāriņtiesa pārstāv 
bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu 
kriminālprocesā  un veic Kandavas 
novadā notariālās funkcijas likuma 
paredzētajos ietvaros.

Bāriņtiesas darbiniekiem ir ne-
normēts darba laiks. Ja ir problēmas 
ģimenē un atskan policijas, kaimi-
ņu vai kādas citas personas telefona 
zvans, vienalga, kurā diennakts stun-
dā tas būtu, nekavējoties dodamies 
uz norādīto adresi, lai noskaidrotu 
situāciju un izvērtētu bērna atrašanās 
drošību attiecīgajos apstākļos . 

Viss labais, tāpat kā viss sliktais sā-
kas ģimenē. Dzejnieks Kārlis Skalbe ir 
teicis: „Laime ir ģimenē, varētu teikt 
ligzdā, kur daudz bērnu, kur draudzī-
gi dala azaidu un kopīgi pārdzīvo bē-
das un prieku. Un, ja jūs man neticat, 
paklausieties gavilējošās putnu balsīs, 
kas atskan plaukstošā vasaras dārzā .”

Pats svarīgākais un dārgākais ģi-
menē ir bērni. Bērni ir mūsu nākotne, 
mūsu dzimtas turpinājums. Bērni ir 
arī mūsu ikdienas darba prioritāte, labi 
zināmas lietas, bet ikdienā vienmēr 
sev atgādinām mātes Terēzes teiktos 
vārdus „Labais, ko tu dari šodien,  rīt 
tiks aizmirsts, tomēr dari labu. Godī-
gums un atklātība dara tevi ievainoja-
mu, tomēr esi godīgs un atklāts.”

Gada nogalē bāriņtiesā ar sajūs-
mu tika uzņemta ziņa, ka Labo darbu 
nedēļā jauniešu centrs Nagla dāvina 
mums mākslas fotogrāfijas, kuras iz-
vietot darba telpās. Mums tika dota  
iespēja pašiem izvēlēties fotogrāfijas, 
tādēļ, protams, izvēlējāmies tās, kuru 
galvenie personāži ir bērni dažādā 
vecumā un dzīves situācijās. Jauniešu 
centra Nagla dalībnieces un viņu va-
dītāja Jana Kašlaja viesojās pie mums 
un uzdāvināja piecas jaukas mākslas 
fotogrāfijas, kuru autores ir Rūta Lau-
ra un Lelde Strazdiņa.

Šīs fotogrāfijas silda mūs ikdienā 
un katrs, kurš ienāk mūsu kabinetos, 
arī priecājas par tām.

Bāriņtiesa priekšsēdētājas vietniece
 Liena Reinberga

Noslēdzies 2012.gads un atskato-
ties uz to, kas pagājušajā gadā  paveikts 
pilsētas labiekārtošanā, varam secināt, 
ka daudz kas veiksmīgi īstenots un 
daudz kas uzsākts.

Kandavnieki var būt lepni par 
skaisto Promenādi, kas tapusi vecpilsē-
tas centrā. Kad  pavasarī tā  sazaļos un 
saziedēs, tad  priecēs ne tikai vietējos 
iedzīvotājus, bet ikvienu, kurš iegriezī-
sies Kandavas centrā.

Pagājušā gada  rudenī  labiekārtota 
gājēju taka gar Abavas krastu un attī-
rīti skatu punkti uz pilsētu, atjaunoti 
soliņi, uzstādīts vides mākslas objekts 
„Atvars” ar skulptūru – zivi- tā centrā. 
Ir iespēja pasēdēt un atpūsties upes 
krastā. Izveidota vēl viena sakopta vie-
ta, kur  baudīt dabu un mākslu.

Šie projekti īstenoti ar ES atbalstu, 
taču  daudz darīts pašu spēkiem un ma-
teriāliem. Novada domes organizētajā 
akcijā „Dāvini savai pilsētai” pilsētas 
košumam un  krāšņumam dāvinātas 
daudzgadīgās puķes (īrisi, rudbekijas, 
rozes u.c.),  kā arī dažādas sīpolpuķes 
(narcises, tulpes, hiacintes u.c.). Dāvi-
nātais  stādu materiāls tika  izmantots 
pilsētas apstādījumos un pirmos ziedus 

varēsim ieraudzīt  jau šopavasar. 
Prieks par lielo atsaucību šajās 

akcijās, jo atsaucās arī dāvinātāji no 
citiem novadiem. Kandavas novada 
dome izsaka lielu pateicību šiem dās-
najiem cilvēkiem.

Kandavas novada iedzīvotāji aktīvi 
iesaistījušies anketu aizpildīšanā par 
mūsu pilsētas „sirdi”– Bruņinieku pils-
kalnu un skvēru pie tā.  Vēl varat izteikt 
savu viedokli un aizpildīt anketu līdz 
31.janvārim. Anketas varat  atstāt an-
ketas saņemšanas vietā vai, ja aizpildāt 
anketu, kas atrodama mājas lapā www.
kandava.lv, tad sūtat to ainavu arhitek-
tei uz e-pastu aiga.tetere@kandava.lv

Izsakām pateicību visiem, kuri pie-
dalījās aptaujā,  par interesantajām ide-
jām un informējam, ka apkopotie  re-
zultāti tiks publicēti mājas lapā  www.
kandava.lv.

Paldies atsaucīgajiem, aktīvajiem 
un pilsētas izaugsmē ieinteresētajiem 
novada iedzīvotājiem, lai Jums veik-
smīgs, krāsains, auglīgs un izdevies 
jaunais 2012.gads!

Kandavas novada ainavu arhitekte
Aiga Tetere

Kā jau rakstījām „Kandavas No-
vada Vēstneša” decembra numurā, 
Kandavas novada dome atsaucās aici-
nājumam pievienoties akcijai „Eņģeļi 
pār Latviju”, izveidojot īpašu eņģeļu 
egli Kandavā. Eņģeļus veidoja un ar 
saviem novēlējumiem eglē lika Kan-
davas novada skolu audzēkņi.

Akcija ir noslēgusies un tās rezul-
tāti zināmi. Sargeņģeļus sagaidījusi arī 
mazā kandavniece Marta Java. Akcijas 
„Eņģeļi pār Latviju” laikā ir saziedoti 
nepieciešamie līdzekļi ( 2398 LVL un 
3000 EUR), lai Martiņa varētu iziet 
intensīvās kompleksās rehabilitācijas 
kursu Bad Krocingenā Vācijā.

Decembra sākumā rīkotajā labda-
rības koncertā Martas rehabilitācijai 
un laikā līdz Ziemassvētkiem ziedo-
jumu kastītē Kandavas ev.lut. baznī-
cā, tika saziedoti turpat 650 LVL, kas 
deva iespēju Martiņai jaunā gada pir-
majā nedēļā iziet pirmo rehabilitācijas 
kursu Rīgā. Nākamo kursu Martiņa 
izies pavasara brīvdienās.

Martas ģimene un visi viņas mīļie 
saka vislielāko paldies  novadniekiem 
par  nesavtīgo atsaucību un sirds sil-
tumu. „Paldies visiem, kas ziedojuši 
Martas veselības uzlabošanai! Mēs 
ticam, ka ar Dieva žēlastību un līdz-
cilvēku atsaucību, Martiņa staigās!” - 
sacīja meitenītes mamma Inga .

Paldies visiem, kuri ziedoja!

Kandavas novada domes
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Gudriķe

Mums 
izdevās

Kandava kļūst skaistāka
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Tikos ar Anitu, lai uzzinātu  kā 
radās doma par Dāmu kluba izveidi 
Kandavā.

-Ideja izveidot Dāmu klubu Kan-
davā radās tā iemesla dēļ, ka šeit ilgi 
nekas tamlīdzīgs nav bijis, bet man ir 
laba pieredze dāmu klubu veidošanā. 
Trīs gadus šāds klubs darbojās Sabi-
lē, bija ļoti labi apmeklēts, pat līdz 30 
apmeklētājām reizē. Es pie tā nopietni 
piestrādāju, tikāmies reizi mēnesī, kat-
ra mēneša trešajā trešdienā. Lai labās 
tradīcijas turpinātos arī Kandavā, ne-
esmu mainījusi kluba tikšanās dienas. 
Mēs tiekamies reizi mēnesī trešdienās. 
Pirms veidot dāmu klubu, noskaidro-
ju, ka kādreiz Kandavā tāds darbojies 
un to vadījusi un organizējusi Inese 
Ondrupa.  Notikušas interesantas tik-
šanās, Inese organizējusi arī dažādas 
izstādes. Klubiņš darbojies kādā  mājā 
jeb pagrabiņā Sabiles ielas iekšpagal-
mā. Ideju par dāmu kluba izveidi man 
izteica pašas kandavnieces, tās kuras 
nevēlas ieslīgt mājsaimnieču rutīnā, 
bet izrauties no ikdienas, uzzinot un 
iemācoties kaut ko jaunu, pilnveidojot 
sevi.

Vai klubam ir savs kodols - pastā-
vīgās apmeklētājas? 

-Varu teikt, ka katru reizi ir citas 
apmeklētājas. Pirmajā reizē bija kādas 
astoņpadsmit dāmas. Dažāda gadu 
gājuma, ar dažādām interesēm. Ir tāds 
neliels kodols- piecas, sešas dāmas, 
kuras nāk katru reizi. Uz floristikas 
nodarbību atnāca tās, kurām interesē 
šī joma, uz tikšanos ar psihologu at-
nāca citas. Oktobrī stāstīju par kūku 
cepšanu mājas apstākļos. Interese bija 
tik liela, ka nācās organizēt vēl divas  
šādas nodarbības ārpus klubiņa ietva-
riem.

Kur Tu smel idejas kluba nodar-
bībām?

-Uz pašu dāmu iniciatīvu daudz 
paļauties nevaru. Ir tāda vēlme, lai 
idejas tiktu piedāvātas no manas pu-
ses. Patreiz vēl neesmu guvusi atsaucī-
bu arī pie kluba nosaukuma izdomā-
šanas.

Novembrī  runājām par veselīga 
uztura pamatprincipiem. Par tēmu 
”Ēd un tievē” stāstīja organizācijas 
”Figūras draugi” Latvijā izveidotāja 
Inga Pūce, kuru daudzi noteikti atce-
ras kā „Svara vērotāju” kustības dibi-
nātāju un  vadītāju. Ieinteresētība bija 
liela, dāmas uzdeva jautājumus par 
to, kā dzīvot un ēst veselīgi, nenodarot 
pāri sev ar nevajadzīgām ekstrēmām 
diētām. Visā šajā lietā galvenais ir mē-
renība un spēja nepārvērst katru dienu 
par svētkiem, kad atļaujamies našķo-
ties ar saldumiem. Decembrī  klubā 
viesojās Kandavas ev.lut. draudzes 
mācītāja kundze Harina Brūklene. 
Runājām par Ziemassvētku būtību un 
tradīcijām. Mācītāja kundze pastāstīja 
arī par savas ģimenes misiju Īrijā un 

Usmas baznīcas atjaunošanu. Janvārī 
esmu sarunājusi  nodarbību par fen - 
šui mājās. Ieceru man ir daudz, gribē-
tos, lai tās visas īstenotos.

Vai kluba apmeklētājām  nodar-
bības ir maksas pasākums?

- Maksa ir simboliska. Viens lats. Šī 
naudas summa nosedz ceļa izdevumus 
uzaicinātajam viesim.

Kura nodarbība Dāmu klubā Tev 
pašai patikusi vislabāk?

-Man patikušas visas. Interesan-
ta bija nodarbība ar psihologu, bija 
daudz praktisku nodarbību kā sevi 
atkodēt. Emocionāla bija tikšanās ar 
dzejnieci Sarmu Upesleju, kuru pa-
vadīja Anita Stikāne ar akordeonu 
un dziesmām. Laikam vislabāk man 
tomēr patika nodarbība ar Ingu Pūci. 
Informācija bija ļoti saistoša un va-
jadzīga visām sievietēm. Praktiska 
un interesanta bija arī floristikas no-
darbība, kuru vadīja Signe Ezeriņa 
no zemnieku saimniecības „Indāni”. 
Dāmas ar tādu sajūsmu veidoja sa-
vus ziedu pušķus un pēc tikšanās de-
vās mājup ar pašu veidotajām rudens 
ziedu kompozīcijām rokās un bija ļoti 
apmierinātas. Un, ja apmierinātas ir 
kluba apmeklētājas, tad apmierināta 
esmu arī es. Tas ir mans gandarījums 
šajā darbā.

Kādas ir Tavas nākotnes ieceres 
saistībā ar Dāmu klubu?

-Gribētos, lai klubs turpinātu savu 
darbību, lai dāmas nepazaudētu šo 
vēlmi veltīt kaut dažas stundas mēnesī 
tikai sev, sevis palutināšanai ,ieprieci-
nāšanai, sava redzesloka paplašināša-
nai un bagātināšanai. Lai mēs pašas 
sevi neapzagtu un neieslīgtu ikdienas 
rutīnā.

Ar Anitu Šķēli sarunājās 
Dagnija Gudriķe.

PROJEKTI

Dažas idejas, kā izrauties no ikdienas
Kandavā kafejnīcā „Kafijas pauze” reizi mēnesī tiekas Kandavas Dāmu klu-

ba apmeklētājas. Dāmu kluba iniciatore un izveidotāja ir Anita Šķēle, „Kafijas 
pauzes” īpašniece.

Projekts „Multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu centra iz-

veide Kandavā”
2011.gada maijā Kandavas nova-

da dome noslēdza vienošanos ar VA 
„Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūru” par projekta „Multifunk-
cionāla jaunatnes iniciatīvu centra 
izveide Kandavā” īstenošanu. Projek-
ta mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves 
kvalitāti Kandavas novadā, veicinot 
viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, 
veicināt jauniešu sociāli ekonomisko 
izaugsmi, konkurētspēju, kā arī iesais-
tīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās 
aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 
Kandavas novada Izglītības pārvaldi 
un tā rezultātā Kandavas novadā tiks 

izveidots multifunkcionāls jauniešu 
iniciatīvu centrs. Izremontētas un ie-
kārtotas 13 telpas jauniešu interešu 
nodarbībām un pasākumiem. Sekmē-
ta vietējo jauniešu izaugsme sabiedrī-
bas, līdzdalības, izglītības, tolerances 
un veselības jomā, tādējādi palielinot 
sociāli aktīvo jauniešu skaitu. 

Projekta īstenošanas laiks: 2011.
gada jūnijs - 2012.gada maijs, kopējās 
izmaksas  75355,82 LVL, Latvijas un 
Šveices sadarbības programmas   at-
balsta intensitāte 95%, Kandavas no-
vada domes līdzfinansējums 5%.
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KULTŪR A UN IZKL AIDE
18. janvārī 
13:00 Tematiskā pēcpusdiena “Uzkodas pēc svētkiem”. 
Zantes kultūras namā
17:00 Nodarbība - Tradicionālie rokdarbi (lakati uz rāmja). 
Amatnieku biedrības telpās (Kandavas novada muzeja 2.stā-
vā). Sīkāka informācija pa telefoniem 63181156 vai 26113310
20. janvārī 
17:00-20:00 Bērnu pasākums - diskotēka 
“Pieradināt pūķi”. Zemītes tautas namā
21. janvārī 
13:00 Pēcpusdiena bērniem “Jautrie mirkļi”. 
Valdeķu kultūras namā
22. janvārī 
12:00 Multfilma bērniem. Zantes kultūras namā
25. janvārī 
11:00 Tautas dziesmu dziedāšanas sacensības. 
Kandavas kultūras namā
17:00 Nodarbību cikls ar mērķi iemācīties pašām radīt 
savu tautastērpu. Amatnieku biedrības telpās (Kandavas 
novada muzeja 2.stāvā). Vēlams pieteikties iepriekš pa tele-
fonu 63181156 vai 26113310
28. janvārī 
11:00-13:00 Tematiska rokdarbu darbnīca 
“Pērļu piespraudes”. Zemītes tautas namā
18:00 Tikšanās vakars “ Personības starp mums”. Ciemos 
alpīnists Jānis Busenbergs- saruna par kalnos kāpšanu. 
Matkules kultūras namā

SPORT S

18.janvārī
18:30 Kandavas čempionāta spēle basketbolā vīriešiem. 
BJSS - Kandava 86. Kandavas sporta hallē
19:30 Kandavas čempionāta spēle basketbolā vīriešiem. 
Futbolisti - VKLT. Kandavas sporta hallē 
23. janvārī 
18:30 Kandavas čempionāta spēle basketbolā vīriešiem. 
BJSS - Futbolisti. Kandavas sporta hallē
18:45 Kandavas čempionāta spēle basketbolā vīriešiem. 
Kandava 86 - VKLT. Kandavas sporta hallē
24. janvārī 
10:00 Zemgales novada sacensības basketbolā “Oranžā 
bumba” 2000./2001.g.dz. zēniem un meitenēm. Kandavas 
sporta hallē
28. janvārī
13:00 Rietumu līgas spēle basketbolā vīriešiem. S/K Kan-
dava - Pāvilosta. Kandavas sporta hallē
17:00 Latvijas Republikas čempionāta spēle basketbolā. 
VEF (Rīga) - Liepājas Lauvas. Kandavas sporta hallē
 
IZSTĀDES

2. - 20. janvāris 
Moduļu origami izstāde. Vānes pagasta bibliotēkā
2. - 31. janvāris 
I.Bekmanes spilvenu izstāde. Matkules pagasta bibliotēkā
3. - 28. janvāris 
Kandavas novada pamatskolu audzēkņu domrakstu 
konkursam”Mans vectētiņš, vecmāmiņa pastāstīja...” ie-
sniegto darbu izstāde. Kandavas novada muzejā
Līdz 28. janvārim 
Rītiņu ģimenes no “Salmu darbnīcas” izstāde “Pasaka 
ienāk muzejā”. Kandavas novada muzejā

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
Daces Nastevičas izstāde “Pērlīšu brīnums”, adījumi pēr-
līšu tehnikā- jostas un mauči. Kandavas novada muzejā. 
Foto izstāde “Kandava - toreiz un tagad”. Kandavas nova-
da muzejā
3. - 31. janvāris 
20. janvāris - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. 
Vānes pagasta bibliotēkā
4. - 31. janvāris 
Literārā izstāde “Egilam Lukjanskim- 75”. Vānes bibliotēkā 
Literārā izstāde “Laimai Muktupāvelai- 50”. Vānes bibliotē-
kā
6. - 25. janvāris 
Izstāde - rakstniekam Egilam Lukjanskim- 75. Valdeķu biblio-
tēkā
9. - 31. janvāris 
Literārā izstāde “Olafam Gūtmanim- 85”. Vānes pagasta 
bibliotēkā
Literārā izstāde “Alanam Aleksandram Milnam- 130”. 
Vānes pagasta bibliotēkā
10. - 20.janvāris 
Izstāde - rakstniekam Olafam Gūtmanim- 85. Valdeķu 
bibliotēkā
13. - 30. janvāris 
Izstāde - dzejniekam Jānim Sirmbārdim- 75. Valdeķu 
bibliotēkā
15. janvāra - 27. februārim  
Izstāde “Kur tu esi, ziema?”. Matkules kultūras nama foajē
16. - 23. janvāris 
Tematiska izstāde “Pret spožu durkli ar kailu plaukstu, 
Ar karstu sirdi pret sirdi aukstu Par Tēvuzemi”.  
20. janvāris- 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. 
Kandavas pilsētas bibliotēkā
16. - 31. janvāris 
Rakstniecei Laimai Muktupāvelai- 50. 
Matkules pagasta bibliotēkā
16. - 31. janvāris 
Angļu rakstniekam L.Kerolam- 180. 
Matkules pagasta bibliotēkā
17. - 31. janvāris 
Cēres rokdarbnieču izstāde. Cēres pagasta pārvaldē
Izstāde “1991.gada janvāris”. Cēres bibliotēkā
No 24.janvāra Olitas Gulbes - Ģērmanes gleznu izstāde – 
galerija “Vējspārns”
20. - 30. janvāris 
Izstāde - rakstniecei Laimai Muktupāvelai - 50. Valdeķu 
bibliotēkā
23. - 31. janvāris 
Jubilejas izstāde “Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam - 75”. 
Kandavas pilsētas bibliotēkā

D A R B A  P I E D ĀVĀ J U M S

SIA „Livland” aicina pievienoties savai komandai
-mežstrādniekus, kamerālistus un mērniekus

Prasības mežstrādniekiem - pieredze robežzīmju (kupicu) 
ierīkošanā un vizūru tīrīšanā, „B” kategorijas autovadītāja 
tiesības un personīgā automašīna.
Prasības kamerālistiem - atbilstoša izglītība un praktiskā dar-
ba pieredze, labas iemaņas darbā ar MS Office un Microstat-
tion programām, pieredze robežlietu sakārtošanā.
Prasības mērniekiem -  atbilstoša izglītība un darba pieredze 
mērniecības jomā (sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību), 
„B” kategorijas autovadītāja tiesības un personīgā automašīna.

CV sūtīt uz e-pastu www.livland.lv; fakss - 67289848; 
telefoni- 67686788/ 26348024/ 26356263.
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APSVEIKUMI

INFORMĀCIJA

Ausekļa zīmē aust gaisma un katrs rīts sākas ar cerību. 
Cerību novadam, cerību pagastam, cerību visiem mums.

Lai cerība stāv mūsu laukiem klāt, lai to auklē mūsu 
rokas, lai prāts gādā rokām darbu, lai spēks un gaišums 

ir mūsu ceļa biedri!
Jaunā gadā vēlu, lai mums ir viss, gan veiksme, 

gan maize, darbadiena un svētku diena, 
gan veselība un neizsīkstoša enerģija!

Lai mums viss izdodas!

Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Daina Priede

Pāri apsnigušiem laukiem, siliem, 
Jaunais gads nāk sapņiem ziliem 
Katrā mājā, ciemā, sētā - 
Laimes dzirksts ir paredzēta!

Veiksmīgu, radošu, skaistiem mirkļiem, darbiem un do-
mām  bagātu 2012.gadu!

Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce

Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet tālāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību. 

Veiksmīgu Jauno 2012.gadu!

Matkules pagasta pārvalde

Lai katrs jauns rīts atnes ko nezināmu...
Lai katra diena steidz satvert un  piepildīt to,
Lai vakars atalgo ar prieku un mieru!
Lai Jaunajā gadā piepildās tas, kas vecajā meklēts un 
neatrasts!

Zemītes pagasta pārvalde

Esam piedzīvojuši gadumiju. Atkal aizritējis viens ātrs un 
trauksmains gads. Laika sprīdis, kurš katram pie sevis ir 
jāizvērtē. Cik veiksmīgs un panākumiem bagāts tas bijis, 

bet pats galvenais, ko vajadzētu ieplānot, lai nākošais 
2012.gads būtu veiksmīgāks. 

Veiksmīgāks ne tikai labklājībā, bet arī savstarpējā sa-
pratnē, mīlestībā  un iecietībā vienam pret otru. 

Visiem novada un pagasta iedzīvotājiem novēlu mīlestī-
bu un saticību ģimenēs, veselību un gribasspēku, lai Jūs 
pavada tikai gaišas domas un labi darbi, lai 2012. gadā  

piepildās visas labās ieceres un sapņi ! 
Lai mūsu mājās valda saticība un miers !

Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis

Svētki nāk un aiziet,
Bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
Dvēselei mācot būt baltai.

Kandavas novada pensionāru padome 
novēl visiem novada pensionāriem veselību, 

izturību, dzīvesprieku!
Lai nākamais gads būtu bagāts ar labām domām, 
darbīgām dienām un priecīgiem atpūtas brīžiem!

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām, darbīgām dienām
un  priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas,
Un laimes mirkļi aši aizzibēs,
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara
Tāpēc jau dzīvojam zem saules mēs!

Kandavas novada bāriņtiesa novēl visiem novada 
ļaudīm laimīgu, veiksmīgu un bagātu Jauno 2012.gadu!
Lai pietiek pacietības, labas gribas, mīlestības un sirds 

siltuma audžuģimenēm, aizbildņiem un katram, kas vēlas 
un spēj palīdzēt kādam, kuram  tas ļoti nepieciešams!

Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg. 
Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet 
Un lai baltos cilvēkos baltas domas dzimst, 
Un lai baltās darbdienās balti svētki ir. 
          (I. Ziedonis)

 Sporta klubs Kandava novēl  jaunām idejām  un 
sportiskiem panākumiem bagātu  Jauno Pūķa gadu! 
Lai Kandavas novadam un tā iedzīvotājiem labvēlīgs 

un darbīgs 2012. gads!

Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī....
Un tici...
Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Lai Jaunais gads visiem ir veselīgs, omulīgs, prieka, pārti-
cības un labas sadarbības piepildīts.
Lai katru pavada ticība saviem spēkiem un pārliecība, ka 
viss, kas notiek, notiek uz labu.
Lai mums izdodas ar prieku darīt ikdienas darbus, piepil-
dot ikdienu ar svētku sajūtu un kopā piedzīvot brīnišķīgus 
mirkļus ikreiz, kad notiek lielais svētku brīnums! 

Kandavas novada kultūras pārvalde

Eiropas lauku pašvaldību hartas sanāksme Kandavā 
Šogad Eiropas lauku pašvaldību hartas tikšanās notiks 

Kandavā, no 5.- 8.jūlijam. Uz tikšanos ieradīsies desmit vie-
si no katras Eiropas valsts, kopskaitā ap 300 cilvēku. Orga-
nizējot pasākumus visās Eiropas valstīs, harta sniedz iespēju 
lauku pašvaldību iedzīvotājiem atrast draugus citās valstīs, 
iepazīt citu valstu iedzīvotājus, kultūru un paradumus. Lai 

īstenotu hartas mērķi- veidot draudzības tīklu starp valstu 
iedzīvotājiem, pasākumu laikā viesi tiek izmitināti ģimenēs. 
Tās ir ģimenes, kas brīvprātīgi piekrīt uzņemt divus vai trīs 
ārzemju viesus savā mājā, parūpēties par viņiem četras die-
nas un piekrīt piedalīties pasākuma aktivitātēs. 

Eiropas lauku pašvaldību hartas pasākuma organizatori 
Kandavā aicina pieteikties novada iedzīvotājus, kas brīv-
prātīgi vēlas uzņemt savās mājās ārzemju viesus. Brīv-
prātīgajiem lūdzam pieteikties, zvanot 29206599 Ārijai vai 
rakstīt arija@kandava.lv.



Kandavas novada vēstnesis12.

INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI

Lai gadi iet, tā tam ir jābūt,
Un, lai mums to nekad nav žēl,
Tik jautru prātu, sauli sirdī,
Un skaistus gadus vēl un vēl!
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās janvāra jubilārus!

Ieva Bunģe, Vera Balode, Gustavs Sietiņš, Velta Adlere, Egons 
Matisons, Imants Kreislers, Drošvaldis Liepiņš, Milda Druķe, 
Tadeušs Truhņevičs, Anita Mišinska, Genovefa Šavrikova, 
Visvaldis Graudumnieks, Aina Mieze, Dzidra Ķezbere, Lija 
Briede, Ausma Ilga Kučere, Mirdza Saulgoze,Viviana Brizga, 
Ērika Freidenfelde, Aira Skricka, Rasma Finkenšteina, Jānis 
Lazuks, Rita Rašmane, Krišjānis Kleinbergs, Pārsla Rēdliha, 
Ināra Ose, Staņislava Motuziene

Kandavas novada pensionāru biedrība
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
decembrī reģistrēti 8 jaundzimušie
Adriāna, Elvita Alise, Emīlija, 
Enija, Artuss, Gustavs, 
Kristers, Rolands

SVEICAM VECĀKUS!
Kandavas novada dome

Ēku un būvju īpašniekiem
Pamatojoties uz Kadastra likuma 13.pantu, kurš  nosaka, ka ēku 
un būvju īpašniekiem „ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt 
kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informā-
cijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekus-
tamā īpašuma objektu raksturojošie dati”. 14.pants nosaka, ka 
„Kadastra subjekts obligāti ierosina, lai par nekustamā īpašuma 
objektu tiek noteikta būve, ko saskaņā ar likumu „Par nekusta-
mā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ieraksta zemesgrā-
matā vai saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
apliek ar nekustamā īpašuma nodokli”, 
Kandavas novada dome dod iespēju iedzīvotājiem līdz 2012.
gada 31. martam veikt tiem piederošo ēku reģistrāciju Nekus-
tamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Pretējā 
gadījumā iestājas administratīvā atbildība pēc Latvijas Adminis-
tratīvā pārkāpuma kodeksa 152.6panta „Būvju un telpu grupu 
nereģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā”, kas nosaka, ka par normatīvajos aktos noteikto doku-
mentu neiesniegšanu būves vai telpu grupas reģistrēšanai vai ka-
dastra datu aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā tiek paredzēta administratīvā atbildība un 
piemērots naudas sods.

Kandavas kultūras nams
aicina pieteikties dalībniekus jebkurā vecumā, 
sākot no 16 gadiem Skatuves mākslas studijā. 

Nodarbību tēmas: publiskā runa, kustība, skatuves kultūra, 
improvizācija, pasākumu vadīšana 

Studiju vadīs režisore Ziedīte Začeste
Pieteikties pa tel. 63122786; 63122789 vai personīgi
Kandavas kultūras namā, Lielā ielā 28.
Nodarbības notiks  trešdienās plkst. 18:00 
Kandavas kultūras nama mazajā zālē.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
decembrī reģistrēti mirušie:

Vitālijs Darģevičs (1947.) Kandava
Osvalds Janemanis (1931.) Kandava
Daina Vicinska (1932.) Kandavas pagasts 

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

IN MEMORIUM
Zigmunds Piņķis

17.02.1950. - 05.01.2012.
5.janvārī  mūžības ceļā aizgājis Kan-
davas novada Goda pilsonis Zig-
munds Piņķis.
Zigmunds Piņķis dzimis Bērzes pa-
gastā Džūkstē. Mācījies Kandavas 
internātvidusskolā, strādājis par 

mākslinieku – noformētāju Kandavas radio rūpnīcā un Kanda-
vas kultūras namā.
Dziļi sirdī Zigmunds Piņķis bija īstens Latvijas patriots, darbo-
jās Kandavas zemessardzē no tās dibināšanas dienas pirms 20 
gadiem, ir zemessardzes rotas karoga skices autors.
Zigmunds Piņķis bija meistars ar zelta rokām. Mākslinieka 
talants viņam bija dabas dots un paaudžu paaudzēs pārman-
tots. Kandavā un tās apkaimē  ir apskatāmi daudzi viņa roku 
darinājumi – Kandavas pilsētas robežas baltie burti, Livonijas 
ordeņa pils makets, Zīļuks -  laivotājs, Zīļuks – bruņinieks,  
ekskluzīvi privātmāju dārza kamīni, dekoratīvi  mūri un mūrī-
ši, atpūtas laukumu elementi un vēl daudzi citi darbi. 
Lielu  darbu Zigmunds Piņķis  ieguldījis Rūmenes muižas at-
jaunošanā, par to saņemot atzinīgus vārdus no arhitektes  Zai-
gas  Gailes  un muižas īpašniekiem.
Ieceru un plānu par darbiem, kurus veltīt savai Kandavai, 
māksliniekam bija vēl daudz. 
 Miers un optimisms bija Zigmunda Piņķa galvenās rakstura 
iezīmes. Viņš saglabāja humora izjūtu pat kritiskākajās dzīves 
situācijās.
 Zigmunda Piņķa  mūžs  ir negaidīti aprāvies,  bet novada un 
pilsētas ļaužu  atmiņā viņš paliks ar saviem darbiem.
Izsakām dziļu līdzjūtību Zigmunda Piņķa tuviniekiem.

Kandavas novada dome

Kandavas novada amatniecības centrs
 sāk nodarbību ciklu “Tautastērpu darbnīca”. 

Nodarbību mērķis ir izveidot Kandavā Kurzemes tautas-
tērpu centru un iesaistīt šajā darbā vietējās rokdarbnieces. 
Nodarbībās tiks sniegtas gan teorētiskas gan praktiskas zi-
nāšanas par latviešu tautastērpu vēsturi un to praktiska iz-
gatavošana.

Nodarbības notiks 1 reizi mēnesī trešdienās no plkst. 17:00 
amatnieku biedrības telpās Kandavas novada muzeja 2.stāvā.

Februārī tiks komplektēta jauna grupa Flordizaina no-
darbībām. Nodarbības notiks katru otro trešdienu 6 mēnešu 
garumā. Pēc kursa beigšanas tiks izsniegta apliecība. Pieteik-
ties līdz janvāra beigām.

Aicinām interesentus arī:
• klūdziņpīšanas nodarbībās, 
• šūšanas nodarbībās, 
• tradicionālajos rokdarbos 
• aušanas nodarbībās

 Telefons 63181156 vai 26113310


