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AKTUALITĀTES

Ir pagājis gada 
otrais mēnesis un ir 
prieks, ka mēs jau 
varam sveikt pir-
mos 10 Kandavas 
novada jaundzimu-
šos un viņu vecākus 
un sniegt materiālo 
pabalstu 200 Ls. Ce-
ram, ka šis pabalsts 
ļaus kaut daļēji atslo-

got jauno ģimeņu budžetu.
 Arī šogad Latviju pārsteidza stiprais 

sals, kas atkal uzjundīja jautājumu par ap-
kures tarifiem un apkures nodrošināšanu 
Kandavas novadā. Kā jau domes deputāti 
iepriekš solīja, tarifu jautājums tika atkār-
toti skatīts februāra domes sēdē. Lai gan 
daudzas pašvaldības ir spiestas paaugsti-
nāt tarifus, Kandavas novada domes depu-
tāti nolēma atstāt spēkā jau apstiprinātos 
tarifus un marta domes sēdē atgriezties 
pie jautājuma par jaunas katlumājas būv-
niecību, jo „Kandavas namsaimnieks” 
ir iesniedzis siltumtrašu rekonstrukcijas 
projektu Eiropas finansējuma saņemšanai. 
Būtu tikai loģiski, ja Kandavā beidzot tik-
tu uzcelta moderna katlumāja un varētu 
samazināt apkures tarifus. Tāpat tiek ri-
sināts jautājums arī par Vānes katlumājas 
rekonstrukciju.

Kā vienmēr mūsu Attīstības nodaļa ir 
aktīvi pastrādājusi un esam tikuši pie se-
šiem jauniem projektiem. Šogad Kandavas 
novadā tiks asfaltēts ceļa segums Matkulē, 
Kandavas novada muzejs iegūs jaunu fasā-
di un apgaismojumu, būs arī jaunas tuale-
tes pie tehnikuma stadiona, tiks renovēti 
Zemītes un Valdeķu kultūras nami, kā arī 
Kandavas pērle - Ozolāju estrāde tiks pie 
jaunām skatītāju tribīnēm. Turpināsim ie-
sākto darbu pilsētas labiekārtošanā un jau-
nu vides objektu veidošanā.

Lielu paldies vēlos pateikt muzeja un 
amatniecības centra darbiniekiem par labo 
darbu - muzejā logi vakara stundās ir gai-
ši un ir daudz iedzīvotāju, kuri vēlas ņemt 
dalību kādā pulciņā vai arī apgūt kādu jau-
nu amatniecības arodu.

Ceru, ka vēlēšanu tuvums nekļūs par 
traucēkli labām iecerēm un iesāktiem pro-
jektiem un visi deputāti sapratīs, ka vienīgi 
ar kopīgu darbu mēs varam veicināt Kan-
davas novada attīstību.

 Kandavas novada domes priekšsēdētājs 
Rolands Bārenis

PAR  
AKTUĀLO Balttour - 2012 prezentējam 

kāzas Kandavas novadā
Tāpat kā katru gadu,  arī šogad Kandavas tūrisma informācijas 

centrs  piedalījās 19.tūrisma izstādē/ gadatirgū „Balttour 2012”, kura 
notika Rīgā Ķīpsalas izstāžu  hallē. Izstādē šogad savus piedāvājumus 
prezentēja ap 650 tūrisma uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Turcijas, Somijas, Krievijas, Ukrainas, Ēģiptes, Itālijas, Japānas, 
Spānijas, Etiopijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un citām tikpat 
eksotiskām valstīm.

Kandavas novada stends aizņēma nelielu daļu no  Kurzemei at-
vēlētā stenda. Mūsu īpašais piedāvājums bija pagājušā gada noga-
lē atklātā Kandavas vecpilsētas promenāde. Promenādi reklamēja 
„jaunlaulātie pāri”, kuri dalīja jaunās Kandavas kāzu šovu reklāmas 
lapiņas un Kandavas vecpilsētas bukletus. „Jaunlaulātie pāri” arī fo-
tografējās kopā ar izstādes apmeklētājiem. Šis piedāvājums izraisīja 
īpašu interesi un gribētāju, iemūžināt sevi fotogrāfijās ar līgavu un  
līgavaini, netrūka.

Mūsu jaunizveidotais reklāmas produkts ir virtuālā tūre pa 
Kandavas vecpilsētas promenādi, ko  arī prezentējām. Ar prezentāciju 
varat iepazīties un to noskatīties  mūsu jaunajā mājas lapā 

www.visitkandava.lv  un www.kandava.lv.
Kandavas tūrisma informācijas centra kolektīvs

3x3 organizatoru sanāksme Kandavā

Aicina Kandavas 3x3 saiets

No 22. līdz 29. jūlijam Kandavā notiks pasaules latviešu ģimeņu 
3x3 saiets. Pasaules latviešu saieti tiek rīkoti, lai padziļinātu latviskās 
zināšanas un stiprinātu latviskas ģimenes, sekmētu latviešu draudzī-
bu visos kontinentos un latviskās kopības izjūtu un kultūrvidi Lat-
vijā. 3x3 nozīmē, ka pavadīt nedēļu kopā aicinātas visas trīs paau-
dzes – bērni, vecāki un vecvecāki no trejām pusēm – no rietumiem, 
austrumiem un Latvijas. Kandavas 3x3 saieta organizatori ir Daiga 
un Aldis Bitinieki no Kuldīgas. Bitinieku ģimenei šis būs ceturtais 
organizētais un vadītais 3x3 saiets. Līdz šim Daiga un Aldis vadījuši 
saietus Skrundā, Kalnos un Kazdangā.

Kandavas saieta organizatori un mūsu novada kultūras un sporta 
dzīves vadītāji, vietējie amatnieki un preses pārstāvji februāra nogalē 
pulcējās Kandavas kultūras namā darba grupā, lai pārrunātu gan or-
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Mākslas skolai - 20

„Māksla ir medus, ko glabā cil-
vēku dvēseles un kas tiek sanests ar 
darba un grūtību spārniem.”

Ar šādiem vārdiem pirms divdes-
mit gadiem 1992.gada 25.aprīlī svinī-
gi atklāja Kandavas Mākslas skolu.

Mākslas skolas tagadējie un bi-
jušie darbinieki satikās un atmiņu 
gaitās atskatījās 17.februāra pēcpus-

ganizatoriskos, gan citus svarīgākos 
jautājumus.

No 1981. gada, kad pirmo no-
metni ASV Garezerā noorganizēja 
Līga Ruperte kopā ar vīru Arnoldu 
Rupertu, notikušas 187 nometnes, 
kopā pulcējot 27 893 dalībniekus. 

Visi lektori saietā strādā bez at-
līdzības, tā ir šīs kustības tradīcija 
kopš tās rašanās.

Kandavas 3x3 saieta simbols būs 
pakavs, jo mūsu pilsētas vārdam ir 
vairāki skaidrojumi un viens no tiem 
kandave – zirga atstātās pēdas dūk-
stīs. Pakavs rotās arī saieta suvenīrus 
un saieta motīvs būs – katrs pats sa-
vas laimes kalējs.

Mūsu novada iedzīvotāji, arī ne-
kļūstot par 3x3 pastāvīgajiem da-
lībniekiem, samaksājot simbolisku 
maksu – septiņus latus par visu saieta 
laiku, t.i., latu dienā – varēs apmeklēt 
atsevišķas ievirzes, referātus, tikties 
ar interesentiem cilvēkiem, pieda-

līties vakara daudzveidīgajās prog-
rammās un citās aktivitātēs. Pieteik-
ties varēs pie nometnes vadītājiem 
arī nometnes laikā. Tiks piedāvātas 
ap 40 dažādām ievirzēm: ģimeņu 
semināri, kurus vadīs Līga Ruperte 
un Māra Tupese no ASV, ētikas un 
reliģijas semināri, kurus vadīs mācī-
tājs Māris Ķirsons no Kanādas, būs 
zāļu sieva Līga Reitere, daudz prak-
tisku darbošanos keramikā, rotu 
kalšanā, ādas apstrādē, metālapstrā-
dē, biškopībā, floristikā, porcelāna 
apgleznošanā, u.c. un šīs nodarbības 
vadīs vietējie amatnieki. Teātri spēlēt 
mācīs režisors Valdis Lūriņš, pieda-
līsies folkloras kopas, notiks nakts 
orientēšanās un tradicionālais nakts 
basketbola turnīrs. Atsevišķas ievir-
zes būs bērniem, pavisam mazajiem 
– bēbīšu skoliņa.

3x3 saieta dalībnieki dzīvos Kan-
davas Valsts lauksaimniecības tehni-
kumā, aktivitātes notiks gan stadio-

nā, gan Bruņinieku pilskalnā, gan 
citās vietās Kandavā. Plānota plaša 
novada iepazīšanas ekskursija.

Visiem tiks piešķirtas vārda kar-
tes un visiem būs jāievēro viens no 
3x3 likumiem – jāuzrunā vienam 
otru uz tu. Paredzēts, ka uz saietu ie-
radīsies ap 300 dalībnieku. Priekšro-
ka kļūt par tā dalībniekiem tiks dota 
tiem, kas vēl ne reizi nav bijuši 3x3 
saietos, kā arī Kandavas novada ģi-
menēm. 

Dalības maksa Latvijas latviešiem 
ir Ls 90 vienai personai, bet ģimenei 
neatkarīgi no bērnu skaita Ls 250. 
Interesēties par pieteikšanos varat, 
rakstot uz e-pastu daiga.bitiniece@
kurzemnieks.lv , zvanot pa telefonu 
29463930 vai rakstot uz adresi: Pļa-
vas iela 5- 23, Kuldīga, LV- 3301.

Informācija arī www.3x3.lv.

Kandavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Gudriķe

dienā, pasākumā, kas bija veltīts sko-
las divdesmitgadei. Atmiņu vakarā 
ieskatījāmies skolas divdesmit gados 
paveiktajā. Visus šos gadus Mākslas 
skolā strādājuši  pedagogi Iveta Šmē-
la, Inga Brīniņa, Laima Narvila un  
Ilze Baumane. Skolas grāmatvedības 
darbu veica un joprojām veic Gunta 
Gūtmane, bet apkopējas pienāku-

mus 20 gadu garumā godprātīgi pil-
dījusi Dzintra Pahmurkina. Pie sko-
las šūpuļa bija un ilgus gadus skolā 
strādāja mūsu mākslinieks Toms 
Šliseris un skolotāja Zigrīda Bullīte.  
Lai skola uzsāktu mācību darbu, ļoti 
daudz palīdzēja sagādnieks un saim-
nieks Valters Suhanovs, bet vēlāk 
dažus gadus saimnieka darbus ar ne-
nogurstošu enerģiju veica Staņislavs 
Klindžāns. Par to, lai skolā būtu silti, 
allaž gādājis Agris Ciņķis. 

Ikkatrs no skolas darbiniekiem 
ir ielicis savu darbu un tas ir darījis 
mūs redzamus un pazīstamus gan 
valsts mērogā, gan aiz robežām. 
Mūsu galvenais gandarījums ir 267 
absolventi, kuri beiguši  skolu div-
desmit gadu laikā. Absolventi ir da-
žādu profesiju pārstāvji, tai skaitā arī 
mākslinieki, kuri pie mums apguvuši 
profesionālu mākslas ievirzi vizuāli 
plastiskajā mākslā. 

Mūsu jubilejas pasākumi vēl turpi-
nāsies, jo viss 2012.gads ir mūsu jubi-
lejas gads. Visus interesentus, kuri vē-
las redzēt mākslas skolu, aicinām nākt 
pie mums ciemos. Lūgums iepriekš 
pieteikt vizīti pa telefonu  63182045.   

Kandavas Mākslas skolas direktore
Ērika Klauberga 
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No 19. līdz 24.februārim, starp-
tautiskā  Ziemeļvalstu projekta ko-
merczinībās “Atklājot uzņēmējdar-
bību” ietvaros, K.Mīlenbaha vidus-
skolā viesojās Somijas un Lietuvas 
jauniešu delegācijas.

Kā pastāstīja projekta vadītāja Lin-
da Tarasova, minētais projekts tiek 
realizēts Nordplus jauniešu mobilitātes 
programmā. Tā koordinējošā valsts ir 
Somija, bet Latvija un Lietuva ir part-
nervalstis. Galvenā projekta tēma ir uz-
ņēmējdarbība un projekta nosaukums 
“Discovering entrepreneurship”. Latvi-
jā notika pirmā vizīte, nākamā plānota 
Lietuvā – Jonišķos, bet aprīlī jaunieši 
dosies uz Somijas pilsētu Kannus. 

Kandavā viesojās seši somu sko-
lēni un pieci lietuvieši. Jaunieši dzī-
voja viesģimenēs, lai pēc iespējas 
labāk iejustos vietējos apstākļos un 
iepazītu vietējās tradīcijas. Linda 
pastāstīja, ka ārzemju jaunieši  bija 
ļoti apmierināti ar vizīti Kandavā un 
piedāvāto daudzpusīgo programmu. 
Jaunieši iepazinās ar mūsu novadu, 
bija ekskursijā uz Rīgu, kur apmek-
lēja SWED banku, gida pavadībā 
iepazina Vecrīgu, pusdienoja Lido, 
spēlēja boulingu un vakarā noskatī-
jās Rīgas Dinamo hokeja spēli.

Šī  projekta ietvaros skolas direk-
tore Vēsma Grugule bija uzaicinājusi 
uz Kandavas vidusskolu Eiropas Par-

lamenta deputātu un Mi-
nistru prezidenta ārštata 
padomnieku enerģētikas 
jautājumos Krišjāni Kari-
ņu. Krišjānis Kariņš kopā 
ar uzņēmējiem no dažā-
dām Latvijas pilsētām  uz-
sācis iniciatīvu „Uzņēmīgi 
cilvēki Latvijas izaugsmei”, 
viesojoties Latvijas skolās 
un universitātēs,  stāstot  
par savu pieredzi uzņē-
mējdarbībā un mudinot 
jauniešus kļūt par uzņē-
mējiem. Biznesa stunda 

vidusskolā aizritēja interesantā sa-
runā ar jauniešiem. Krišjānis Kariņš 
izstāstīja savu veiksmes stāstu par to, 
kā pats iesācis uzņēmējdarbību. Viņa 
uzņēmums “Lāču  ledus” bija pirmais 
fasētā ledus ražotājs Latvijā. Atbildot 
uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem, 
K.Kariņš pastāstīja arī par savām sko-
las gaitām, darbu parlamentā un to, 
kāpēc izlēmis pamest uzņēmējdarbī-
bu un pievērsties politikai.

Kultūras programmā notika somu 
un lietuviešu vakars, kurā viesi pre-
zentēja savas valstis, bet vizītes noslē-
gumā prezentāciju sniedza mājinieki. 
Latviešu vakarā piedalījās arī vietējie 
uzņēmēji un Latvijas Uzņēmējdar-
bības un menedžmenta akadēmijas 
direktore I.Beļicka. Pēc prezentācijas 
notika Masku balle, kuru vadīja viesi  
no Rīgas, mācot jauniešiem latviešu 
dejas. Vakarā piedalījās arī  Lietuvas 
Jonišķu skolas direktors un skolotāji.

Rezumējot paveikto, Linda Tara-
sova uzsvēra, ka viesi izteikuši gan-
darījumu par iespēju piedalīties šajā 
projektā un uzzināt daudz jauna par 
uzņēmējdarbību.

Kandavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Gudriķe

SKOLU AKTUALITĀTES Kandavā viesojas
somu un lietuviešu jaunieši

Biznesa stunda ar Krišjāni Kariņu

Kandavas internātvidusskolā no-
tika kārtējais Kandavas novada skolu 
jauno vides pētnieku forums „Skolē-
ni eksperimentē”, kurā šogad pieda-
lījās 16 skolēni ar 11 pētnieciskajiem 
darbiem no Vānes, Zantes un Zemī-
tes pamatskolas un Kandavas inter-
nātvidusskolas.

Jauno vides pētnieku darbu tēmas 
bija dažādas un interesantas. Piemē-
ram, Vānes pamatskolas 7. klases 
skolnieces Samanta Priede, Sigita 
Broka un Lāsma Vilciņa prezentēja 
augu vielu vadīšanu. Savukārt Jana 
Dakša no Zantes pamatskolas 7. kla-
ses bija pētījusi veco platlapju koku 
dobumu iemītniekus, bet ceturtklas-
niece Sidnija Šneidere bija sagata-
vojusi pētījumu par ūdens patēriņu 
savā ģimenē. Inita Bagdone un Līga 
Švarca no Kandavas internātvidus-
skolas savā pētījumā bija pievērsušās 

mēness fāžu ietekmei uz 
spraudeņu apsakņošanos, 
bet Genādijs Sergejevs 
no Zantes pamatskolas 6. 
klases prezentēja piecus 
nepieciešamākos priekš-
metus cilvēka dzīvē.

Pēc prezentācijas jau-
nie pētnieki atbildēja uz 
skolotāju uzdotajiem jau-
tājumiem par savu pētīju-
mu tēmu.

Saskaņā ar skolotāju žūrijas vēr-
tējumu, 1.vietu un tiesības piedalīties 
jauno vides pētnieku foruma 2.kārtā 
17.martā Rīgā, ieguva Simona Babre 
un Samanta Salma no Zemītes pa-
matskolas ar darbu „Augi- dabīgie 
skābju un bāzu indikatori”.

Klātesošo skolēnu balsošanā par 
Skatītāju simpātiju lielāko punktu 
skaitu ieguva un Izglītības pārvaldes 

balvu saņēma Renārs Savva no Zan-
tes pamatskolas ar darbu „Vulkāna 
izvirduma modelis”. 

Visi jaunie vides pētnieki saņēma 
Izglītības pārvaldes atzinības rakstus 
par piedalīšanos un  saldas balvas.

Kandavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Dagnija Gudriķe

Uzvarētājas Simona Babre un Samanta Salma

„Skolēni eksperimentē – 2012”
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tikšanās bijusi saturīga un vajadzīga, 
lai labāk izprastu Latvijas vēsturi un 
pret latviešiem vērstās represijas- iz-
sūtījumu uz Sibīriju un arī fizisko iz-
nīcināšanu.

Tiekoties ar Kandavas nova-
da represēto apvienības biedriem 
un pilsētas iedzīvotājiem, Dzintra 
Geka pastāstīja, ka ideja apzināt un 
intervēt cilvēkus, kas bijuši izsūtīti 

uz Sibīriju kā bērni un uzņemt par 
viņiem filmu „Sibīrijas bērni” , radu-
sies ap 1999.- 2000.gadu. Toreiz viņa 
gan nebija domājusi, ka izveidosies 
vesela kustība, izveidosies fonds 
un biedrība.  Pirmajā gadā intervē-
ti kādi 180 cilvēki, divas reizes būts 
Sibīrijā, nobraucot 24 tūkstošus kilo-
metru. Informāciju par palikušajiem 
snieguši paši  Sibīrijas bērni, kas bija 
atgriezušies Latvijā,  Sibīrijas kartē 
ar punktiņiem atzīmējot sādžas, un 
sakot, ka tur arī palika kāds zēns, 
kāda meitene, tur arī, tajā sādžā... 
„Krievijā jau nav iespējams nekādu 
informāciju saņemt,- uzsvēra režiso-
re- tur nevar piezvanīt uz 1188, vai 
vietējā pašvaldībā noskaidrot, paši 
braucām, meklējām, un arī atradām. 
2006. gadā bijām Igarkā, vedām uz 

„Manas  grāmatas un filmas pa-
liks nākamajām paaudzēm, kā pa-
tiesa liecība par mūsu tautas likteņ-
gaitām”,- tiekoties  Kandavas kultū-
ras namā ar iedzīvotājiem,  novada 
represēto apvienības biedriem un 
vecāko klašu skolēniem, sacīja pa-
zīstamā kinorežisore Dzintra Geka, 
kura bija ieradusies uz tikšanos kopā 
ar operatoru Aivaru Lubānieti. Kan-
davā tika demonstrētas divas 
no režisores uzņemtajām fil-
mām par Sibīriju - „Stacija 
„Latvieši” 1937.”un „Piemini 
Sibīriju”.

Pirms filmas „Stacija „Lat-
vieši”1937.” Dzintra Geka  
skolu jaunatnei pastāstīja par 
to,  kāpēc viņa pievērsusies Si-
bīrijas izsūtījumu tēmai.

Filma „Stacija „Latvie-
ši”1937.” stāsta par latviešiem 
Sibīrijā. Pagājušā gadsimta 
sākumā cilvēki labprātīgi iz-
brauca uz Sibīriju, jo cars tur 
piedāvāja zemi. Tā kā, sevišķi 
Latgalē, bija lielas ģimenes un 
daudz bērnu, bet zemes trū-
ka, tad cilvēki labākas dzīves 
meklējumos devās uz Sibīriju. 
Kad 1936.gadā,  pēc Iekšlietu 
tautas komisariāta vadītāja 
Nikolaja Ježova parakstītās 
pavēles, sākās Lielais terors 
un cilvēku iznīcināšana pēc 
nacionālā sastāva un nacionā-
lajām pazīmēm, otrie pēc skaita, ku-
rus šīs represijas skāra, bija latvieši. 
No 1936. līdz 1938.gadam tika iznī-
cināti apmēram 70 tūkstoši latviešu.

Kā pastāstīja režisore, meklējot 
1941.gadā uz Sibīriju izsūtītos lat-
viešus, filmēšanas grupa atradusi tā 
saucamos „veclatviešus”. Toreiz Sibī-
rijā bija daudz sādžu, kurās dzīvoja 
latvieši. Pēc Lielā terora latviešu sā-
džās bija palikušas sievietes un bērni, 
jo vīrieši bija aizvesti un iznīcināti. 
2005.gadā, filmējot Kemerovas ap-
gabalā, vietējie iedzīvotāji pastāstīja, 
ka esot tāda stacija „ Latvieši”. Šajā 
sādžā  pirms 1937.gada bija dzīvoju-
šas vismaz 100  latviešu ģimenes, un 
viņu pēcteči tur dzīvoja joprojām.

Sarunā ar jauniešiem, viņi atzi-
na, ka filma piesaistījusi interesi, un 

turieni piemiņas plāksni represēta-
jiem un iesvētījām to. Par šo brau-
cienu stāsta filma „Igarka, Cerība un 
Taurenis””. Dzintra Geka sacīja, ka 
daudzas idejas sākumā likušās neie-
spējamas, bet, ja cilvēks ļoti grib, tad 
daudz ko var īstenot. Protams allaž 
bijušas grūtības, piemēram, saņemt 
valsts finansējumu, organizējot šīs 
ekspedīcijas, jo tāda ir mūsu valsts 

politika. Ebrejiem ir holo-
kausta fonds, bet latviešiem 
diemžēl nekā tāda nav, tomēr 
režisore ļoti tic, ka mūsu bērni 
un mazbērni- jaunā paaudze 
saņemsies un vairāk par to 
runās. Dzintra Geka uzsvēra, 
ka visus šos gadus filmējot, 
vācot un apkopojot informā-
ciju grāmatām „Sibīrijas bēr-
ni”, viņai licies, ka tas ir ļoti 
svarīgi, jo diemžēl Sibīrijas 
bērni aiziet pa mūžības ceļu 
un drīz pienāks brīdis, kad  to 
vairs nebūs. „Sibīrijas bērni ir 
kļuvuši par daļu no manas un 
operatora Aivara dzīves, par 
daļu no manas ģimenes un 
tuvinieku dzīves.” - uzsvēra 
Dzintra Geka. 

Režisore pastāstīja, ka 
iesāktais darbs turpināsies. 
Šogad filmēšanas grupa gata-
vojas braukt uz Tālajiem aus-
trumiem uz Blagoveščensku, 

ir jau  pieteikušies dalībnieki arī nā-
kamā gada braucienam.

Iedzīvotāji noskatījās filmu „Pie-
mini Sibīriju”, kas uzņemta 2009.
gadā,  un kuras titros pieminēti visi 
1941.gadā vairāk nekā četri tūkstoši 
aizvesto bērnu.  Pēc filmas demons-
trācijas turpinājās diskusijas. Kan-
davas novada Sibīrijas bērni dalījās 
savās bērnības atmiņās par dzīvi Si-
bīrijā, kā arī uzdeva režisorei jautā-
jumus par filmēšanas gaitu, apstāk-
ļiem, to, kā tiek organizēti braucieni 
uz Sibīriju, un cik ļoti svarīga ir šīs 
vēstures lappuses saglabāšana nāka-
majām paaudzēm.

Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzintra Geka un Sibīrijas bērni
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DOMES LĒMUMI
2012.gada 23.februāra

Kandavas novada domes sēde
Kandavas novada domes sēdē tika 

skatīti 77 jautājumi.
Nolēma ņemt aizņēmumus no 

Valsts kases  sekojošu projektu īste-
nošanai:

- „Sociālās dzīvojamās mājas Baz-
nīcas iela 1, Kandavā siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” (274 700,65 
LVL ar atmaksas termiņu 20 gadi, ar 
kredīta devēja noteikto procentu lik-
mi un atlikto maksājumu uz 1 gadu); 

-„Sociālās dzīvojamās mājas „Eg-
lāji” Zantes pagastā siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi”( 89 950,43 
LVL ar atmaksas termiņu 10 gadi, ar 
kredīta devēja noteikto procentu lik-
mi un atlikto maksājumu uz 1 gadu) 

- „Satiksmes drošības uzlabošana 
Raiņa un Pūzurgravas ielās, Kandavā” 
(84 527,15 LVL ar atmaksas termiņu 
10 gadi, ar kredīta devēja noteikto 
procentu likmi un atlikto maksājumu 
uz 1 gadu); 

- „Publisko automātisko pašattī-
rošo tualešu uzstādīšana Daigones 
ielā 14A” (42 873,45 LVL ar atmaksas 
termiņu 5 gadi, ar kredīta devēja no-
teikto procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 1 gadu);

- „Dzirnavu ielas rekonstrukcija 
Matkulē” (105 656,23 LVL ar atmak-
sas termiņu 10 gadi, ar kredīta devē-
ja noteikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 1 gadu) ; 

- „Telpu vienkāršotā rekonstruk-
cija Talsu ielā 11” (50 349,36 LVL ar 
atmaksas termiņu 5 gadi, ar kredīta 
devēja noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 1 gadu); 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi akceptēt minēto aizņēmumu 
ņemšanu no Valsts kases. Aizņēmuma 
atmaksu garantēt no Kandavas nova-
da domes pamatbudžeta līdzekļiem.

Pieņēma zināšanai Kandavas no-
vada Pašvaldības policijas ziņojumu 
par paveikto un finanšu līdzekļu iz-
lietojumu 2011.gadā (Ziņojums pub-
licēts šajā avīzes numurā).

Pieņēma zināšanai domē iesnieg-
tos ģerboņu priekšlikumus un Valsts 
heraldikas komisijas komentārus par 
konkrētajiem priekšlikumiem. Tika 
nolemts sagatavot iesniegumu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai un Ministru kabinetam ar 
ierosinājumu izdarīt grozījumus nor-
matīvajos aktos, ar ko tiktu noteikts, 
ka par novada ģerboni būtu atļauts 
izmantot novada administratīvā cen-
tra pilsētas ģerboni, ja tas ir vienīgais 
ģerbonis konkrētajā novadā.

Deputāti nolēma jautājuma, par 
Profesionālās izglītības kompetences 
centra „Kandavas Valsts lauksaim-
niecības tehnikums” pārņemšanu 
Kandavas novada domes padotībā, 
izskatīšanu atlikt līdz 2015. gadam, 
jo saskaņā ar Profesionālās izglītī-
bas kompetences centra „Kandavas 
Valsts lauksaimniecības tehnikums” 
stratēģiju 2010. – 2015. gadam, līdz 
2015. gadam vajadzētu būt 100 % re-
novētām visām tehnikuma ēkām un 
modernizētam un atjaunotam visam 
mācību aprīkojumam un iekārtām.

Izskatīja SIA „Kandavas nam-
saimnieks” pārskatu par  tarifiem 
2011./2012.apkures sezonā Kandavas 

novadā. Nolēma uzdot SIA „Kanda-
vas namsaimnieks” līdz 2012.gada 
1.maijam veikt pilnu auditu pašvaldī-
bas piederošajās katlu mājās, lai no-
teiktu to esošo stāvokli. Lūgt nekus-
tamo īpašumu apsaimniekotājiem 
regulāri, reizi mēnesī sniegt informā-
ciju iedzīvotājiem par saņemtā siltu-
ma daudzumu. Uzdot SIA „Kandavas 
namsaimnieks” sniegt informāciju 
māju apsaimniekotājiem par saražotā 
siltuma izmaksām uz 1 m². 

Nolēma apstiprināt Kandavas 
novada domes iekšējos noteikumus 
„Par nedzīvojamo telpu nomas mak-
su” un noteica, ka minētie noteikumi 
stājas spēkā ar 2012.gada 1.martu. 
Nomas maksa tiek noteikta nedzī-
vojamajām telpām, kas atrodas ēkas 
virszemes stāvos (izņemot garāžas, 
noliktavas, šķūņus)-  Ls 1,- par 1m2 

mēnesī ; noliktavām un garāžām – Ls 
0,15 par 1m2 mēnesī; malkas šķūņiem 
un kūtīm – Ls 0,10 par 1m2 mēnesī. 
Nomas maksa netiek iekasēta par pa-
līgtelpām, kuras saistītas ar dzīvokļa 
ekspluatāciju (par pagrabu, malkas 
šķūni). Ar pilnu noteikumu tekstu 
varat iepazīties Kandavas novada 
domē vai mājas lapā www.kandava.lv 
sadaļā  Saistošie noteikumi.

Pieņēma zināšanai L.Gudakov-
skas sniegto informāciju par gata-
vošanās gaitu Eiropas Savienības 
lauku pašvaldības hartas sanāksmei 
Kandavā; Kandavas novada Kultūras 
pārvaldes vadītājas Z. Začestes snieg-
to informāciju par pasākumu plānu 

Kandavas novada dome sveic jaundzimušos
Ar šā gada 1. janvāri Kandavas 

novadā reģistrētajiem un deklarē-
tajiem bērniņiem Kandavas novada 
dome piešķir vienreizēju bērna 
piedzimšanas pabalstu 200Ls ap-
mērā. Līdz 1.martam pabalstu saņē-
muši 13 bērniņi.

Februārī Kandavas novada do-
mes priekšsēdētājs Rolands Bāre-
nis apsveica pirmos novada bērni-
ņus, kuri saņēma pabalstu - puisīti       
Rinaldu Roni un viņa vecākus Santu 
un Ritvaru no Matkules pagasta un 
meitenīti Elīzu Babri un viņas ve-
cākus Kristīni un Egilu no Zemītes 
pagasta.

 Baiba Vītoliņa
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Kandavas novadā 2012.gadā; Kan-
davas novada Bāriņtiesas priekšsēdē-
tājas L. Henzeles pārskatu par darbu 
2011.gadā; Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” pārskatu 
par sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību Kandavas novada 
pašvaldībā 2011.gadā, kā arī sociālā 
stāvokļa novērtējumu 2011.gadā un 
prognozi 2012.gadam.

Apstiprināja iekšējās kārtības 
noteikumus „Par Kandavas novada 
izglītības iestāžu  rīcību nepilngadī-

go personu pārkāpumu novēršanā”, 
noteica, ka minētie noteikumi stājas 
spēkā ar 2012.gada 23.februāri.

Izskatīja jautājumu par pievieno-
šanos kopējai atkritumu apsaimnie-
košanas zonai un atkritumu savākša-
nas iepirkuma organizēšanu un nolē-
ma pievienoties kopējai Talsu, Dun-
dagas, Engures, Jaunpils, Mērsraga, 
Rojas un Tukuma novadu atkritumu 
apsaimniekošanas zonai.

Tika skatīti jautājumi, kas saistīti 
ar nekustamajiem īpašumiem (adre-
šu piešķiršana, adrešu likvidēšana, 

precizēšana, maiņa, īpašuma nosau-
kuma piešķiršana, īpašuma iznomā-
šana, zemes vienības iznomāšana, 
nodokļu atlaides u.c.) . 

Tika izskatīts 41 jautājums par  
nekustamā īpašuma nodokļa parā-
da piedziņu bezstrīda kārtībā, kā arī 
virkne citu jautājumu.

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

Kārtējās komiteju sēdes notiks 2012.
gada 22.martā no plkst.13:00

Kārtējā domes sēde 2012.gada 
29.martā plkst. 13:00

Jau divus gadus Kandavas nova-
da pašvaldības policija ir pašvaldī-
bas iestāde, kura saskaņā ar tās No-
likumu, nodrošina likumpārkāpumu 
profilaksi, sabiedrisko kārtību, nova-
da Saistošo noteikumu izpildes kon-
troli, sniedz pakalpojumus sabiedrī-
bas drošības garantēšanā, kā arī veic 
pasākumus noziedzības apkarošanā. 

Pašvaldības policijas darbinieku 
paveiktais darbs 2011.gadā: 

 sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šana novadā dažādos masu pasāku-
mos (46 gadījumi);   iedzīvotāji grie-
zušies pēc palīdzības un informējuši 
par dažādiem likumpārkāpumiem       
(1127 gadījumi), tas ir gandrīz 2 rei-
zes vairāk nekā 2010.gadā. Policijas 
darbs ir organizēts maiņās un iedzī-
votājiem pieejams visu diennakti.  
Četras personas, kuras par noziedzī-
gu nodarījumu izdarīšanu atradās  
meklēšanā, aizturētas un nodotas 
Valsts policijas rīcībā.  Pašvaldības 
policija Valsts policijas uzdevumā re-
gulāri veikusi likumpārkāpumu pro-
filaksi, pasākumus noziedzības apka-
rošanā, piedaloties reidos, kā arī palī-
dzot atklāt noziedzīgus nodarījumus.

Gada laikā konstatēti 311 admi-
nistratīvie pārkāpumi, pārkāpējiem 
sastādīti protokoli , no tiem 147 ad-
ministratīvie protokoli nosūtīti do-
mes administratīvajai komisijai iz-
skatīšanai un lēmuma pieņemšanai; 
75 gadījumos Pašvaldības policija 
pati pieņēmusi lēmumu par admi-
nistratīvo naudas sodu piemērošanu 
– kopumā 2265 latu apmērā. 

37 gadījumos izsaukta neatlie-
kamā medicīniskā palīdzība un 55 
gadījumos policisti paši snieguši 

palīdzību personām, kuras atradu-
šās bezpalīdzības stāvoklī. 223 gadī-
jumos mutiski izteikti aizrādījumi 
personām par likuma neievērošanu. 
No fiziskām un juridiskām personām 
saņemti 68 iesniegumi par dažādiem 
sadzīviskiem notikumiem ģimenēs, 
vecāku pienākumu nepildīšanu, ze-
mes izmantošanas noteikumu neie-
vērošanu, mājlopu un mājdzīvnieku 
turēšanas noteikumu neievērošanu, 
dzīvojamo ēku koplietošanas telpu 
un māju uzturēšanas noteikumu ne-
ievērošanu, ugunsdrošības noteiku-
mu neievērošanu u.c. Valsts policijai 
izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai 
nosūtīts 21 materiāls par noziedzīga 
nodarījuma pazīmēm.

Likumpārkāpumu profilaksei iz-
veidota konstruktīva sadarbība ar 
novada mācību iestādēm, bāriņtie-
su, Sociālās palīdzības dienestu u.c. 
iestādēm, kas devusi mums iespējas, 
savas kompetences ietvaros, palīdzēt 
iedzīvotājiem dažādu sadzīvisku un 
juridisku problēmu risināšanā. Paš-
valdības policijas darbinieki visās mā-
cību iestādēs organizējuši  seminārus 
- diskusijas par „Bērniem drošu vidi” 
gan studentiem un  skolēniem,  gan 
vecākiem un pedagogiem. Novada 
bērniem tika organizēta eksāmenu 
pieņemšana velosipēdu braukšanas 
tiesību iegūšanai. Kopā ar bāriņtiesu 
apsekotas 33 ģimenes, kuru aprūpē 
ir bērni. Efektīva sadarbība sabiedrī-
bas drošības garantēšanā un domes 
saistošo noteikumu izpildes nodroši-
nāšanā, izveidojusies ar pagastu pār-
valdniekiem.

2011.gada plānā Pašvaldības poli-
cijai funkciju realizēšanai dome pare-

dzēja budžeta finansējumu Ls 69000 
apmērā. Gada laikā no dotācijām 
finanšu līdzekļi tika apgūti pilnā ap-
jomā,  no pašu ieņēmumiem plānoto 
Ls 6080 vietā tika ieņemti Ls 8209 par 
sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot 
līgumus (12 ilglaicīgi un 5 īslaicīgi), 
sabiedrības drošības garantēšanai. 
Saskaņā ar budžetu visi ieņēmumi 
tika novirzīti administratīvajiem 
izdevumiem atbilstoši Pašvaldības 
policijas funkcijām. Rezultātā  2011.
gadā pašu ieņēmumi pārsniegti par 
2129 latiem, tādēļ no plānotā budžeta 
Ls 75080, gada noslēgumā radās pa-
lielinājums līdz Ls 77209. 

2011.gadā budžeta līdzekļi izlie-
toti: atalgojumam Ls 52779 ;sociālā 
rakstura maksājumiem Ls 12  576;  
autotransporta uzturēšanai- remon-
tam – Ls 3882; degvielai – Ls 3589; 
sakariem un ar iestādes darbības no-
drošināšanu saistītiem izdevumiem 
– 3348; formai – Ls 1805.  Naudas 
līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 
222 (uz 1.01.2012.). Darbības rezul-
tātā parādu nav ne no vienas puses.

Gada laikā Pašvaldības policijā ir 
paveikts nozīmīgs organizatoriskais 
darbs. Liela uzmanība tika vērsta 
personālsastāva darba organizācijai 
un tās kvalitātes pilnveidei, lai iedzī-
votāji un ciemiņi novadā justos droši 
un gaidītā palīdzība būtu pieejama 
savlaicīgi. Katru mēnesi notika per-
sonālsastāva apmācības, gan prak-
tiskās, gan teorētiskās, piedalīšanās 
semināros un regulāri sporta treniņu 
apmeklējumi 2x nedēļā. 

Novada pašvaldības policijā strā-
dā deviņi (2010.g.-7) darbinieki ar 
vidējo darba algu 400 latu mēnesī. 

Kandavas novada Pašvaldības policijas ziņojums par padarīto un 
finanšu līdzekļu izlietojumu 2011.gadā



Kandavas novada vēstnesis8.
turpinājums no 7.lpp.

Darba algām 2011.gada plānā bija pa-
redzēti 50990 Ls. Ar apstiprināto dar-
ba algu 400 Ls mēnesī katram, nebija 
iespējams iekļauties atalgojumam 
plānotajā summā, tādēļ, vienojoties 
ar policijas darbiniekiem, algas tika 

diferencētas, samazinot tās vidēji līdz 
345 latiem mēnesī, ievērojot MK no-
teikumus.  Darba algai veidojas 20% - 
30 % piemaksa par nakts darbu, svēt-
ku dienām un virsstundām. Saskaņā 
ar tiesisko regulējumu, policijas dar-
binieki ekipējumā strādā pārī dien-

nakts režīmā pēc 
summētā darba 
laika. Katru mē-
nesi darbinieki 
atskaitījušies par 
padarīto.  Trīs 
reizes gadā Paš-
valdības policijas 
darba rezultāti 
tika apkopoti un 
analizēti kopsa-
pulcēs, divās no 
tām piedalījās 
domes deputāti.

Pašvaldības policijas gada atskaišu 
kopsapulcē  tika izvirzītas 2012.gada 
prioritātes  likumpārkāpumu profi-
laksei, sabiedrības drošības garantē-
šanā un noziedzības apkarošanā. Kā 
viena no galvenajām prioritātēm ir 
līdzdalība nepilngadīgo likumpārkā-
pēju „Uzvedības sociālās palīdzības 
un sociālās korekcijas programmas” 
īstenošanā novadā. Valsts policijas 
Tukuma un  Kandavas iecirkņa va-
dības noteiktā darba prioritāte 2012.
gadam ir cīņa ar akcizēto preču ne-
likumīgo apriti, vardarbīgiem nozie-
gumiem un nelegālo metāla uzpirk-
šanas punktu apkarošanu, kas vien-
līdz attiecināma arī uz Pašvaldības 
policiju, piedaloties valsts policijas 
rīkotajos pasākumos.

Kandavas novada Pašvaldības 
policijas priekšniece

Ailona Dārzniece 

Kandavas novada SIA „Kanda-
vas namsaimnieks” (turpmāk - KN) 
apsaimnieko dzīvojamo un nedzīvo-
jamo fondu, sniedz apkures pakal-
pojumus un papildus pakalpojumus 
(pļaušana, remonta darbi u.c.) Kan-
davas novadā. 

2011. gada februārī nomainījās 
KN vadība, darba procesā tika no-
mainīta virkne darbinieku, rezultātā 
ir izveidojies saliedēts kolektīvs.

 Uzņēmuma vajadzībām pilnībā 
adaptēta grāmatvedības uzskaites 
programma.

Neskatoties uz pārmaiņām un 
sarežģīto finanšu situāciju, KN pa-
gājušajā gadā veicis virkni ieplānoto 
darbu:  Ozolāju estrādes remonts; 
novada domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada sociālais dienests” 
ēkas zāles apkures sistēmas remonts; 
Cēres pagasta pārvaldes ēkas lieveņa 
un nojumes remonts; izremontēts 
dzīvoklis Nr. 5 Dārza ielā 3, Kandavā; 
Lielā ielā 7, Kandavā logu nomaiņa 
pašvaldības īpašumā esošajiem dzī-
vokļiem; kurtuvju nomaiņa Cēres un 
Zemītes pagastu bibliotēkās;  jumta 
remonts (nostiprināšana) dzīvojama-
jai mājai „Aiznoras”, Matkules pagas-
tā; nomainīta elektroinstalācija Dārza 
ielā 2b dz.5; dzīvojamās ēkas Dārza 
ielā 3, Kandavā apkures sistēmas iz-
būve un pieslēgums centrālās apku-
res tīklam; ēku fasāžu krāsošana Lielā 
ielā 47, 48/50, 49, 51-1, 51-2, Kanda-

Kandavas pašvaldības policisti

SIA ”Kandavas namsaimnieks” pārskats par 2011. gadā paveikto
vā; griestu siltināšanas darbi „Abavas 
ielejas attīstības centra” telpās Kūror-
ta ielā 1B Kandavā; jumta seguma 
nomaiņa dzīvojamajā ēkā „Saulītes”, 
Zemītes pagastā; veikta gāzes tvertņu 
demontāža Zantē Skolas ielā un  tā 
vietā izveidots stāvlaukums.

KN sniedza pakalpojumus SIA 
„MB Akva” pie ūdenssaimniecības 
projekta, sadarbojās ar SIA „Telms” 
pie promenādes izbūves, SIA „Info 
būve” (dzīvojamo māju „Podiņi” 
Zemītes pagastā un Aizdzires skola 
Valdeķos siltināšanas projekta darbi),  
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, 
turpināja sadarbību ar SIA „Kanda-
vas ceļi” u.c. sadarbības partneriem.

Veikti darbi apsaimniekotajos īpa-
šumos, tajā skaitā, dzīvojamajās mājās 
Kandavas pilsētā. Līdz 2012. gada 1. 
aprīlim māju vecākajiem tiks iesnieg-
ta atskaite  par katras mājas iemaksā-
to naudas līdzekļu izlietojumu, parā-
du summu, uzkrājumu. Tiks veikta 
uzkrāto naudas līdzekļu izlietojuma 
plānošana 2012. gadam. Vairākās dzī-
vojamajās mājās iedzīvotāju sapulces 
jau ir notikušas un lēmumi pieņemti. 

Namu apsaimniekošanas jomā 
esam pilnveidojuši un standartizējuši 
procesus un daudz rūpīgāk tiks sekots 
līdzi namu tehniskajam stāvoklim.

Tika veikta visa pašvaldības īpa-
šumā esošā dzīvojamā fonda, kā arī 
KN pārvaldībā esošo māju apsekoša-
na, sastādīti akti.

ES projektam „Dzīvojamās mājas 
vienkāršotā renovācija” (siltināšana) 
tiks pieteikta ēka Tirgus laukumā 6, 
Kandavā.  

2011. gada pavasarī tika veikta 
Kandavas novada katlu māju ap-
sekošana un saņemts SIA „Orions 
Loģistika” atzinums par to tehnisko 
stāvokli, kas liecināja par to, ka stei-
dzami nepieciešams meklēt tehnisku 
un  finansiālu risinājumu gan iekārtu, 
gan siltumtrašu remontam un daļējai 
nomaiņai. Novembra beigās LIAA 
tika iesniegts projekta pieteikums 
„Atbalsts centralizētās siltumapgādes 
sistēmu efektivitātes paaugstināša-
nai”.

No 2011./2012. gada apkures se-
zonas sākuma Kandavā Ķiršu ielā 
Nr. 8;10;12  apkure tiek nodrošinā-
ta ar gāzi. Noslēgti līgumi par 2000 
m3 malkas iegādi. Kandavas novada 
domē apstiprināti apkures pakalpo-
jumu tarifi 2011./2012. gada apkures 
sezonai. Uzsākta parādu piedziņa no 
debitoriem, sūtot pirmstiesas brīdi-
nājumus un atsevišķus debitoru pa-
rādus nododot  tiesu izpildītājiem.

KN izsaka pateicību iedzīvotājiem 
un sadarbības partneriem, aicinot uz 
ražīgu sadarbību un savstarpēju sa-
pratni arī turpmāk!

Sanita Irbe
SIA „Kandavas Namsaimnieks„ 

valdes priekšsēdētāja
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Kandavas novadā dzīvo vairāk 
nekā 1850 pensionāru un  290 no 
tiem ir novada pensionāru biedrības 
biedri. Pensionāru biedrība novadā 
darbojas kopš Kandavas novada iz-
veidošanas 1996.gadā.

Seniori allaž, ja vien tos nenomo-
ka veselības problēmas vai pārāk liela 
gadu nasta, bijuši aktīvi un iesais-
tījušies novada sabiedriskajā dzīvē. 
Sliktāk ir tad, ja iesēžamies mājās pie 
televizora, jo tad nekur vairs negribas 
iet un dzīve ir viena vienīga seriālu 
skatīšanās.  Kūtrajiem gribu teikt, ka 
visgrūtākais vienmēr ir bijis pirmais 
solis- pārvarēt sevi - piecelties un iziet 
no mājas, iesaistīties sabiedriskajās no-
risēs pagastos vai pilsētā.

Pensionāru biedrības aktivitātes ir 
dažādas. Divas līdz četras reizes gadā 
mēs organizējam ekskursijas. Paras-
ti braucam uz vienu dienu, bet viena 
no ekskursijām ir garāka - divas vai 
vairāk dienas. Pagājušajā gadā bijām 
piecu dienu ekskursijā uz Poliju un 
Slovākiju. Šogad plānojam uz četrām 
dienām doties apskatīt Somiju.

3.jūnijā organizēsim ekskursiju uz 
ziedu dārziem un Brīvdabas muzeju, bet 

7.jūlijā brauksim ekskursijā uz Ventspili 
un vakarā noskatīsimies šlāgerkoncertu. 
Vismaz 3-4 reizes  gadā apmeklējam te-
ātra izrādes Rīgā vai citur ārpus novada 
robežām. Piedalāmies un apmeklējam 
pasākumus novadā. 

Regulāri mūsu pensionāru Die-
nas centrā rīkojam balles, lai kopīgi 
priecātos  un pavadītu vairākas stun-
das sarunās un deju ritmos. 16.martā 
aicinu visus pensionārus uz Pavasara 
ieskaņu balli, bet 12.maijā uz Mātes 
dienai veltītu atpūtas vakaru. Ir arī 
divi lielāki pasākumi gadā- tā ir Jaun-
gada balle un Draugu saiets vasarā. 
Uz Draugu saietu mēs aicinām drau-
gus no citu novadu un pilsētu pensio-
nāru biedrībām. Šim pasākumam ļoti 
piemērota ir mūsu brīvdabas estrāde 
Ozolāji. Šogad Draugu saiets plānots 
18.augustā Valdeķu kultūras namā.

Divas reizes gadā,  pavasaros un ru-
deņos seniori iziet talkās pie Kandavas 
ev.lut. baznīcas, lai fiziski izkustoties, 
uzturētu  mundrumu kopīgā darbā.

Lai darbs pensionāru biedrībā ri-
tētu raitāk, katras ielas iedzīvotājiem 
pilsētā vai pagastos apdzīvotai vietai,  
ir savs grupas vadītājs, pie kura var 

griezties, ja ir interese par pensionāru 
aktivitātēm, vai arī, ja vēlas samaksāt 
pensionāru biedrības biedru naudu, 
kas ir 1,- Ls gadā.

Katru mēnesi domes informatīvajā 
izdevumā „Kandavas Novada Vēstne-
sis” mēs sveicam pensionārus, kuriem 
tekošajā mēnesī aprit apaļas jubilejas, 
bet vecākus par 90 gadiem, sveicam 
mainoties katrai gadskārtai. Ar avīzes 
starpniecību vēršos  pie visiem jauna-
jiem novada pensionāriem ar lūgumu, 
pieteikties pie saviem grupu vadītā-
jiem, sniedzot precīzus dzimšanas 
datus, vārdu un uzvārdu. Mēs esam 
saņēmuši daudz pārmetumu par ne-
precīziem datiem, vai apsveiktiem cil-
vēkiem, kuri jau atrodas citā saulē, tā-
dēļ atvainojos par kļūdām un pārpra-
tumiem, ar kuriem nācies saskarties. 
Sākot ar šo gadu sveiksim dzimšanas 
dienās jubilārus no 70 gadu vecuma.

Aicinu visus pensionārus, it īpaši tos, 
kuri nesen pievienojušies mūsu senio-
ru pulkam, būt aktīviem, izteikt savus 
priekšlikumus par to, kādas aktivitātes 
vēl vēlētos mūsu pensionāru biedrībā.

Gribam arī atjaunot interešu gru-
pas, jo agrāk veiksmīgi darbojās māj-
turības, veselības un  rokdarbnieču 
grupas. Ja starp jums ir cilvēki, kuri 
varētu uzņemties šo grupu vadīšanu, 
lūdzam pieteikties pensionāru biedrī-
bā, vai pie saviem grupu vadītājiem.

Tikai kopīgi mēs varam padarīt 
savu dzīvi krāsaināku.

Kandavas novada pensionāru 
biedrības sabiedrisko aktivitāšu un 

kultūras pasākumu  organizatore 
Vera Lauva

NOVADĀTā dzīvo seniori

Pensionāru padomes sēde

Kandavas novada domes dalība 
decembrī organizētājā akcijā „Eņģeļi 
pār Latviju”, atbalsts  mazās kandav-
nieces Martas rehabilitācijai un orga-
nizētais labdarības koncerts ir devis 
ierosmi arī vairākām citām ģimenēm, 
kurās ir bērni ar smagām veselības 
problēmām, iedrošināties paust savu 
sāpi un dalīties tajā ar citiem. Nav  
viegli šo savu problēmu  iznest publis-
kajā telpā, jo tā ir ļoti personīga lieta. 
Ne katrs to uztver pozitīvi, mēdz būt 
negatīva nostāja un atšķirīgi viedokļi.

Septiņas  ģimenes no Kandavas, 
kurās aug bērni ar speciālām vaja-
dzībām un bērni, kuriem konstatētas 

Siltums no sirds
smagas saslimšanas, tikās Kandavas 
ev.lut. draudzes namā, lai pirmoreiz 
kopīgi dalītos savās problēmās. Šajā 
dienā Kandavā  viesojās arī orga-
nizācijas „Kristīga ģimenes dzīve”  
koordinatore Latvijā Mārīte Tīsa no 
Talsiem. Viņa kopā ar savu dziedošo 
ģimeni  bija atvedusi  gan muzikālus 
sveicienus, gan nelielu materiālo pa-
līdzību.

Kandavas ev.lut. draudzes mācī-
tāja Uģa Brūklenes kundze Harina 
Brūklene tikšanās reizē nelielā lūg-
šanā pateicās Dievam par to, ka viņš 
ļāvis šajā dienā satikties cilvēkiem, 
kurus vieno gan kopīgas rūpes par 
saviem slimajiem bērniem, gan arī 

problēmas, kas katrai ģimenei  jārisi-
na, izteicot cerību, ka šī tikšanās va-
rētu kļūt par sākumu regulārām kopā 
sanākšanām, jo dalīta bēda jau ir puse 
no bēdas. „Bez materiālā atbalsta ļoti 
nepieciešams arī garīgais atbalsts un 
bieži mēs varam būt viens otram liels 
palīgs,” - sacīja mācītāja kundze.

Tikšanās reizē, sadraudzībā pie 
sarūpētā cienasta un karstās tējas ta-
ses, katra ģimene pastāstīja par sevi 
un savu rūpju bērnu, daloties emoci-
jās un asarās, kas atviegloja sirdi. 

Mārīte Tīsa, dāvinot ģimenēm ne-
lielos Dieva mīlestības sveicienus, uz-
svēra, ka protams  tas mazumiņš, kas 
ir šajās aploksnēs, atnāks un aizies, 
jo vajadzību ir ļoti daudz. Slimajiem 
bērniem palīdzība nepieciešama kat-
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ru dienu un tā nav bez maksas, bet šis 
mazais Dieva mīlestības sveiciens jeb 
stiprinājums, palīdzēs izturēt ikdienas 
problēmas un pārbaudījumus. Šo svei-
cienu  mazajam Artim un Nilam, kā 
arī lielākajiem bērniem Dāvim, Mar-
tai, Beātei, Harisam un Sandijai bija 
sarūpējis misionārs Donalds Klerijs 
no Amerikas. Jau no 1993.gada  viņš 

regulāri apmeklē Latviju, ir daudz la-
sījis lekcijas gan skolās, gan baznīcās. 
Par materiālo un garīgo atbalstu lielu 
paldies Donaldam Klerijam un „Kris-
tīgai ģimenes dzīvei” var teikt arī Kan-
davas ļaudis, jo minētā organizācija 
ļoti lielu atbalstu ar saviem ziedoju-
miem sniegusi Kandavas zupas virtu-
vei un ģimenēm ar slimiem bērniem 
un šo labo darbu  turpina.

Mājup katrs no šīs tikšanās devās 
ar siltumu sirdī, ticību labajam un 
idejām par tālāko sadarbību.

Siltums, kas no citu sirdīm nāk,
Tas mani uzrunā.
Nekas nav patiesāks.

Tikšanās reizē 
kopā ar ģimenēm bija

Dagnija Gudriķe

Ar dejotājiem tikos pēc jubilejas 
svinībām kārtējā mēģinājuma laikā, 
kad uzdevu visiem vienu jautājumu:

 Kāpēc Jūs dejojat?
- Jaunībā iesāku dejot, dejoju, de-

joju... pēc tam pārtraucu un tagad ve-
cumdienās atkal esmu atsācis. Nu vajag 
taču kaut ko cilvēkam tādu priekš sirds.

- Tas man tāds hobijs, jeb latviski 
runājot – vaļasprieks.

- Man vienkārši patīk būt cilvēkos, 
kustībā un tas arī viss!

- Kad atnāku uz mēģinājumu, viss, 
kas dienā varbūt tāds nepatīkamāks 
bijis, aizmirstas, pilnīgi citas domas 
pārņem. Varu ļauties dejai, aizmirstas 
nogurums un citas kaites.

- Es teikšu, ka tā ir mīlestība uz 
deju.

- Kāpēc dejoju? Vai tad to tā uz-
reiz var izstāstīt? Tas ir mans dzīves-
veids jau no bērnudārza laikiem. Ir 
tāda vēsturiska bilde, kurā stāvam abi 
ar savu partneri tepat  pie  Kandavas 
kultūras nama, tādi pavisam maziņi, 
man viena zeķe augšā, otra lejā. Vi-
ņam viena bikšu stara augšā,otra lejā.

- Mani Aina ar Miervaldi pierunā-
ja. Kādai dāmai vajadzēja partneri, 
piekritu un nu jau gadus trīs dejoju. 
Bet vispār es dejoju ļoti ilgi,  pirms Kan-
davas esmu dejojis arī citos kolektīvos. 
Talsos „Rotā”, Dundagā, „Svītā”. Patīk.

- Mums ar vīru dejošana ir sirds-
lieta. No skolas laikiem. Kopā sadan-

cojāmies ne tikai uz skatuves, bet arī 
dzīvē. Vienīgais pārtraukums bija, 
kad bērni dzima.

- Es visu mūžu dejoju, kā tāds tau-
renītis, tas humoram!  Jau no trešās 
klases. Mana dejošana sākās ar to, ka 
deju pati izgudroju un to arī nodejoju. 
Es tāda nenopietna persona, visu laiku 
gribas lidināties, dejot!

- Bez dejas – nu nekā. Dejots ilgi. 
Daudzi Dziesmu un deju svētki aizva-
dīti un cik  varēšu, tik dejošu.

-Es ne tikai Dziesmu svētkos dejo-
ju, bet arī kopkorī esmu dziedājusi! Jo 
vairāk grib, jo vairāk var paspēt.

-  Dejot ļoti patīk, dejoju visādas 
dejas, gan  tautiskās, gan  Eiropas, 
gan balles, bez dejas nevaru. Vispirms 
skolā, tad jauniešos, vēlāk vidējās pa-
audzes deju kolektīvā  un tā līdz šo-
dienai.

 - Pēc 50 jau tie labākie gadi, tas 
trakais vecums tikai sākas, un jo ve-
cāks paliec, jo trakāks. Tad nu dejā 
savas emocijas izlieku!

- Deja man dod dzīvē visu- stimu-
lu, dzīvesprieku!

- Kāpēc dejoju?! Dejā ir kaut kas 
no erotikas.

- Tās balles pēc nodejotajiem kon-
certiem man patīk vislabāk, tad jau arī  
mēģinājumus var pieciest! Humors!

- Deja ir atjaunošanās.
Tādas bija dejotāju atbildes uz 

manu jautājumu, kāpēc viņi dejo. 
No deju kolektīva dibināšanas 

dienas, ierindā palikuši trīs dejotāji 
– Ērika Āboliņa, Aina un Miervaldis 
Zvejnieki. Viņi atzīst, ka toreiz, kad 
kolektīvs dibinājies, daudz jaunāki 
bijuši, deju soli naskāk varējuši iz-
griezt, kā nekā jau piecpadsmit gadi 
pagājuši, tomēr viņi ir noskaņoti de-
jot arī turpmāk.

Divpadsmit gadus kolektīvu vadī-
ja Agrita Rožkalne un dejotāji viņai 
par šiem gadiem saka ļoti lielu pal-
dies.

 Pēdējos trīs gadus  „Kandavnie-
ku” vada Andra Eimane. 

Kā esat apmierināta ar saviem 
dejotājiem?

Esmu apmierināta. Es viņos apbrī-
noju to, ko vienmēr esmu apbrīnoju-
si senioru deju kolektīvos. Ir zināma 
gadu nasta plecos, bet viņi vienalga 
nāk uz mēģinājumiem un dejo. Ve-
cums nav šķērslis tiem, kas vēlas dejot. 
Tas uztur formā. Kamēr kusties, tik-
mēr dzīvo! To arī gribu viņiem visiem 
vēlēt turpmākajos gados!

Ar dejotājiem sarunājās
Dagnija Gudriķe

KULTŪRA Diagnoze - mīlestība uz deju
Uz piecpadsmit nodejotiem ga-

diem februārī atskatījās Kandavas se-
nioru deju kolektīvs „Kandavnieks”. 
Svinības notika Valdeķu kultūras 
nama plašajā zālē, jo dejotāji bija aici-
nājuši ciemos savus dejojošos draugus 
no Talsiem, Tukuma Iecavas, Slampes 
un Kabiles, kā arī  tuviniekus un ko-
lektīva bijušos dalībniekus. Pasākums 
bija gana krāsains un daudzveidīgs. 
Mazā raganiņa - kolektīva vadītāja 
Andra Eimane - prata uzburt visu, ko 
vien vēlējās katra gaviļnieka sirds.
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Senākā Kandavas maģistrāle 
–  Pils iela ir pievedceļš Livonijas 
ordeņa pilij. Viduslaikos stratēģisku 
apsvērumu dēļ cietokšņu tiešā tuvu-
mā ēkas netika būvētas, tādēļ apbūve 
ap Pils  ielu sāka veidoties ne agrāk 
kā 18.gadsimtā. Vāciski iela saukta 
Schlosstrasse, krieviski – Zamkovaja 
uļica. 

Pils iela 3 ir pašvaldības īpa-
šums. Divstāvu mūra dzīvojamā ēka 
ar saimniecības ēkām un slēgtu pa-
galmu celtas 20.gs. sākumā. Ēkai ir 
19.gs. beigu un 20. gs. sākuma Kan-
davas mūra ēkām raksturīgais ne-
ogotiskais stūra nošļaupums. 1912. - 
1922.g. mājas īpašnieks bija Eduards 
Meija, latviešu savstarpējās dzīvības 
apdrošināšanas biedrības aģents. 
1912.g. šajā ēkā atradās Oto Pluģa 
limonādes un vīna fabrika,  bet pēc 
Otrā pasaules kara  un arī tagad  
mājā atrodas dzīvokļi. 

Pils iela 3a gruntsgabala īpaš-
nieks 1853.gadā bija Ķilpe. Divstā-
vu mūra dzīvojamā ēka ar mezo-
nīnu celta ap 1908.gadu.  No 1863. 
- 1940.gadam gruntsgabala īpaš-
nieki bija zemnieku, vēlāk tirgotāju 

Cimmermaņu dzimta. 1863.gadā 
uz gruntsgabala atradās divas koka 
dzīvojamās un divas koka saimniecī-
bas ēkas, 1894. g. - koka dzīvojamā 
ēka, koka ērbeģis un mūra dzīvoja-
mā ēka. 1908.gadā  tika izstrādāts 
greznas neogotiskas ēkas jaunbūves 
projekts, tomēr ēka tika uzbūvēta 
tikai daļēji, bez kreisā spārna. 20.gs.                        
30 - tajos gados ēkas kreisā spār-
na vietā vēl atradās koka dzīvojamā 
nama daļa. 1996.gadā īpašuma tie-
sības ir atjaunotas mantiniekam G. 
Magdeburgeram.

Pils iela 4  jeb Pulvertornis – div-
stāvu mūra ēka ar pagrabu ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Pulvertornis ir pašvaldības īpašums. 
Celts 17.gs. vidū kā hercogam Jēka-
bam piederoša šaujampulvera ra-

žotne un noliktava. Ēku nopostīja 
ugunsgrēks, un kailie mūri stāvēja 
neizmantoti līdz aptuveni 1790.ga-
dam, kad mūros izbūvēja Kanda-
vas pilskunga tiesas cietumu. 1819.
gadā  pēc pilskunga tiesas pārcelša-
nas uz Talsiem, tornis nonācis pri-
vātīpašumā. 1894. un 1922.gadā  tā 
īpašnieks bija  namnieks, sedlinieks 
Aleksandrs Toppe. 20.gs. sākumā 
pie torņa uzbūvēta vienstāva mūra 
saimniecības ēka, kas nojaukta pēc 
1985.gada. Kopš 20.gs. piecdesmita-
jiem gadiem tornis netika apdzīvots. 
1985.gadā tika uzsākti ēkas restaurā-
cijas darbi, novākti starpstāvu segu-
mi un uzklāts dakstiņu jumts, tomēr 
darbi tālāk nav turpināti. 

Pils iela 7 ir gruntsgabals bez 
vēsturiskā numura, kādreizējais Tu-
kuma virspilskunga vidmes piede-
rums. Šī ēka ir pašvaldības īpašums. 
Divstāvu mūra kafejnīcas un pirts 
ēka ir celta 19.gs. otrajā pusē un pār-
būvēta ap 1903.gadu un 20.gs. bei-
gās.1863.gadā uz gruntsgabala  at-
radās koka ebreju pirts. 19. gadsimta 
beigās pirts uzbūvēta no mūra. 1922. 
gadā kā gruntsgabala īpašnieks mi-
nēta Kandavas ebreju draudze.

Ebreju pirtij jeb mikvai piemita  
gan higiēniskas, gan rituālas funk-
cijas. Saskaņā ar ebreju reliģiska-
jiem priekšrakstiem, mikves baseins 
bija jāierīko tā, lai to pildītu tekošs 
ūdens. Iegremdējoties šinī baseinā 
un skaitot īpašas lūgšanas, ebreji 
šķīstījās pēc darbībām un dabīgiem 
procesiem, kas ebreju tradīcijā tika 
uzskatīti par nešķīstiem – līķu ap-
kopšanas un nešanas, mēnešreizēm, 
dažādām slimībām.      

Pēc Otrā pasaules kara ēka nonā-
ca Kandavas pilsētas izpildkomitejas 
īpašumā, bet ebreju kopienas ierīko-
tā pirts turpināja kalpot Kandavas 
iedzīvotājiem. Deviņdesmito gadu 
beigās ēka tika rekonstruēta, un tajā 
iekārtota kafejnīca “Pils“ un viesnīca.  

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks 

VĒSTUREPils iela – ceļš uz Kandavas pili
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PROJEKTI

Tiks renovēta sociālā 
dzīvojamā māja 
Baznīcas ielā 1

Biedrība „Kandavas Partnerība” aicina 
iesniegt LEADER projektu idejas

Lai izsludinātu LEADER projektu konkursu un apzinātu iedzī-
votāju vajadzības Kandavas Partnerības teritorijā, biedrība “Kan-
davas Partnerība” aicina iesniegt projektu idejas par sabiedrībai 
nozīmīgām šādām aktivitātēm:

1) Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējo iniciatīvas grupu 
darbības teritorijā;

2) Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu 
un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamat-
līdzekļu iegādei;

3) Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmap-
strādei (mājražošana);

4) Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmap-
strādei mājas apstākļos (mājražošana);

5) Atbalsts zivsaimniecības teritorijas labiekārtošanas pasāku-
miem;

6)Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai Kandavas 
Partnerības teritorijā.

 Projekta idejas aprakstu var iesniegt līdz 2012.gada 26.mar-
tam Kandavas novada domē 203.kabinetā (Dārza ielā 6, Kandavā) 
vai pa e-pastu intaha@inbox.lv.

Projekta ideju prezentācijas notiks 2012.gada 30.martā 
plkst.17.00 Kandavas novada domes sēžu zālē(Dārza ielā 6, Kan-
davā).

Projekta idejas aprakstu sagatavot uz vienas A4 lapas, kurā no-
rādīt: īsu projekta aprakstu un tā nepieciešamības pamatojumu un 
plānotās izmaksas.

Tuvāku informāciju var saņemt pie „Kandavas Partnerība” 
valdes priekšsēdētājas Intas Haferbergas, mob.28390394, e-pasts: 
intaha@inbox.lv

Izsludināts projektu konkurss 
„Sabiedrība ar dvēseli 2012”

 Kandavas Partnerības teritorijā
Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina pro-

jektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2012”, kur ie-
dzīvotāji var izstrādāt un īstenot projektus, kas dod 
iespēju iedzīvotāju grupām saviem spēkiem uzlabot 
savu dzīvi un dzīves kvalitāti. Projektus var iesniegt 
līdz 5.aprīlim plkst.15.00 Kandavas novada domē 
203.kabinetā (Dārza ielā 6, Kandavā). Seminārs 
par projektu konkursu notiks 16.martā plkst.16.00 
Kandavas novada domes sēžu zālē.

Sākot ar 2011.gadu biedrība „Kandavas Part-
nerība” ir iesaistījusies Nīderlandes fonda  finansē-
tajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli“. Ie-
priekšējā gadā Kandavas Partnerības teritorijā tika 
īstenoti 11 projekti.

2012.gadā biedrībai „Kandavas Partnerība” ir 
piešķirti līdzekļi 5 000 eiro apmērā un viena balva 
500 eiro apmērā vislabākajam realizētajam projek-
tam.

Viena projekta maksimāli atbalstāmā summa 
ir 1000 eiro, jeb 700 lati, no kuriem 50% finansē 
Nīderlandes fonds.

Informācijai: Kandavas Partnerība aptver visu 
Kandavas novadu un Tukuma novada Pūres, Sē-
mes un Irlavas pagastus.

Kontakti un informācija par projektu: www.
kandavaspartneriba.lv, t.26527265 (projekta koor-
dinatore Ērodeja Kirillova), erodeja@inbox.lv.

Kandavas novada dome īsteno 
projektu “Sociālās dzīvojamās mājas 
“Baznīcas iela 1”, Kandavas novadā 
siltumizturības uzlabošanas pasā-
kumi”. Šā gada 14. februārī noslēgts 
līgums ar SIA Telms par būvdarbu 
veikšanu. Baznīcas ielas 1. ēka tika 

izvēlēta šim projektam, jo nama 
konstrukcijas ir ļoti sliktā tehniskā 
stāvoklī, tās nepieciešams pilnībā at-
jaunot, turklāt Baznīcas ielas 1 māja 
ir vienīgā, kurā visi dzīvokļi pieder 
pašvaldībai un ir viena no Kandavas 
vecpilsētas skaistākajām ēkām un tā 
būs pirmā pašvaldības ēka, kas tiks 
atjaunotā pilnībā Kandavas novadā, 
tādejādi uzsākot pakāpenisku vecpil-
sētas ēku atjaunošanu un cerams, ka 
pašvaldība dos piemēru citu Kanda-
vas namu atjaunošanai. 

Baznīcas ielas 1 nams celts ap 
1890. gadu- divstāvu mūra ēka ar aug-
stu divslīpju jumtu un izbūvētu jumta 
stāvu. Saglabājusi vienkāršu, eklektis-
ma stilam atbilstošu fasāžu kompozī-
ciju un apdari, tā veido nozīmīgu Baz-
nīcas ielas vēsturiskās apbūves frontes 
fragmentu. Ekspluatācijā nams nodots 
1900. gadā un kopš nodošanas nav 
veikts kapitālais remonts, līdz ar to ēka 
ir sliktā tehniskā stāvoklī. Tā kā nams 
atrodas valsts nozīmes pilsētbūvnie-
cības pieminekļa- Kandavas pilsētas 
vēsturiskais centrs un vietējās nozī-
mes arheoloģijas pieminekļa Mēra 
kalniņš- senkapi aizsardzības zonā, 
rekonstrukcijas darbi tika saskaņoti ar 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-

bas inspekciju. VKPAI atbalsta Kan-
davas novada pašvaldības iniciatīvu 
vēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
un sakārtošanas jomā un uzsver, ka 
rekonstrukcijas laikā saglabājams vēs-
turiskās ēkas autentiskais būvapjoms, 
fasāžu kompozīcija un galvenās fasā-
des apdare.

Projekta ietvaros paredzēts atjau-
not ēkas vēsturisko fasādi, oriģinālos 
konstruktīvos risinājumus, kāpņu 
telpas interjeru, vienlaicīgi pielāgojot 
dzīvokļus mūsdienu dzīves prasībām 
(iebūvēs pilnībā aprīkotu vannas ista-
bu) un uzlabojot ēkas siltumnoturības 
rādītājus, saglabājot esošo dzīvokļu 
skaitu. Pirmā stāva dzīvokļus pielāgos 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem- 
tiks izveidota platforma pagalma 
pusē, uz jaunās āra kāpņu konstruk-
cijas. Projekta attiecināmās izmaksas 
ir 123 897,13 Ls, no tā 75% finansē 
Eiropas reģionālās attīstības fonds 
(ERAF), pārējo pašvaldība (projekta 
Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/002, vienoša-
nās ar v/a „Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūra” Nr. L-SMS-10-0017).

Baiba Vītoliņa
Kandavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Noslēgusies 2011.gada nogalē or-
ganizētā iedzīvotāju aptauja par Bru-
ņinieku pilskalna apkārtējās vides uz-
labošanu un parka attīstību. Kopumā 
tika aizpildītas 180 anketas, no kurām 
tikai 2,5 % ir bez konkrētiem ierosinā-
jumiem. Pārējās anketas ir noderīgas 
- interesantu vērojumu un ideju pil-
nas. Iespējams, ka daļu  no  ierosinā-
jumiem varēsim īstenot dzīvē. 

Izvērtējot anketās iegūto infor-
māciju, secinājām, ka lielai daļai 
cilvēku pilskalns un skvērs asociējas 
ar vēsturi un viņi izjūt vai vēlas iz-
just senatnes auru šajā teritorijā. 
Senatnes sajūtas rodas, pateicoties 
vecajām pilsdrupām, pulvertornim 
un  pils maketam. Atsevišķi cilvēki 
uzsvēruši,  ka šī vieta būtu uzskatā-
ma par pilsētas galveno simbolu, kā 
arī, ka tā ir patīkama un samērā mie-
rīga atpūtas vieta. Parkā ir lieli, veci 
koki, kuru pavēnī vasarā var patver-
ties no saules, savukārt tie, kas vēlas 
baudīt saules starus, var atpūsties uz 
soliņiem pie strūklakas vai arī tuvāk 

pilskalna nogāzei.  Pēc iedzīvotāju 
domām, atsevišķi koki būtu izzāģē-
jami, lai uzlabotu skatu uz pilskalnu 
un drupām.

Strūklaka skvēra centrā tiek mi-
nēta gandrīz katrā anketā, gan kā 
objekts, kas patīk vislabāk, gan kā 
objekts, kuram nepieciešama rekons-
trukcija. Ar rekonstrukciju katrs ir 
domājis mazliet ko citu – daudzi vē-
las strūklaku redzēt lielāku, citi - iz-
gaismotu, bet vēl citi  vēlas muzikālo 
strūklaku. Taču tikai 2 anketās jū-
tams, ka atbildētājs zina, ka šī strūk-
laka ir viena no retajām, kas darbojas 
bez sūkņa, ūdens pieplūst no avotiem.

Viena no aktuālākajām problē-
mām, kas minēta anketās ir tā, ka 
parka mazās arhitektūras formas 
(soliņi, laternas u.c.) ir gan morā-
li gan fiziski novecojušas, pilskalnā 
trūkst soliņu. Tāpēc anketās izteikta 
vēlme pēc soliņu nomaiņas uz jaunu, 
ērtāku soliņu veidu, kā arī vēlme pēc 
soliņiem centrālo kāpņu augšgalā, lai 
atpūstos pēc kāpiena.

Uz jautājumu, kas cilvēkiem pie-
trūkst šajā zaļajā teritorijā, respon-
denti atbildējuši, ka pietrūkst kādas 
aktivitātes, rotaļu elementi vai atrak-
tīvs elements, kas varētu piesaistīt 
gan mazus bērnus ar māmiņām, gan 
arī caurbraucējus un tūristus. Iespē-
jamie minētie varianti -  kāds pārvie-
tojams tirgošanās objekts (suvenīri, 
saldējums, tējnīca u.c.), vai arī kāds 
cits atraktīvs objekts.

Apkopojot rezultātus, ir prieks  
par iedzīvotāju lielo atsaucību. Seci-
nājām, ka cilvēkiem šī vieta tiešām ir 
nozīmīga un iedzīvotāji ir ieinteresēti 
Bruņinieku pilskalna apkārtējās vides 
uzlabošanā un  parka attīstībā.  Iegūtā 
informācija tiks izmantota parka te-
ritorijas labiekārtošanai un attīstībai.

Pateicamies par aktīvo līdzdalību 
aptaujā,  arī turpmāk gaidīsim Jūsu 
jautājumus un ierosinājumus.

Kandavas novada domes 
ainavu arhitekte

Aiga Tetere

INFORMĀCIJAAptaujas rezultāti par Bruņinieku 
pilskalnu apkopoti

Kandavas novada dome janvārī 
aicināja iedzīvotājus izteikt ierosinā-
jumus par bijušās kinoteātra “Senle-
ja” ēkas izmantošanu. 

Viens no priekšlikumiem bija, ka 
jāatjauno kinoteātris vai jāizveido iz-
stāžu zāle. Bija arī ieteikums ēkā ierī-
kot pašiem savu deju zāli, jo ne vien-
mēr ir iespējams aizbraukt uz Valdeķu 
kultūras namā notiekošajām ballēm.

Kandavas novada domes Dzimst-
sarakstu nodaļas vadītāja Velta Dron-
ka ieteica izveidot Dzimtsarakstu 
nodaļu ar laulību ceremoniju zāli un 
atbilstošām palīgtelpām jaunlaulāta-
jiem - šampaniešu zāli.

Bija arī priekšlikums, ka ēku va-
jadzētu veidot multifunkcionālu- tajā 
būtu jābūt gan konferenču zālei, gan iz-
stāžu zālei, gan arī iespējai skatīties kino.

Iesūtītās idejas par ēkas izmanto-
šanas iespējām ir apkopotas un tiks 
izvērtētas.

Baiba Vītoliņa 
Kandavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Apkopoti Kinoteātra 
ēkas izmantošanas 

ieteikumi 2011. gada 30. novembra sēdē 
tika apstiprināti Saistošie noteikumi 
Nr. 18. “Par ielu un ēku nosaukumu, 
ēku un dzīvokļu numuru izvietošanas 
kārtību Kandavas novadā”.

Saistošie noteikumi paredz, ka 
ielu/ mājas nosaukumu un ēku nu-
merācijas plāksnes Kandavas nova-
dā ir tumši sarkana plāksne ar baltu 
apmali un baltu uzrakstu. Plāksnes 
standarta izmērs ir 160x150mm, taču 
tas var mainīties teksta apjoma dēļ. 
Tekstam uz plāksnes jābūt valsts (lat-
viešu valodā).

Ēkas numerācijas plāksnes izmē-
ri ir 302x220m vai 320x280mm. Uz 
numerācijas plāksnes ir rakstīts ielas 
nosaukums, ēkas numurs. 

Ēkas piederību var norādīt:
•	Privātīpašums
•	Pašvaldības īpašums
•	Valsts īpašums
•	Kopīpašums
Novada lauku apvidū mājas no-

saukumam jābūt uzrādītam uz ēkas 
fasādes, ja māja atrodas vairāk kā 
20m no iebraucamā ceļa, tad mājas 
nosaukumam jābūt uzstādītam pie ie-

Par ielu vai māju nosaukumu un ēku 
numerācijas plāksnēm

brauktuves. Mā-
jas nosaukumam 
nav jābūt vienā-
dam ar pilsētas 
un ciemu ielu un 
ēku numerāciju 
plāksnēm.

Kandavas novada dome uz paš-
valdības īpašumā esošajām ēkām 
plāksnes uzstādīs šī gada laikā.  
Informāciju par to, kur iespējams 
iegādāties ielu/ māju nosaukumu 
un ēku numerācijas plāksnes, var 
saņemt pagastu pārvaldēs vai SIA 
“Kandavas Ceļi”. 

Ar saistošajiem noteikumiem var 
iepazīties Kandavas novada mājasla-
pā http://www.kandava.lv/pasvaldi-
ba/saistosie-noteikumi%20/ un Kan-
davas novada domē 206. kabinetā, kā 
arī Kandavas novada vēstneša janvāra 
numurā.
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K U L T Ū R A  U N  I Z K L A I D E
7. martā 
17:00 Nodarbība “No vecas radīsim jaunu filca cepuri un 
aksesuārus”. Amatnieku biedrības telpās  
8. martā 
11:00 Kandavas novada skolu koru un ansambļu skate. 
Kandavas kultūras namā 
18:00 Cēres amatierteātra izrāde A.Banka “Sausā lapa”. 
Cēres pamatskolā 
19:00 Jaunsātu pagasta amatierteātra viesizrāde - 
M.Birzes komēdija “Sieviešu slimības”. 
Zantes kultūras namā.
20:00 Apsveikums - veltījums visām Matkules 
(un ne tikai) sievietēm. Dziedās vīru vokālais ansamblis 
un būs īpašs ciemiņš. Matkules kultūras namā 
10. martā 
11:00 Nodarbība “Filcējam čības”. Amatnieku biedrības telpās  
11:00 - 13:00 Tematiska rokdarbu darbnīca - “Konfekšu 
pušķi kā dāvanas - kuģis, bite utt.” Zemītes tautas namā 
17:00 - 20:00 Pasākums sievietēm “Sievietes pasaule”. 
Daudzveidīga pasākumu programma dažādām gaumēm. 
Ieeja: Ls 1,00. Kandavas kultūras namā. 
20:00 Koncerts “Balzams Sievietes dvēselei” piedalās vo-
kālie ansambļi no Vānes, Matkules Remtes, Gaiķiem, 
Jaunsātiem. Vānes kultūras namā 
22:00  Balle ar grupu “Pļumpapā”. Valdeķu kultūras 
namā. Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana 
Ls 2,50; balles dienā - Ls 3,00
11. martā 
11:00 Radošā darbnīca “Šis un tas par adīšanu un 
dzijām”. Zantes kultūras namā 
14. martā 
11:00-18:00 Akcija „Radi Kandavai!” 
17:00 Nodarbība “Saulessargu tamborēšana”. 
Amatnieku biedrības telpās 
17:00 “Labo prasmju darbnīca” trešā nodarbība - 
dekupāža. Vānes kultūras namā 
16. martā 
11:00 Pensionāru biedrības “Vānes Mežrozīte” 
pasākums. Vānes kultūras namā
19:00 Azartiskiem vīriem zolīšu vakars. 
Matkules kultūras namā
17.martā
17:00 Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvu 
sadraudzības koncerts “Zemītē  danci vedu”. 
Zemītes tautas namā 
18:00 Koru koncerts - piedalās Kandavas jauktais koris 
un draugi. Vānes kultūras namā 
19:00 Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvu 
sadraudzības ballīte. Zemītes tautas namā 
19:00 Zolītes nakts turnīrs. Zantes kultūras namā
17. - 18. martā 
Kurzemes reģiona amatierteātru skate. 
Kandavas kultūras namā
19. martā 
19:00 Radošā nedēļa - audīsim savu mājas sedziņu uz 
Matkules kopējām stellēm.  Matkules kultūras namā
21. martā 
13:00 Jauno dziedātāju koncerts “Cēres cālis 2012”. Cē-
res pamatskolā 

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
17:00 Tautastērpu darbnīca. Amatnieku biedrības telpās
19:00 Komēdija “Puse no sirds”. Kandavas kultūras namā. 
Autori: Aiva Birbele un Juris Rijnieks. 
Aktieri: Zane Daudziņa un Aldis Siliņš. Ieeja: Ls 6,- 5,- 4-. 
Biļešu iepriekšpārdošana. Tel.: 63182040.  
23. martā 
13:00 Dziedāšanas konkurss “Uzdziedāsim!”, sadarbībā 
ar Zantes pamatskolu. Zantes kultūras namā 
19:00 Kandavas novada vokālo ansambļu sadziedāšanās. 
Matkules kultūras namā.  
Visi aicināti skatīties, klausīties, atbalstīt un draudzēties!
24. martā 
11:00 Nodarbība “Dekupāža”. Amatnieku biedrības telpās
12:00 “Ieskats jogas pasaulē” - nodarbība garam un 
ķermenim. Zantes kultūras namā 
25. martā
12:00  Izbraukšana uz Kandavas staciju no  
Depo laukuma.  
Ziedu nolikšana pie Represēto akmens Kandavas stacijā.
12.30 Piemiņas brīdis pie represēto akmens Kandavā. 
13:00 Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts 
atceres brīdis. Pie Piemiņas akmens Zantes pagastā 
15:00 Atceres pasākums represēto piemiņas vietā. 
Piemiņas vietā Vānes pagastā
15:00 Piemiņas brīdis represētajiem. Filma par bargā 
laika notikumiem. Matkules kultūras namā
26. - 31. marts 
Mazo dziedātāju koncerts “Odziņa” 
(pirmsskolas grupām). Vānes pamatskolā  
28. martā 
17:00 Nodarbība “Saulessargi un citi rokdarbi”. 
Amatnieku biedrības telpās  
30. martā 
15:00 Kurzemes reģiona akardeonistu festivāls. 
Kandavas kultūras namā
S P O R T S
7.; 12.; 14.martā
18:00 Cēres pagasta čempionāts galda tenisā. 
Cēres sporta hallē 
8.;15.;22.;29.martā 
18:00 Kandavas čempionāts zolītē. Kandavas sporta hallē
20:00 Kandavas čempionāts novusā. Kandavas sporta hallē
10.; 17.; 24.martā
10:00 Kandavas čempionāts galda tenisā. 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta zālē 
13. martā 
DUMLES kausa izcīņa basketbolā 3. posms U-10 un 
U-11 zēnu komandām.  Kandavas sporta hallē 
14.martā
DUMLES kausa izcīņa basketbolā 3. posms U-10 un 
U-11 zēnu komandām.  Kandavas sporta hallē 
17. martā 
15:00 Rietumu līgas spēle basketbolā vīriešiem. 
Spēlē: S/K Kandava - Brīvsolis.  
Sīkāka informācija: www.rietumuliga.lv 
Kandavas sporta hallē 
21.martā
Swedbank Jaunatnes baketbola līgas LR čempionāta spē-
les 2. divīzija zēni U-15, U-16,  
U-19. Spēlē: Kandavas BJSS - Talsi. Kandavas sporta hallē 
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23.martā
Swedbank Jaunatnes basketbola līgas LR čempionāta 
spēles 2.divīzija zēni U-15, U-16,  
U-19. Kandavas BJSS - Jaunpils. Kandavas sporta hallē
24. martā 
Kandavas novada čempionāts basketbolā 
pusfināls un fināls.
25.martā
14:00 Swedbank Jaunatnes basketbola līgas 
LR čempionāta spēles 1. divīzija meitenes U-17. 
Spēlē: Kandavas BJSS - TTP3. Kandavas sporta hallē 
15:30 Swedbank Jaunatnes basketbola līgas 
LR čempionāta spēles 1.divīzija meitenes U-17. Spēlē: 
Kandavas BJSS - TTP2. Kandavas sporta hallē 
Kandavas novada čempionāts basketbolā pusfināls un fināls. 
30.martā
18:00 Galda spēļu turnīrs: novuss, galda teniss, 
dambrete, domino u.c. Matkules kultūras namā
19:00 Sporta spēļu vakars Zemītē (šautriņu mešana, 
zolīte, riču-raču). Zemītes tautas namā 
31. martā 
11:00 Rietumu līgas spēle volejbolā - pusfināls.

I  Z S  T Ā D E S  
Visu mēnesi 
Toma Šlisera darbu izstāde. Vānes kultūras namā 
Visu mēnesi 
Rokdarbu izstāde “Mans vaļasprieks” Ivetas Kokinas un 
Andras Šliseres rokdarbi. Kandavas pilsētas bibliotēkā 
No 1. marta 
Literatūras izstāde 
“Dzejniekam Arvīdam Skalbem - 90”. Zemītes bibliotēkā 
1. - 12. marts 
Melitas Kunkulbergas rokdarbu izstāde. 
Matkules bibliotēkā 
Izstāde “Latviešu dzejniekam A.Skalbem - 90”. 
Matkules bibliotēkā 
1. - 25. marts 
Izstāde “Dzejniekam Arvīdam Skalbem - 90”. 
Valdeķu bibliotēkā 
1. - 30. marts 
Izstāžu cikls bērniem, veltīts Latvijas dzīvniekiem 
“Viņu mājas ir mežs”. Vānes bibliotēkā
Fotoizstāde “Kaijas Alkšares fotomirkļi”.  Vānes bibliotēkā
Marikas Bergas adītu zeķu iztāde 
“Galvenais, lai kājas siltas”. Vānes bibliotēkā 
No 3. marta 
Literatūras izstāde “Gleznotājam, mākslas pedagogam 
Vilhelmam Purvītim - 140”. Zemītes bibliotēkā 
5. - 16. marts 
Starptautiskai Sieviešu dienai veltīta izstāde.
Matkules bibliotēkā 
5. - 30. marts 
Literārā izstāde “Norai Bumbierei - 65”. Vānes bibliotēkā
6. - 31. marts 
Fotoizstāde “Interesantākie mirkļi ziemas prieku dienā”. 
Matkules kultūras nama foajē
No 8. marta 
Literatūras izstāde “Starptautiskā sieviešu diena”. 
Zemītes bibliotēkā
Literatūras izstāde “Literatūrzinātniecei 
Janīnai Kursītei - 60 (1952)”. Zemītes bibliotēkā 
12. - 30. marts 
Literārā izstāde “22. martā - Pasaules ūdens diena”. 
Vānes bibliotēkā 

12. - 31. martam 
Izstāde “Bērnu grāmatu ilustratorei I.Ceipei - 75”. 
Matkules bibliotēkā
Izstāde “Dziedātājai Norai Bumbierei  - 65. 
“Nepalikt vienai tumsā””. Matkules bibliotēkā
9. - 19. marts 
Jubilejas izstāde “Aktierim Voldemāram Zandbergam - 
85 (1927-1994)”. Jubilejas izstāde “Estrādes dziedātājai 
Norai Bumbierei - 65 (1947-1994)”. 
Kandavas pilsētas bibliotēkā
No 13. marta 
Literatūras izstāde “Karikatūristam Ērikam Ošam - 85 
(1927)”. Zemītes bibliotēkā 
No 14. marta 
Literatūras izstāde “Dzejniekam Imantam Lasmanim - 
75 (1937-1977)”. Zemītes bibliotēkā
No 15. marta 
Literatūras izstāde 
“Dzejniekam Mārim Melgalvam - 55”. Zemītes bibliotēkā 
15. - 28. marts 
Izstāde “Latviešu rakstniekam Jānim Plotniekam - 80”. 
Valdeķu bibliotēkā 
15. - 30. marts 
Izstāde “Rakstniecei Vilmai Dellei - 120”. 
Valdeķu bibliotēkā 
19. - 30. marts 
Tematiskā izstāde, veltīta Komunistiskā terora upuru 
piemiņas dienai 1949. gada 25. martā “Latvija... Tavi 
dēli tālajā tundrā trūd...” 
Kandavas pilsētas bibliotēkā 
19. - 30. marts 
Starptautiskajai teātra dienai veltīta tematiska izstāde. 
Cēres bibliotēkā
19. - 31. marts 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta 
izstāde “Aizvestie”. Matkules bibliotēkā
No 21. marta 
Literatūras izstāde “Pasaules dzejas diena”. 
Zemītes bibliotēka 
No 23. marta 
Literatūras izstāde “Rakstniekam Jānim Plotniekam - 80 
(1932-2003)”. Zemītes bibliotēkā 
27. -31. marts 
Starptautiskā teātra dienai veltīta izstāde. 
Valdeķu bibliotēkā

A P R Ī L I S 

P  A  S  Ā  K  U  M  I
 4. aprīlī 
17:00 Lieldienu dekoru darbnīca. Amatnieku biedrības 
telpās 
8. aprīlī
Lieldienas Kandavā. Kandavas kultūras namā
11:00 Lieldienas Buses pilskalnā. Buses pilskalns 
11.00 Lieldienu pasākums. Zemītes tautas namā 
           Lieldienas. Vānes atpūtas parkā 
17:00 Lieldienu pasākums. Amatnieku biedrības telpās  
Lieldienas. Cēres pagastā 
Lieldienu pasākums - teātra izrāde, krāšņāko Lieldienu 
olu izstāde, tirdziņš, loterija, jautras atrakcijas un balle. 
Zantes kultūras namā 
Lieldienu pasākums. Valdeķu kultūras namā 
Diskotēka. Matkules kultūras namā
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Biedrības “Kandavas Partnerība” kopsapulce 
notiks 30.martā plkst.16.00 

Kandavas novada domes sēžu zālē 
(Dārza ielā 6, Kandavā).

Kandavas Tūrisma informācijas centrs informē, 
ka 13.aprīlī Kandavas kultūras namā notiks     

tūrisma informācijas centra 
10 gadu jubilejas pasākums.

Radošās darbības nedēļa Latvijā no  
2012.gada 12. – 18.martam

Pasākumi Kandavā:
 14.martā– akcija „Radi Kandavai!” 

  No plkst. 11.00 – 18.00 aicinām iedzīvotājus   
piedalīties Kandavas autoostas sienas 

apgleznošanā, kā arī krāsainās, radošās un jautrās 
atrakcijās Kūrorta ielā 1.  

Tāpat tiek izsludināts arī konkurss 
Kandavai veltītu literāro darbu krājuma un moto 

(reklāmas saukļa) izveidošanai.
    17. un 18. martā – Latvijas amatierteātru 

parādes „Gada izrāde 2011” Kurzemes reģiona 
skate Kandavas kultūras namā. Ieeja Ls 1,-

INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā februārī 
reģistrēti mirušie:

Dzidra Bezlika (1929.) Kandava
Līna Goldberga (1914.) Kandavas pagasts
Juris Kvite (1940.) Kandavas pagasts
Alīse Lēnerte (1925.) Kandavas pagasts
Veronika Šulca (1919.) Kandavas pagasts
Jānis Laimonis Cavro-Miezis (1935.) Vānes pagasts
Alfrēds Osis (1933.) Zantes pagasts

 Līdzjūtību tuviniekiem izsaka 
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome 

Kad gadu daudz, Tu pats sev jautā,
Kas mūža apcirkņos ir bērts,
Un kāda silta balss Tev saka,
Viss Tavā dzīvē zelta vērts!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās marta 
jubilārus!

Ārija Nimrode, Olitija Priedīte, Livija Matisone, Milda Beļska, 
Jadviga Voreviča, Pēteris Lukovičs, Gunārs Miza, Herolds Dukāts, 
Zigrīda Mincāne, Aina Klajuma, Austra Treilopa, 
Mirdza Andersone, Alfrēds Strancis, Maigonis Graudiņš, 
Aina Zandava, Arnolds Jantons, Jānis Pisarenoks, Ilga Zeidaka, 
Ināra Granovska, Ērika Jurkova, Elza Rozenšteine, Velta Liepa, 
Guna Krūmiņa, Alfrēds Lasmanis, Aivars Sproģis

Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

februārī reģistrēti
9 jaundzimušie

Ance, Anna, Elizabete, 
Kristiāna, Sindija, Andis, 

Kristiāns Toms, Olafs, 
Rajens Rodrigo

SVEICAM  VECĀKUS!

Kandavas novada dome

Represēto piemiņas dienas pasākumi novadā 
25.martā

Ziedu nolikšana pie represēto akmens Kandavas stacijā.
Izbraukšana no Depo laukuma plkst.12:00

12:30  - piemiņas brīdis pie represēto akmens Kandavā
13:00   - piemiņas brīdis pie Piemiņas akmens Zantes   
 pagastā
15:00   - atceres pasākums piemiņas vietā Vānes pagastā
15:00   - atceres pasākums un filmas demonstrācija par   
 bargā laika notikumiem Matkules kultūras namā


