Kandavas novada domes informatīvais izdevums www.kandava.lv

2019. gada 5. augusts | Nr. 8 (172)

SPORTS

AKTUALITĀTES

Austra Birzniece:
“Teniss mani notur
pie veselības!”

Novada sakoptāko
sētu saimnieki
apmeklē Vidzemi

8. lpp. >

3. lpp. >

Sākusies konkursa “Diženi Kandavas
novadā 2019” pretendentu vērtēšana
Jūlijā konkursa “Diženi Kandavas novadā” vērtēšanas komisija sākusi pieteikto pretendentu
vērtēšanu.

Vānes pagasta
“Smilgāji”

Līga Šupstika

Kā pirmie tika apmeklēti konkursanti
Kandavā, kur dalību apstiprinājuši seši dalībnieki piecās nominācijās. Kā pirmās tika
apskatītas daudzdzīvokļu mājas Sabiles ielā
8 un Kūrorta ielā 2, kuras pieteiktas nominācijā “Krāšņākais balkons vai daudzdzīvokļu māja”. Amatnieku veikaliņš “Pūralāde” pieteikts nominācijā “Vieta, kas jāredz”,
tajā var apskatīt un iegādāties rokdarbus,
mājražojumus, apģērbu, rotas, traukus, kā
arī mākslinieku darbus, tostarp gleznas, grafikas, zīmējumus un grāmatas.
Nominācijā “Darbīgākais uzņēmums”
pieteiktais SIA “RGR pluss” dibināts nedaudz vairāk kā desmit gadus atpakaļ un
nodarbojas ar precīzu formu salizturīgu betona izstrādājumu izgatavošanu.
Kandavas kartodroms tiek vērtēts nominācijā “Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums”. Kartodroms interesentiem piedāvā
braucienus ar īres kartingiem, organizē arī
bērnu nometnes nelielam bērnu skaitam, ar
pārdomātām sportiskām aktivitātēm. Tāpat
vasaras sezonā kartodromā norisinās plaša
mēroga sacensības.
Privātmājā Ošu iela 2, Kandavā saimnieko Leimaņu ģimene. Dārzs ir saimnieces Anitas aizraušanās un sirdslieta, dobēs
redzamais krāšņums ir pašas sēts, piķēts un
audzēts. Anitas pamatdarbs ir grāmatvedība
un sirdslieta – dārzs, bet, papildus tam visam, viņa atrod laiku arī hobijam – šūšanai.

Cērē skaisti dārzi un
radoši cilvēki

16. jūlijā žūrijas komisija devās uz Cēres pagastu, kur konkursam pieteikti seši
pretendenti.
Kā pirmo apskatīja Aigara Ālīša izveidoto siena zārdu pie viņa īpašuma “Kastaņas”.
Pirtnieks Aigars pastāstīja, ka ideja radusies,
turot godā latviešu tradīcijas- parādīt savai

Cēres pagasta
“Rūķīši”

Evita Bērziņa

mazajai meitai, kā pirms gadiem ticis žāvēts
siens. Viņš norādīja, ka tagad siena zārdus
Latvijas ainavā redz reti, turklāt zāli zārdam
pļāvis ekoloģiskā veidā – ar izkapti. Siena
zārds “Kastaņās” pieteikts nominācijā “Vieta, kas jāredz”.
“Ataugu” mājās, kas pieteikta nominācijā
“Krāšņākā daudzdzīvokļu māja” draudzīgi
saimnieko trīs ģimenes - Natālija Murāne,

Pārsla Rēdliha un Sanita Alehnoviča. Kundzes pastāstīja, ka teritorija ap māju ir sadalīta tā, lai katrai pietiktu vieta, kur radoši
izpausties, pēc saviem ieskatiem audzējot
ziedus, košumkrūmus, augļus, ogas un dārzeņus. Par saticīgo dzīvošanu liecina arī Natālijas kundzes rīkotās kaimiņu balles. Tiek
izvēlēta gadalaikam atbilstoša tēma, sagatavoti ielūgumi un ierašanās uz balli notiek

attiecīgos apģērbos. Kopā jau nosvinētas balto liliju, ķiršu, pankūku un zemeņu balles.
Nominācijai “Skaistāko dārzs” pieteikti “Rūķīši”, kur saimnieko Dzintra Birziņa
un Aivis Vilsons. Plašajā piemājas dārzā ir
atrasta vieta košām ziedu kompozīcijām,
ziedošiem krūmiem, atpūtas zonai, kā arī
dārzeņu dobēm, ogu krūmiem un augļu
Turpinājums 2. lpp
kokiem.
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Vai esam
pārmaiņu
priekšā?

V

asara savas saulainās un reizēm
netik saulainās dienas vērš uz rudens pusi, tādēļ jāsteidz paveikt
darbus, kas darāmi vasarā. Ir iesākušies ūdenssaimniecības sistēmas paplašināšanas būvdarbi, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvei Kandavā. Darbi plānoti
tā, lai netraucētu satiksmi uz skolu. Projekts
noslēgsies 2020. gada pavasarī. Septembrī
Promenādes rotaļlaukums iegūs jaunu aprīkojumu, savukārt, vecais tiks demontēts
un uzstādīts kādā no daudzdzīvokļu māju
pagalmiem. Visbeidzot esam sagaidījuši Cēres ceļa būvniecības darbu noslēgumu un ir
gandarījums par paveikto! Turpinām izcīnīt
ceļa uz Saldu asfaltēšanu, un ja ļoti grib, tad
arī izdodas!
Esam pamanīti Latvijā un pasaulē ar savu
vecpilsētas šarmu un gleznaino apkārtni, lauku viesmīlīgajām sētām, pilīm un muižām,
tāpēc jo īpaši jāpiedomā pie aktīvā tūrisma
piedāvājuma. Jauna slota tīri slauka, jaunie
Tūrisma informācijas centra speciālisti strādā pie jaunu maršrutu izveides ģimenēm
ar bērniem, ķērušies klāt Čužu purva takas
uzlabošanai, lai nebūtu jākaunas, ka takas
apmeklētāji maldās pa neizbrienamām vietām. Cenšamies uzpost arī pilsētas fasādes,
un pateicoties labvēlim, īstenam sava novada
un Latvijas patriotam, iegūsim apgleznotas
sienas vēl trīs vecpilsētas ēkām. Drīzumā uzsāksies darbi pie Pulvertorņa jumta remonta
un laivu piestātnes pie Abavas tilta ierīkošanas. Mums prieks par sava novada ļaužu čaklumu un radošumu. Viesojoties novadā un
vērtējot mūsu pagastu un pilsētas sakoptākās
sētas, darbīgākos uzņēmējus un radošākos
cilvēkus, izjūtam viņu mīlestību pret darbu,
vēlmi dzīvot skaistāk un labāk, gūstam pozitīvas emocijas un prieku.
Esam arī lielu pārmaiņu priekšā, pēc pāris gadiem, iespējams, būsim Tukuma novada iedzīvotāji. Tiekoties ar ministriju ļaudīm
un administratīvi teritoriālās reformas “dzinējspēkiem”, dzirdam tikai to, ka pašvaldību
vadītājiem bailes zaudēt savus “krēslus”, bet
mūs taču ievēlē uz četriem gadiem, un “krēslu” var zaudēt kuru katru brīdi. Deputātu
samazināšana nesīšot miljonu ietaupījumu,
bet mēs saviem deputātiem jau esam samazinājuši atalgojumu uz pusi ar 1. jūliju. Mums
norāda uz lielo administratīvo slogu, bet
esam pašā apakšgalā valsts mērogā ar saviem
administratīvajiem tēriņiem un atalgojumu.
Mūsos neieklausās, bet nespēj arī pamatot
ieguvumus un nenorāda uz zaudējumiem,
piemēram, cik katram cilvēkam izmaksās
adrešu maiņa dažādos dokumentos, kaut vai
automašīnu tehniskajās pasēs.
Ceram sagaidīt precīzus un skaitliskus argumentus iecerētajai reformai, jo pārmaiņām
jābūt loģiskām un pamatotām. Negribam kļūt
par nostūri, kuram cauri vējš svilpo tukšumā.
Visi šie notikumi ir pavedieni uz mūsu
nākotni, kādu rakstu veidosim, tāds tas būs –
mums, mūsu bērniem un mazbērniem, jo tik
daudz kas ir mūsu pašu rokās, visiem kopā!
Inga Priede, Kandavas novada domes
priekšsēdētāja
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Sākusies konkursa “Diženi Kandavas no
Sākums 1. lpp.

Cēres pagasta “Branči”

Nominācijai “Dižākā lauku sēta” pieteikta māja “Zīlītes”, kurā saimnieko Marija
un Balis Raginski. Marija pastāstīja, ka pati
ir poliete un nākusi no Baltkrievijas, vīrs no
Lietuvas, bet abu ceļi savijušies Cēres pagastā. Piemājas teritorija ieturēta vienotā senlatviešu stilā- ar melno virtuvi, šķūnīšiem un
senajiem darbarīkiem pie sienas, kā arī krāšņām puķu dobēm. Marijas kundze iepazīstināja arī ar savu vaļasprieku- lupatu deķīšu
darināšanu.
Dienas noslēgumā žūrijas komisija viesojās pie Ligitas un Ēvalda Pīterniekiem
saimniecībā “Branči”, kas pieteikta nominācijā “Sakoptākā zemnieku saimniecība”.
Saimniecībā ietilpst 30 hektāri aramzemes,
Ošu iela 2

Sabiles iela 8

Aivars Žiedas

pārējais- meži, lauki, dīķis. Māja ir dzimtas
mantojums, kuru, atgriežoties no izsūtījuma
Sibīrijā, nācies atjaunot gandrīz no pamatiem. Par Eiropas projekta naudu ierīkots
ābeļdārzs un uzcelta jauna kūts. Nodegušā
šķūņa vietā uzcelts jauns. Saimniecībā ir govis, teles, vistas, aitas. Dārzā aug āboli, bumbieri, plūmes, ķirši, smiltsērkšķi.
Turpat “Brančos” saimnieko arī Cēres
pamatskolas skolotāja Evita Bērziņa ar vīru
Aivaru. Evita šogad pieteikta nominācijai
“Radošākais novadnieks”. Evitas radošums
izpaužas dažādos veidos – dārzkopībā, floristikā, dziedāšanā, ģitāras spēlē, šūšanā, scenāriju rakstīšanā, dekoru veidošanā un virknē
citu radošu izpausmju.
Evita vada teātra un deju pulciņus, iepriekš mācījusi arī floristiku. Skatītājiem
izrādītas izrādes “Kaķīša dzirnavas” un
“Mēness asaras” ar skolēnu piedalīšanos.
Evita uzvedusi teatralizētu uzvedumu Latvijas simtgadei “Riti dziesmu kamolīti cauri
latvju simtgadei”, kas skatītājiem sagādājis
daudz skaistu un emocionālu brīžu. Evita ir
izrāžu režisore un veic arī citus ar to saistītos
darbus- raksta scenārijus, veido deju horeogrāfiju, šuj un pāršuj tērpus, gatavo skatuves
dekorācijas. Jāpiebilst, ka tas viss lielākoties
tiek darīts ar lielu entuziasmu un par personīgajiem līdzekļiem.
Piemājas teritorijas krāšņo dārzu ar
strūklaku, tiltu un citus vides objektus arī izplānojusi Evita.

Vānē darbīgi uzņēmēji un
ievērības cienīgas vietas

17. jūlijā vērtēšanas komisija viesojās
pie Vānes pagasta dižāko lauku sētu saimniekiem un darbīgākajiem novadniekiem.

Konkursam no Vānes pagasta pieteikti
četri dalībnieki: Zigrīdas un Leona Trusovu
saimniecība “Jaunarāji” nominācijā “Dižākā lauku sēta”, Aivars Žiedas – “Darbīgākais
uzņēmums”, “Vieta, kas jāredz” – “Smilgāju”
māja, kurā saimnieko Aiga un Aigars Bitmaņi, kā arī daudzdzīvokļu māja Dzirnavu ielā 1.
Zigrīda un Leons Trusovi komisiju sagaidīja savā īpašumā “Jaunarāji”, kas
pieteikta nominācijā Dižākā lauku sēta”.
Saimniecībā ietilpst 30,3 hektāri zemes, no
tiem lauksaimniecībai atvēlēti 22 hektāri.
Pārdošanai tiek audzēti kvieši un rapsis.
Daļa zemes ir apmežota ar Eiropas projekta
līdzfinansējumu.
Nominācijai “Darbīgākais uzņēmums”
pieteikts “Kalnēnu” saimnieks Aivars Žiedas,
kurš gatavo un pārdod mājas kūpinājumus
un konservējumus. Aivars žūrijas komisijai
viesmīlīgi izrādīja savu īpašumu, kurā ir tīrumi, gurķu un tomātu siltumnīcas, zivju pilni dīķi, kūpinātava un plašs pagrabs, kur kā
zaldātiņi plauktos stāv burciņas un pudeles
ar Aivara un viņa dzīvesbiedres Lindas darinātajiem saldajiem un sāļajiem gardumiem.
Kopumā šobrīd ir savāktas 59 dažādas receptes un pagājušā gadā saražotas ap 7000
burciņu. “Kalnēnu” produkcija tiek tirgota
Rīgā divās eko veikalu “Idille” filiālēs Barona
centrā un Rīga Plaza, kā arī interneta veikalā
“Pievedums.lv”
Plašās “Smilgāju” sētas saimniece Aiga
Bitmane pastāstīja, ka ar vīru Aigaru īpašumu iegādājušies apmēram pirms četrpadsmit gadiem un sākotnēji šeit braukuši tikai
brīvdienās, lai savestu kārtībā pagalmu, māju
un apkārtni, tomēr šis gads ģimenei ir pārmaiņu gads, kad nolēmuši “Smilgājos” palikt
uz pastāvīgu dzīvi.
Aiga pēc profesijas ir konditore un

mēbeļu dizainere. Savulaik ir cepta kūka pat
Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai.
Jau vairākus gadus Bitmaņu ģimenei ir kopīgs uzņēmums, “Bitman wood”, kurā tiek
projektētas un izgatavotas mēbeles un dažādi interjera aksesuāri, kā arī tiek piedāvātas
dizainera konsultācijas.
Pateicoties Aigas radošumam un vīra
mēbeļu gatavošanas prasmei, plašajā pagalmā ir ierīkotas vairākas atpūtas zonas un
dekoratīvi elementi. Aiga atklāj, ka tuvākajā
nākotnē plāno sava nama durvis vērt arī tūristiem un interesentiem, tomēr līdz tam vēl
paveicami daži darbi.
Nominācijā “Krāšņākā daudzdzīvokļu
māja” pieteikta māja Dzirnavu ielā 1, Vānē,
pie kuras Baiba un Agris Baroni pēc savas
iniciatīvas un līdzekļiem, izveidojuši atpūtas
stūrīti sev un mājas iedzīvotājiem. Kopīgiem
spēkiem tiek aprūpētas puķu dobes un pļauts
piemājas mauriņš. Mājas vienā galā Baronu
pāris iekārtojuši atpūtas zonu ar ziedu grozu,
apgaismotiem soliņiem, šūpolēm, žāvētavu
gaļas cepšanai un lapeni.

Zantes un Kandavas pagasta
skaistākajās vietās

23. jūlijā konkursa “Diženi Kandavas
novadā” vērtēšanas komisija viesojās Zantes un Kandavas pagastos.
Zantes pagasta “Varavīksnēs” saimnieko Inita un Valērijs Usi, kuru īpašums ir
vērtēts ne vienu reizi vien. Pēdējo reizi balvu saņēmuši 2013. gadā, kad “Varavīksnes”
atzītas par “Kandavas novada sakoptāko
sētu”. Saimniece pastāsta, ka nav paspējusi dārzu uzfrišināt pirms komisijas ierašanās, jo pirms dažām dienām spēcīgā krusa
nodarījusi būtiskus bojājumus krāšņajiem

www.kandava.lv
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vadā 2019”... „Diženi Kandavas novadā” pagājušā gada
Kandavas pagasta “Kalēji”

uzvarētāji Vidzemes skaistākajās vietās
26. jūlijā ekskursijā uz Cēsīm
un Pārgaujas novadu devās
konkursa „Diženi Kandavas novadā” pagājušā gada
uzvarētāji.
Dagnija Gudriķe

ziediem. Ziedu dobes un līdzeni nopļautais
mauriņš apliecina, ka saimnieces raizēm
nav pamata.
Valērijs pastāsta, ka čiekuri ziedu dobēs
salikti ne tikai kā dizaina detaļa, bet kalpo arī
kā barometrs laika apstākļu noteikšanai- ja
čiekura zvīņas atvērtas, tad būs saulains laiks.
Zantes pagasta pārvaldnieka Jāņa Kāļa
vadībā komisija devās apskatīt Venteru pilskalnu, kas pieteikts nominācijā “Vieta, kas
jāredz”. Venteru pilskalns ir ar mežu apaudzis pilskalns Zantes pagasta Amulas krastā, netālu no Venteru mājām. 17 m augsto
pilskalnu ietver Amulas upe. Pirmoreiz šo
pilskalnu 1868. gadā aprakstījis A.Bīlenšteins. Teikas vēsta, ka kalnā esot nogrimusi
pils, un visi, kas kalnā rakuši, kļuvuši akli.
Tagad Venteru pilskalns ir kokiem apaudzis
un grūti pieejams.
Valdeķos, Valdeķu ielā 11 žūrijas komisiju sagaida saimnieki Irīna un Ziedonis Freimaņi. Saimniekiem par pārsteigumu, viņu
iekopto īpašumu nominācijā “Sakoptākā
privātmāja” konkursam pieteikuši kaimiņi.
Saimnieks Ziedonis stāsta, ka šeit Valdeķos sievas vecāku ģimene dzīvojuši jau
vairāk kā 40 gadus. Dēla Aivara atbildībā ir
zālāja pļaušana un krūmu cirpšana, bet par
pārējo dārzā rūpējas Ziedonis pats.
Plašās lauku sētas “Kalēji” saimniekiem
Regīnai Skujiņai, vīram Jurim un meitai
Gunai tajā dienā nācās uzņemt ne tikai
konkursa komisiju, bet arī viesus no izdevuma “Ievas Dārzs”. Regīnas kundze ar vīru
“Kalējos” dzīvo jau 20 gadus, krāšņais dārzs
ar meitas palīdzību tapis pēdējo desmit
gadu laikā. Guna ir mākslas skolotāja un
šaha trenere un atklāj, ka augu kompozīciju
veidošanā ir noderējušas abas prasmes gan
mākslinieciskais redzējums, gan šaha spēles laikā uztrenētais asais prāts un prasme
domāt vairākus gājienus uz priekšu. (Guna
Skujiņa 1990. gadu sākumā bijusi viena no
vadošajām Latvijas šahistēm.)
Augusta sākumā komisija apmeklēs konkursam pieteiktos dalībniekus Matkules un
Zemītes pagastos.

No rīta vēl klusi un atturīgi, vakarpusē
jau sadraudzējušies un atvērti novada skaistāko sētu saimnieki un radošākie novadnieki, vispirms apskatīja Cēsu pili, izzinot
tās slepenākos un interesantākos stāstus un
teikas. Bija sajūsmā par gidu izjusto stāstījumu un jauno „Multimediālo Cēsu pils
stāstu” pils tornī, izdzīvojot nozīmīgākos
pils vēstures notikumus un sajūtot seno
laiku atmosfēru. Cēsu pils komplekss ar
savu vēsturiski romantisko vidi bija īpašs
valdzinājums. Šeit sastopas vairāk kā desmit gadsimti Latvijas kultūrvēsturē, katrs
ar savu laiku, vēsturisko auru un vēstījumu
šodienai un nākotnei. Pēc divu stundu ekskursijas pa pils kompleksu, sekoja apskates
brauciens ar vairākām pieturām pa pilsētas
skaistākajām un ievērības cienīgākajām
vietām, gides Ievas vadībā. Tika iepazīta
vecpilsēta, uzkāpts mūzikas skolas septītajā stāvā, lai apskatītu pilsētas panorāmu,
novērtēta jaunā koncertzāle un gleznainie
pilsētas parki.
Tālāk ceļš veda uz kādu skaistu dārzu
turpat Cēsu teritorijā, pie saimnieces Veronikas, kas pēc profesijas ir vecmāte un
dārzu kopj kopā ar dzīvesbiedru, kas esot
šī skaistuma īstenais saimnieks. Kā izteicās pati Veronika, Cēsīs esot daudz skaistu
dārzu, viņas dārzs ieguvis nomināciju kā
perfektākais. Un tas bija redzams, sajūta
tāda, kā kad tikko viss nopļauts, izravēts,

Kandavā viesojas
satiksmes ministrs

31. jūlijā darba vizītē Kandavā, lai tiktos ar novada domes
un ieinteresēto pagastu pārstāvjiem, ieradās satiksmes
ministrs Tālis Linkaits.
Priekšsēdētāja Inga Priede prezentācijā informēja par ceļu uzturēšanas budžeta
apjomu novadā, kā arī par realizētajiem
projektiem ceļu infrastruktūras uzlabošanā. Ar ministru tika diskutēts par novada
ceļu stāvokli, par sabiedriskā transporta
kustību un citiem aktuāliem jautājumiem.
Viens no galvenajiem problēmjautājumiem, kas izskanēja sarunā, bija par valsts
reģionālā autoceļa P109 Kandava-Saldus
ceļa posma Valdeķi-Zemīte-Zante-Kapukrogs 4,90-28,60 km asfaltēšanu. Šī ceļa
pārbūve tika solīta jau iepriekšējās reģionālās reformas laikā un ir pagājuši vairāk
kā 10 gadi bez uzlabojumiem.

Apstādināts mirklis pie Lielstraupes pils.

katrs stūrītis izgriezts, noslaucīts, izpulēts.
Mīkstajā zālājā visiem gribējās novilkt apavus, ko daudzi arī darīja, un iebrist zālīte
basām kājām.
Pēc Cēsīm ceļš veda uz Straupi, uz „Vējiņu” pazemes ezeriem, kas ir vienīgie zināmie pazemes ezeri ne tikai Latvijā, bet arī
Baltijā. „Salīdzinot ar visu, kas mums Latvijā
ir virs zemes un zem zemes, tas daudziem
ir pārsteigums,” pastāstīja pazemes ezeru
saimniece Sanda Muižniece-Krujele. „Vējiņu” alas ir veidojušās dabīgā ceļā un oficiāli
atklātas tikai pirms 30 gadiem. „Vējiņu” mājas saimniece mantojusi no vecātēva un tās
nākušas komplektā ar alām. Vectēvs stāstījis, ka viņi puikas gados tajās līduši iekšā.
Vietējie alas zināja jau senāk, bet oficiāli tās
tika atklātas 1986. gadā, kas dabas retumu

pētnieks Guntis Eniņš ar savu kompāniju kā
entuziasts līda alās pēc vietējo nostāstiem,
un izpētīja tās. Alas esot tūristu iecienītas un
tās ieraudzīt gribētāju netrūkst.
Dienas noslēgumā visi vēl apskatīja
Lielstraupes pili, kurā tagad, kad te vairs
neatrodas Straupes narkoloģiskā slimnīca,
valda klusums un pamestība. Lielstraupes
pils ir viena no viduslaiku pilīm Latvijā, kas
ar pārbūvēm saglabājusies līdz mūsdienām.
Tā ir vienīgā pils Latvijā, kas vienā korpusā
apvienota ar baznīcu. Tā kā vakara saule vēl
silti lēja gaismu pār pili, visi nolēma šeit nofotografēties kopbildei, kas arī tika izdarīts.
Un „putniņš’’ izlidoja un dižāko Kandavas novada sētu saimnieki palika apstādinātā mirklī – fotokadrā piemiņai par šo skaisto
piepildīto dienu.

ĪSZIŅAS

Pašvaldības delegācija piedalās ES mazo pašvaldību
hartas pasākumā Igaunijā

Kandavas novada domes delegācija
astoņu personu sastāvā (četri
pieaugušie un četri jaunieši) no 18.
jūlija līdz 22. jūlijam piedalījās Eiropas
Savienības mazo pašvaldību hartas
pasākumā Põlva (Igaunija). Mūsu
pašvaldību pārstāvēja: Inga Priede,
domes priekšsēdētāja, delegācijas
vadītāja; Silva Ivuškāne, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Iveta Grunte, ES mazo pašvaldību
hartas koordinatore; Iveta Pāža,
Plānošanas un attīstības nodaļas
uzņēmējdarbības speciāliste; Adrija
Kindzule, ES mazo pašvaldības
jauniešu hartas koordinatore, kā arī
jaunieši Ernests Fricis Bērziņš, Rihards Jakobovics un Madara Zandberga.
Kopā ar citām Eiropas Savienības valstu delegācijām pašvaldības pārstāvji iepazinās ar katras
valsts nacionālajām tradīcijām, aktuālo Eiropas Savienībā un baudīja igauņu viesmīlību uz strauju
attīstību vērstajā Polvas pilsētā un pagastos.

Cēres ceļa svinīgā atklāšana

Augustā noslēdzas Cēres ceļa (V1435;V1447; 1432) būvniecība un rekonstrukcija. Atzīmējot šo
ilgi gaidīto notikumu, 28. augustā plkst. 14.00 tiks rīkota ceļa svinīga atklāšana. Pasākums notiks
apvedceļa un Cēres krustojumā pie pagrieziena uz Cēres centru.

Par satiksmes ierobežojumiem Skolas ielā Kandavā

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ar 22.jūliju uzsākusi
ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbus Kandavas pilsētā, Skolas ielā.
No šī gada 22. jūlija līdz 31. augustam paredzēta daļēja kustības ierobežošana Skolas ielā, darbi
notiks no krustojuma ar Talsu ielu līdz Skolas ielas dz. mājai Nr. 7. Projekta ietvaros paredzēts veikt
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Kandavas pilsētas Lāčplēša, Skolas, Parka, Sabiles,
Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras, Lielā, Raiņa un Tūju ielās. Būvdarbi jāpabeidz līdz 2020. gada pavasarim.
Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031).
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

DOMES LĒMUMI

Domes sēdē 2019. gada 25. jūlijā pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Apstiprināja komandējumam uz ES mazo pašvaldību
hartas jubilejas pasākumu Cissé (Francija) no 2019.
gada 19. septembra līdz 2019. gada 22. septembrim
Kandavas novada domes delegāciju šādā sastāvā: Inga
Priede, domes priekšsēdētāja, delegācijas vadītāja; Iveta Grunte, ES mazo pašvaldību hartas koordinatore;
Adrija Kindzule, ES mazo pašvaldības jauniešu hartas
koordinatore, Toms Prodaņuks, jauniešu pārstāvis,
bij. ES mazo pašvaldību jauniešu hartas koordinators.
Minētajām personām tiks izmaksāta komandējuma
dienas nauda 30% apmērā no noteiktās dienas naudas, I. Gruntei līdz 2019. gada 24. septembrim iesniegt
atskaiti par komandējumu. (pret R. Fabjančiks, D.
Rozenfelds)
• Apstiprināja domes delegācijas vadītājas S. Ezeriņas atskaiti par komandējumu uz Saku (Igaunija) no 2019.
gada 5. jūlija līdz 2019. gada 7. jūlijam. (nebalso S. Ezeriņa, S. Zvirgzdiņa)
• Apstiprināja domes sēdes 2019. gada 25. aprīlī pieņemtā
lēmumā “Par domes delegācijas komandējumu uz ES
mazo pašvaldību hartas pasākumu Põlva (Igaunija)”
(protokols Nr. 4 27.§) grozījumus, nosakot, ka delegācijas sastāvā iekļauti Ernests Fricis Bērziņš, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes students un Dainis
Plotko, transportlīdzekļa vadītājs.
• Apstiprināja I. Gruntes atskaiti par komandējumu uz
Põlva (Igaunija) no 2019. gada 18. jūlija līdz 2019. gada
22. jūlijam.
• Apstiprināja Kandavas internātvidusskolas (no 2019.
gada 1. augusta “Kandavas Reģionālā vidusskola”) un
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas nolikumu grozījumus. Skolu nolikumu grozījumi stājas spēkā 2019.
gada 26. jūlijā. (nolikumi publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība – izglītība, izglītības
iestādes)
• Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja J. Šnikvalde sniedza informāciju par novada izglītības iestāžu
gala eksāmenu rezultātiem, tajā skaitā salīdzinājumā ar
vidējiem rezultātiem valsts mērogā.

Finanšu jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 11 “Grozījumi
Kandavas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “2019. gada pamatbudžets un
speciālais budžets” (saistošie noteikumi publicēti mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – budžets)

• Apstiprināja domes iekšējos noteikumus „Ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība
Kandavas novada pašvaldībā”, kuri spēkā stājas 2019.
gada 1. augustā. (noteikumi publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība – nolikumi, noteikumi,
cenrāži)
• Apstiprināja domes Finanšu nodaļas vadītājas D. Rudēvicas pārskatu par budžeta izpildi 2019. gada pirmajā
pusgadā.
• Uzdeva domes Finanšu nodaļas vadītājai Dacei Rudēvicai ņemt grāmatvedības uzskaitē 32 kapu vārtus par
kopējo uzskaites vērtību 31 800,00 EUR, nosakot atlikušo lietderīgās lietošanas laiku, saskaņā ar kapu vārtu
novērtēšanas aktu 2019. gada 12. jūlijā.

Sociālie jautājumi

• Precizēja saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Kandavas novada domes 2010. gada 27. maija saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi”” un 2019. gada 27. jūnija saistošos noteikumus
Nr. 9 „Kandavas novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, kas
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10 “Grozījumi
Kandavas novada domes 2015. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Kandavas novadā”, kas nosūtīti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Apstiprināja Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „ Kandavas novada sociālais dienests” direktora I.
Leitarta atskaiti par darbu 2019. gada pirmajā pusgadā.
• Nolēma izīrēt pašvaldības labiekārtoto divistabu dzīvokli Ozolu ielā 7-18, Kandavā ar kopējo platību 46,7
m2, kam 2019. gada 25. aprīlī noteikts speciālistam izīrējamās telpas statuss, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot
uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim
gadiem.

Citi jautājumi

• Apstiprināja domes Medību koordinācijas komisijas nolikumu, kas stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.
Līdz ar jaunā nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē
2015. gada 30. jūlija Kandavas novada domes Medību

koordinācijas komisijas nolikums (protokols Nr. 13,
21.§). Apstiprināja domes Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: Egīls Dude, pašvaldības pārstāvis,
komisijas priekšsēdētājs; Ira Burnevica, Valsts meža
dienesta pārstāve; Aldis Millers, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; Agris Riba, Latvijas Medību savienības
pārstāvis; Ivars Frīdemanis, lauksaimnieku apvienības
pārstāvis. Komisijas sekretāre Maija Zariņa. Lēmums
par komisijas sastāvu stājas spēkā 2019. gada 30. jūlijā.
(nolikums publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē
– pašvaldība – nolikumi, noteikumi, cenrāži)
• Nolēma atļaut Ilonai Lazdānei savienot Cēres pamatskolas direktores amatu ar Kandavas novada bāriņtiesas locekļa amatu.
• Nolēma lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu
izsludināt ārkārtēju situāciju Kandavas novada administratīvajā teritorijā saistībā ar 2019. gada 11. jūnijā
spēcīgā negaisa radīto situāciju lauksaimniecībā, kas
būtiski apdraud saimnieciskās darbības drošību Kandavas novadā, un noteikt atbalsta pasākumus ārkārtējas situācijas pārvarēšanai.
• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr. 4, Talsu iela 12, Kandava, organizējot otro izsoli ar
augšupejošu soli.
• Nolēma atļaut atsavināt pašvaldības kustamo mantu –
1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas un 1 gab. skursteni,
rīkojot minētās kustamās mantas rakstisku izsoli. (pret
– D. Rozenfelds)
• Apstiprināja zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi par 1 ha gadā Kandavas novada teritorijā (papildus
maksājot PVN un nekustamā īpašuma nodokli): Kandavas pilsētas teritorijā 63,00 eiro; Kandavas pagasta
teritorijā 65,00 eiro; Cēres pagasta teritorijā 64,00 eiro;
Matkules pagasta teritorijā 65,00 eiro; Vānes pagasta teritorijā 67,00 eiro; Zantes pagasta teritorijā 61,00
eiro; un Zemītes pagasta teritorijā 67,00 eiro. Pagarinot zemes nomas līgumu termiņu, nomas maksa tiks
noteikta atbilstoši zemes nomas maksas pakalpojuma
cenrādim. Tiem zemes nomas līgumiem, kuri ir noslēgti līdz zemes nomas maksas pakalpojuma cenrāža
stāšanās spēkā brīdim, nomas maksas pārskatīšana,
piemērojot ar 01.01.2020.

Komunālie jautājumi

• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
valdes locekļa Dz. Rušmaņa pārskatu par 2019. gada
pirmo pusgadu.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 22. AUGUSTĀ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 29. AUGUSTĀ PLKST. 13.00

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada
domes saistošie
noteikumi Nr. 8
„Grozījumi Kandavas novada domes 2010. gada
27. maija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Kandavas
novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi””
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūras likuma 17. panta
otro un ceturto daļu.
Izdarīt Kandavas novada domes 2010. gada 27. maija
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada Sociālais
dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi” (turpmāk – noteikumi), kas apstiprināti Kandavas
novada domes sēdē 2010. gada 27. maijā (protokols Nr.
5 2. §) ar grozījumiem domes sēdēs 2011. gada 26. maijā
(protokols Nr. 5 3. §), 2013. gada 25. septembrī (protokols Nr. 13 5. §), 2013. gada 27. decembrī (protokols Nr.
18 3. §), 2014. gada 27. februārī (protokols Nr. 4 2. §),
2014. gada 29. decembrī (protokols Nr. 17 3. §), 2015.
gada 26. martā ( protokols Nr. 5 2. §), 2016. gada 28. aprīlī (protokols Nr. 6 26. §), 2018. gada 26. aprīlī (protokols
Nr. 6 6. §) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu pielikuma I. sadaļas „Medicīniskās
aprūpes mājās punkta sniegtie maksas pakalpojumi”
aili Nr. 8.
2. Aizstāt noteikumu pielikuma I. sadaļas „Medicīniskās
aprūpes mājās punkta sniegtie maksas pakalpojumi”
piezīmes teikumu „No maksājumiem atbrīvotas trūcīgas personas un bērni vecumā līdz 18 gadiem, ja viņi
nav darba attiecībās. ” ar teikumu ”No maksājumiem
atbrīvotas trūcīgas, maznodrošinātas personas, bērni,
kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu”.
3. Aizstāt noteikumu pielikuma II. sadaļas „Ārstnieciskā pedikīra maksas pakalpojumi” piezīmes teikumu
„Bērniem līdz 18 gadiem, diabēta slimniekiem un trūcīgām personām pakalpojums tiek apmaksāts no Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas
novada Sociālais dienests” ar teikumu „No maksājumiem atbrīvotas trūcīgas, maznodrošinātas personas,

bērni kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, diabēta
slimnieki, personas ar invaliditāti”.
4. Aizstāt noteikumu pielikuma III. sadaļas „Rehabilitācijas speciālistu konsultācijas” ailes Nr. 18 skaitli “2,10”
ar skaitli “7,50”.
5. Aizstāt noteikumu pielikuma III. sadaļas „Rehabilitācijas speciālistu konsultācijas” ailes Nr. 19 skaitli “1,42”
ar skaitli “7,50”.
6. Aizstāt noteikumu pielikuma III. sadaļas „Rehabilitācijas speciālistu konsultācijas” ailes Nr. 20 skaitli “1,42”
ar skaitli “7,50”.
7. Svītrot noteikumu pielikuma III. sadaļas „Rehabilitācijas speciālistu konsultācijas” aili Nr. 21.
8. Aizstāt noteikumu pielikuma III. sadaļas „Rehabilitācijas speciālistu konsultācijas” piezīmes teikumu „Bērniem līdz 18 gadu vecumam, personām ar invaliditāti
un trūcīgām personām par budžeta līdzekļiem” ar teikumu “No maksājumiem atbrīvotas trūcīgas, maznodrošinātas personas, bērni, kas nav sasnieguši 18 gadu
vecumu, personas ar invaliditāti, guļošas personas,
personas pēc traumām, operācijām, insulta, infarkta,
6 mēnešus no saslimšanas brīža”.
9. Aizstāt noteikumu pielikuma V. sadaļas „Sociālās palīdzības transporta maršrutu nodrošināšanas pakalpojums” piezīmes teikumu „Bērniem līdz 18 gadu vecumam, personām ar invaliditāti un trūcīgām personām
par budžeta līdzekļiem” ar teikumu “No maksājumiem atbrīvotas trūcīgas, maznodrošinātas personas,
bērni, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, personas ar
invaliditāti, guļošas personas”.
10. Aizstāt noteikumu pielikuma VI. sadaļas „Maksas pakalpojumi Zantes, Zemītes un Cēres feldšeru
punktos” piezīmes teikumu „Bērniem līdz 18 gadu
vecumam, personām ar invaliditāti un grūtniecēm pakalpojumi bez maksas” ar teikumu “No maksājumiem
atbrīvotas trūcīgas, maznodrošinātas personas, bērni,
kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, personas ar invaliditāti, grūtnieces”.
11. Aizstāt noteikumu pielikuma VII. sadaļas „Transporta pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām organizācijām” ailes Nr. 40 vārdus un skaitļus “VW Transporter
DN 2956” ar vārdiem “Transporta pakalpojums”.
12. Aizstāt noteikumu pielikuma VII sadaļas „Transporta
pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām organizācijām”
ailes Nr. 41 vārdus un skaitļus “VW Transporter DN

2956” ar vārdiem “Transporta pakalpojums”.
13. Svītrot noteikumu pielikuma VII. sadaļas „Transporta pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām organizācijām” aili Nr. 42
14. Svītrot noteikumu pielikuma VII. sadaļas „Transporta pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām organizācijām” aili Nr. 43.
15. Svītrot noteikumu pielikuma VII. sadaļas „Transporta pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām organizācijām” aili Nr. 44.
16. Svītrot noteikumu pielikuma VII. sadaļas „Transporta pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām organizācijām” aili Nr. 45.
Svītrot noteikumu pielikuma VII. sadaļas „Transporta
pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām organizācijām”
aili Nr. 46.
17. Svītrot noteikumu pielikuma VII. sadaļas „Transporta pakalpojumi iestādēm, sabiedriskām organizācijām” aili Nr. 47.
18. Aizstāt noteikumu pielikuma IX. sadaļas „Aprūpes
mājās pakalpojumi” ailes Nr. 52 pakalpojuma veida
vārdus „Maksas līdzfinansējums iedzīvotājiem vai
viņu pirmās šķiras mantiniekiem, kuriem ienākumi
lielāki par valstī noteikto minimālo algu:” ar vārdiem
“Maksas līdzfinansējums iedzīvotājiem vai viņu pirmās šķiras mantiniekiem*:”.
19. Svītrot noteikumu pielikuma IX. sadaļas „Aprūpes
mājās pakalpojumi” piezīmes teikumu „Iedzīvotāji, kuri saņem no valsts pabalstu aprūpei, maksā par
aprūpi aprūpētāja algas apmērā, kas noteikta uzsākot
aprūpi. ”.
20. Aizstāt noteikumu pielikuma IX. sadaļas „Aprūpes
mājās pakalpojumi” piezīmes teikumu „Pakalpojumu
bez maksas saņem bērni līdz 18 gadiem, invalīdi, smagi slimi vientuļi dzīvojoši cilvēki un iedzīvotāji, kuru
ienākumi aprūpes brīdī ir vienādi vai mazāki par valstī
noteikto minimālo algu” ar teikumu “No maksājumiem atbrīvotas trūcīgas, maznodrošinātas personas,
personas, kuras noslēgušas uztura līgumu ar Kandavas
novada pašvaldību vai kura atsavinājusi savu īpašumu
par labu Kandavas novada pašvaldībai”.
21. Svītrot noteikumu pielikuma X. sadaļu „Zobārstu
pakalpojums”.
*maksimālās pakalpojuma izmaksas var tikt samazinātas,
ja klients neizmanto maksimālo pakalpojumu.

2019. gada 5. augusts

Kandavas novada
domes saistošie
noteikumi Nr. 9

„Kandavas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
Kandavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību,
kā arī lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai
atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves
kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
3. Pakalpojumu sniedz Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests).
4. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja nepieciešams, personu, kura ir bez
mājokļa, pašvaldība nodrošina ar naktspatversmi,
patversmi vai krīzes centru, sniedz informāciju un
konsultācijas jebkurai personai, kura pēc tās vēršas
Sociālajā dienestā, ka arī sniedz vienreizēju materiālu palīdzību saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9. panta trešo daļu.
5. Gadījumos, kad no personas neatkarīgu apstākļu
dēļ, ģimenei (personai) nav iespēju deklarēt savu
dzīves vietu, un pakalpojums ir nepieciešams, lai
novērstu krīzes situāciju vai sociālās intervences
mērķu sniegšanai gadījuma vadības ietvaros, pakalpojums tiek sniegts ģimenei (personai), kura faktiski dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6. Par apgādniekiem noteikumu izpratnē uzskatāmas
personas, kurām saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto,
bērniem vai vecākiem.
7. Noteikumos lietotie termini atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajiem
terminiem.
II. Pakalpojumu veidi un to saņemšanas kārtība
8. Sociālais dienests sniedz šādus pakalpojumus:
8.1. aprūpe mājās pakalpojums;
8.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām.
8.3.
Rehabilitācijas
pakalpojumus
personas
dzīvesvietā:
8.3.1. psihologa pakalpojums;
8.3.2. atbalsta grupas pakalpojums;
8.3.3. sociālā darba pakalpojums;
8.3.4. ģimeņu asistenta pakalpojumi;
8.3.5. fizioterapeita pakalpojums;
8.3.6. ergoterapeita pakalpojums;
8.3.7. montesori pedagoga pakalpojums;
8.3.8. klīniskā logopēda pakalpojums;
8.3.9. diabēta aprūpes pakalpojums.
8.4. Citi pakalpojumi:
8.4.1. transporta pakalpojums;
8.4.2. dušas pakalpojums;
8.4.3. veļas mazgāšanas pakalpojums.
9. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, uzrādot personas apliecinošu dokumentu,
pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
10. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Sociālais dienests 10 darba dienu
laikā no personas iesnieguma, kā arī, ja nepieciešams, pēc apsekošanas dzīvesvietā, novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un
pieņem lēmumu.
11. Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos var pārtraukt, atteikt vai samazināt pakalpojuma sniegšanu, ja konstatē vismaz vienu no
šādiem apstākļiem:
11.1. klients rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
11.2. klients apdraud citu personu veselību, dzīvību;
11.3. klients ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
11.4. klients sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma
noteikumus;
11.5. klientam nepieciešams atrasties specializētā
ārstniecības iestādē;
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11.6. sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis vai/ un persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un pakalpojumi vairs nav nepieciešami;
11.7. klients mainījis deklarēto dzīvesvietu, pārceļoties
uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.

III. Aprūpe mājās pakalpojums
12. Aprūpes mājās pakalpojums ir pastāvīgs vai pagaidu
pakalpojums:
12.1. pastāvīgu aprūpes mājās pakalpojumu piešķir personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ
nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem;
12.2. pagaidu aprūpes mājās pakalpojumu piešķir personām, kuras slimības vai atveseļošanas periodā nevar veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi;
12.3. pagaidu aprūpes mājās pakalpojumu piešķir kā
pagaidu palīdzību ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē
bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai
fiziska rakstura traucējumiem.
13. Aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums, kurš tiek finansēts no Kandavas novada domes
budžeta līdzekļiem un klienta līdzmaksājumiem. No
klienta līdzmaksājuma par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvoti:
13.1. trūcīgas un maznodrošinātas personas;
13.2. personas, kurām ir noslēgts uzturlīgums ar Kandavas novada pašvaldību, vai kuras ir atsavinājušas savu
privātīpašumu par labu Kandavas novada pašvaldībai.
14. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgs saņemt:
14.1. personas kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un
savu personisko aprūpi, tām nav likumīgu apgādnieku, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi, vai kopā dzīvojošās personas vecuma,
veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes
mājās pakalpojumu;
14.2. personas kurām slimības laikā vai atveseļošanās
periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un
savu personisko aprūpi, tām nav likumīgu apgādnieku, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi, vai kopā dzīvojošās personas vecuma,
veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes
mājās pakalpojumu.
15. Ja personai nepieciešama aprūpes mājās pakalpojums, sociālais darbinieks izvērtē, kādas iespējas nodrošināt aprūpi ir kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopējs
mājoklis un izdevumi par uzturu.
16. Aprūpes mājās pakalpojums netiek sniegts:
16.1. personām, kuras slimo ar bīstamām infekcijas
slimībām;
16.2. personām, kurām nepieciešama diennakts aprūpe;
16.3. personām, kurām ir psihiskas kontrindikācijas
(psihiatra atzinums).
16.4. personām, kuras ir atkarīgas no alkohola un/vai
narkotiskajām vielām (speciālista atzinums).
Sociālā dienesta pozitīva lēmuma gadījumā, Sociālā
dienesta direktors slēdz trīspusēju līgumu par aprūpi
mājās pakalpojumu ar klientu, Aprūpētāju (skatīt 1.
pielikumu). Aprūpētājs pakalpojumu sniedz atbilstoši
Sociālā dienesta sastādītajam aprūpes plānam un noteiktajam aprūpes grafikam, kas saskaņots ar klientu.
17. Sociālais dienests, periodiski vai rodoties apstākļiem, pārskata sniegto aprūpes pakalpojumu nepieciešamību un saturu – pastāvīgās aprūpes gadījumā
ne retāk kā vienu reizi gadā, pagaidu aprūpes gadījumā reizi trijos mēnešos. Nepieciešamības gadījumā
(mainoties veselības stāvoklim) pārskata aprūpējamā
klienta aprūpes apjomu un saturu. Pēc noteiktā aprūpes laika perioda beigām, klients, pēc nepieciešamības, atkārtoti pieprasa pakalpojumus noteikumos
noteiktajā kārtībā.
18. Aprūpe mājās pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
18.1. klients atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi,
kad aprūpes mājās pakalpojums nevar tikt nodrošināts vai klients neatbilst pakalpojumu piešķiršanas
nosacījumiem;
18.2. klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai uz ārzemēm;
18.3. klients ir miris;
18.4. klients rakstiski atteicies no aprūpes mājās
pakalpojuma;
18.5. klients ievietots ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā;
18.6. Sociālais dienests viena mēneša laikā nevar ar
klientu vienoties par pakalpojuma apmēru, kvalitāti
un samaksu;
18.7. klients trīs mēnešus pēc kārtas (vai periodiski) nav
veicis samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.
19. Aprūpes mājās pakalpojums ir sadalīts četros līmeņos, kuri atbilst minimālai un paplašinātai aprūpei,

tā tiek noteikta katrai personai individuāli, noslēdzot
savstarpēju līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma
nosacījumiem.
20. Aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi:
20.1. Pirmā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta darba dienās divas reizes nedēļā, ne vairāk kā četras stundas
nedēļā, un ietver sekojošus pakalpojumus:
20.1.1. ģimenes ārsta un cita medicīniskās palīdzības
izsaukšana;
20.1.2. medikamentu iegāde un palīdzība klientam to
lietošanā;
20.1.3. pārtikas produktu un rūpniecības, saimniecības
preču iegāde (par personas līdzekļiem) un piegāde;
20.1.4. dzīvokļa īres un komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana;
20.1.5. palīdzība dokumentu kārtošanā;
20.1.6. telpu uzkopšana vienu reizi nedēļā;
20.1.7. logu mazgāšana divas reizes gadā, aizkaru nomaiņa, mazgāšana;
20.1.8. veļas nomaiņa un nodošana veļas mazgātavā;
20.1.9. pavadoņa pakalpojumi līdz vienai stundai
nedēļā;
20.1.10. apģērbu labošana – pogu piešūšana un citi sīki
labojumi;
20.1.11. atkritumu iznešana;
20.1.12. ūdens ienešana un izlietotā ūdens iznešana;
20.1.13. kurināmā piegāde telpās.
20.2. Otrā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta darba dienās
divas līdz trīs reizes nedēļā ne vairāk kā sešas stundas
nedēļā, un ietver pirmā līmeņa aprūpi un pēc vajadzības šādus pakalpojumus:
20.2.1. personiskā aprūpe, matu griešana;
20.2.2. mazgāšanās vannā, dušā;
20.2.3. nagu griešana, skūšanās;
20.2.4. palīdzība ēdiena gatavošanā, galda klāšanā;
20.2.5. apmeklējumi slimnīcā – pēc vajadzības.
20.3. Trešā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta darba dienās trīs reizes nedēļā ne vairāk kā astoņas stundas
nedēļā, un ietver pirmā un otrā līmeņa aprūpi un pēc
vajadzības šādus pakalpojumus:
20.3.1. ēdienreižu nodrošināšana;
20.3.2. palīdzība ēdiena gatavošanā;
20.3.3. trauku mazgāšana;
20.3.4. krāsns kurināšana.
20.4. Ceturtā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta darba
dienās piecas reizes nedēļā, ne vairāk kā divpadsmit
stundas nedēļā, un ietver pirmā, otrā un trešā līmeņa
aprūpi un pēc vajadzības šādus pakalpojumus:
20.4.1. ēdiena pagatavošana un klienta barošana;
20.4.2. izkļūšana un iekļūšana gultā;
20.4.3. apģērbšana un noģērbšana;
20.4.4. tualetes apmeklēšana;
20.4.5. podkrēsla izmantošana;
20.4.6. autiņbiksīšu nomaiņa;
20.4.7. klienta higiēnas nodrošināšana (kāju un roku
nagu apkopšana, matu mazgāšana, skūšanās);
20.4.8. izgulējumu profilakse;
20.4.9. stomas somas nomaiņa;
20.4.10. urīnpūšļa skalošana, urīnsomas nomaiņa.

IV. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām
21. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām pakalpojums tiek
sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un
rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.
22. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām pakalpojums ietver
personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu,
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.
23. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām pakalpojumu piešķir
pensijas vecuma personām vai personām ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām
atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju.
24. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām pakalpojumu ir:
24.1. personai kurai nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks ir persona ar invaliditāti, pensijas vecuma
persona, trūcīga vai maznodrošināta persona;
24.2. personai, kuru likumīgie apgādnieki, pamatojoties
uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt
personas pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšanu;
24.3. personai, kurai nav noslēgts uztura līgumus, kas
paredz uztura devēja pienākumu nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju,
pamatvajadzību nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt
personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu klientam;
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24.4. personas kuras, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīgas pilnā apmērā nodrošināt samaksu par pakalpojumu.
V. Rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā
25. Psihologa pakalpojums:
25.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu psihologa konsultācijas atbilstoši personas (ģimenes) vajadzībām un saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas
(ģimenes) sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā;
25.2. ietver viena speciālista pakalpojumus līdz desmit
konsultācijām gadā;
25.3. tiek piešķirts personām, pamatojoties uz sociālā
darbinieka sniegto atzinumu par psihologa pakalpojuma nepieciešamību un ir bez maksas;
25.4. var tikt piešķirts atkārtoti, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka atzinumu.
26. Atbalsta grupas pakalpojums:
26.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu personām iespēju
mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, celt pašapziņu, gūt
motivāciju un saņemt atbalstu problēmu risināšanai,
lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti (funkcionēšanu un
sociālo situāciju);
26.2. tiek sniegts ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties;
26.3. atbalsta grupas dalībniekiem ir bezmaksas.
27. Sociālā darba pakalpojums:
27.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar
mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām
un sabiedrībai kopumā, lai veicinātu vai atjaunotu
spēju sociāli funkcionēt, radītu šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicinātu sociālās atstumtības
un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas
resursus un iesaistot atbalsta sistēmās, kā arī iesaistot
personu sociālās rehabilitācijas plāna programmās;
27.2. ietver profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, individuālā sociālā
rehabilitācijas plāna izstrādi, starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai pakalpojumu saņemšanas procesā;
27.3. ir bezmaksas.
28. Ģimeņu atbalsta personas pakalpojums:
28.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu ģimenēm ar bērniem
atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā
saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu;
28.2. ģimenes atbalsta personas pakalpojumu ir tiesības
saņemt līdz 10 stundām nedēļā ģimenei, kurai nav
pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā
un aprūpē, bet ne vairāk kā 40 stundas mēnesī;
28.3. ģimenes atbalsta personas pakalpojumu piešķir,
ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par ģimenes atbalsta personas pakalpojuma
nepieciešamību, uz laiku līdz 12 mēnešiem. Ģimenei,
kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot
līdzdarbības pienākumus, ģimenes atbalsta personas
pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt;
28.4. pēc lēmuma par ģimenes atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar ģimenes atbalsta
personas pakalpojuma sniedzēju un ģimeni (skatīt 2.
pielikums);
28.5. ģimenēm ir bezmaksas.
28.6. pārtrauc sniegt, ja:
28.6.1. ģimenei pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina Sociālā dienesta sociālā
darbinieka atzinums;
28.6.2. ģimene rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma
sniegšanu;
28.6.3. ģimene mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;
28.6.4. ģimene nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus;
28.6.5. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.
29. Fizioterapeita pakalpojums:
29.1. tiek sniegts, lai atjaunotu, saglabātu un uzlabotu
cilvēka kustības un stāju, palielinātu fizisko izturību,
mazinātu sāpes un atvieglotu hronisku slimību gaitu;
29.2. tiek sniegts līdz 10 konsultācijām gadā. Pamatojoties uz personas iesniegumu un funkcionālā speciālista atzinumu, fizioterapeita pakalpojumu var piešķirt
atkārtoti;
29.3. ir maksas pakalpojums, kurš tiek finansēts no Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem un klienta
līdzmaksājumiem.
30. Ergoterapeita pakalpojums:
30.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu personas iesaistīšanos
sev nozīmīgās ikdienas nodarbēs, tādējādi veicinot
neatkarību, veselību un dzīves kvalitāti;
30.2. tiek sniegts līdz 10 konsultācijām gadā. Pamatojoties uz personas iesniegumu un funkcionālā speciālista atzinumu, ergoterapeita pakalpojumu var piešķirt
atkārtoti;

30.3. ir maksas pakalpojums, kurš tiek finansēts no
Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem un
klienta līdzmaksājumiem.
31. No klienta līdzfinansējuma par fizioterapeita un ergoterapeita sniegtajiem pakalpojumiem ir atbrīvoti:
31.1. trūcīgas un maznodrošinātas personas;
31.2. personas ar invaliditāti;
31.3. Kandavas novadā deklarēti bērni;
31.4. guļošas personas (Bartela indekss no 0-7 punkti);
31.5. personas pēc traumām, operācijām, insulta, infarkta līdz 6 mēnešiem, no saslimšanas brīža.
32. Montesori pedagoga pakalpojums:
32.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem viņu spēju un prasmju
attīstīšanu;
32.2. tiek sniegts līdz 10 konsultācijām gadā. Pamatojoties uz personas iesniegumu un funkcionālā speciālista atzinumu, montesori pedagoga pakalpojumu
var piešķirt atkārtoti;
32.3. tiek nodrošināts bezmaksas Kandavas novadā
deklarētajiem bērniem.
33. Klīniskā logopēda pakalpojums:
33.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu bērnu un pieaugušo komunikācijas, valodas un runas izvērtēšanu un
korekciju;
33.2. ir maksas pakalpojums, kurš tiek finansēts no
Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem un
klienta līdzmaksājumiem;
33.3. tiek nodrošināts bezmaksas:
33.3.1. trūcīgām un maznodrošinātām personām;
33.3.2. Kandavas novadā deklarētiem bērniem;
33.3.3. personām pēc traumām, operācijām, insulta,
infarkta.
34. Diabēta aprūpes pakalpojums
34.1. tiek sniegts, lai saglabātu, uzturētu un atjaunotu
personas veselību un veicinātu personas pašaprūpes
un neatkarības līmeņa paaugstināšanos, tādejādi paaugstinot dzīves kvalitāti;
34.2. ir maksas pakalpojums, kurš tiek finansēts no
Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem un
klienta līdzmaksājumiem;
34.3. tiek nodrošināts bezmaksas:
34.3.1. trūcīgām un maznodrošinātām personām;
34.3.2. Kandavas novadā deklarētiem bērniem;
34.3.3. diabēta slimniekiem;
34.3.4. personām ar invaliditāti.
VI. Citi pakalpojumi
35. Transporta pakalpojums:
35.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju
nokļūt līdz ārstniecības, izglītības*, valsts un pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām dažādu pakalpojumu saņemšanai;
35.2. ir maksas pakalpojums, kurš tiek finansēts no
Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem un
klienta līdzmaksājumiem;
35.3. tiek nodrošināts bezmaksas:
35.3.1. trūcīgām un maznodrošinātām personām;
35.3.2. Kandavas novadā deklarētiem bērniem (izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību);
35.3.3. guļošām personām (Bartela indekss no 0-7
punkti);
35.3.4. personām ar invaliditāti.
36. Dušas pakalpojums:
36.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību
pēc personīgās higiēnas, veicinot personas (ģimenes)
socializēšanos un integrāciju sabiedrībā, kā arī, lai
mazinātu slimību izplatīšanās risku;
36.2. tiek piešķirts personām, pamatojoties uz sociālā
darbinieka sniegto atzinumu personām (ģimenēm),
kurām sociālo apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt
savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu;
36.3. ir bezmaksas.
37. Veļas mazgāšanas pakalpojums:
37.1. tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību
pēc personīgās higiēnas, veicinot personas (ģimenes)
socializēšanos un integrāciju sabiedrībā, kā arī mazinātu slimību izplatīšanās risku;
37.2. tiek piešķirts personām, pamatojoties uz sociālā
darbinieka sniegto atzinumu personām (ģimenēm),
kurām sociālo apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt
savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu;
37.3. ir bezmaksas.
VII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
38. Sociālā dienesta lēmumu persona Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Kandavas novada domē.
39. Kandavas novada domes pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
* personām ar invaliditāti un bērniem ar invaliditāti
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VĒSTURE

Kandava simts gados (1918 – 2018)
Kandavas
Lauksaimniecības
tehnikuma
komplekss

2019. gada 5. augusts

Zemītes pamatskolā
Vasara ir laiks, kad visi pedagogi bauda atvaļinājumu, bet
Zemītes pamatskolas skolotājiem un skolotāju palīgiem jūlija mēnesis bija mācību laiks.
Jūlijā desmit Zemītes skolas
pedagogi un to palīgi apguva
Montesori apmācības prasmes,
lai ar jauno mācību gadu tās
varētu pielietot pirmsskolā un
sākumskolas klasēs.
Maruta Vilumsone
| Zemītes pamatskolas direktore |

Kandava – mazpilsēta Tukuma
rajonā. (1960–1995)

Montesori apmācības ietver sevī darbu
ar īpaši izstrādātiem attīstošiem materiāliem, kas aptver piecas pamatjomas: praktiskā dzīve, sajūtas (maņas), valoda, matemātika, kultūra un dabaszinības. Mācību
laikā kursanti iejutās bērna lomā un izspēlēja metodiku darbā ar šiem materiāliem.
Īpaši aizraujošs bija darbs ar matemātikas
materiālu. Ja praktiskās dzīves un valodas

Kandavas internātskola

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja |

1966 – 1969

1966. gada 1. janvārī slimnīcu pārdēvē
par „Kandavas pilsētas zonālo slimnīcu”
1966. gadā aktīvi darbojas sabiedriskie
grāmatu izplatītāji. Kandavas radiorūpnīcu
apgādā A. Teivāne, bet pilsētas zonālo slimnīcu – V. Umbraško
1966. gada pavasarī Kandavas radiomezglu rūpnīcā nodibina ūdenstūrisma sekciju, tās vadītāja ir Aina Avotiņa (1944). Drīz
viņi piedalās Amatas lielajās sacensībās
1966. gadā rakstniekam Rūdolfam Akeram iznāk grāmata „Bumbieru birztala”
1966. gada 28. septembrī Kandavā darbu sāk jauns uzņēmums – patērētāju biedrības gaļas pārstrādes cehs, tajā ražos 0,5 tonnas dažādu šķirņu desas un citu produkciju

Top Kandavas tehnikuma
ēku kompleksa pirmā kārta

1966. gadā ierindā stājas Kandavas
Lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma ēku kompleksa pirmā kārta – mācību
korpuss, piecstāvu kopmītne, katlu māja un
ēdnīca
1966. gadā no 22. līdz 25. decembrim
kinoteātrī „Spartaks” demonstrē Rīgas kinostudijas mākslas filmu „Purva bridējs” ar
Viju Artmani (1929 – 2008) un Uldi Pūcīti
(1937 – 2000) galvenajās lomās
1967. gada aprīlī Kandavas pilsētas
DDP IK izskata Kandavas lauksaimniecības
mehanizācijas tehnikuma iesniegumu ar lūgumu, sagaidot Lielās Oktobra Sociālistiskās
revolūcijas 50. gadadienu, Rūpniecības ielas
nosaukumu nomainīt uz Oktobra revolūcijas ielu

Restorāns/ēdnīca “Abava”

IZSOLES

Par pašvaldības kustamas
mantas pārdošanu,
rīkojot rakstisku izsoli

1967. gada 30. jūnijā farmaceite Laima
Kreicberga kļūst par Vecās aptiekas pārvaldnieces Lizetes Bērziņas (1896 – 1986)
vietnieci
1967. gadā par receptāri Vecajā aptiekā
sāk strādāt Inta Apšvalka (1936 – 2013)
1967. gadā pie Kandavas sadzīves pakalpojumu kombināta atver plašu trikotāžas
cehu. Nu pakalpojumu kombinātā strādā 65
cilvēki
1967. gada 4. novembrī saistībā ar Padomju valsts 50. gadadienas svinībām kultūras namā Tukuma rajona izpildkomitejas
priekšsēdētājs M. Rozenštams pasniedz
Sarkanās Zvaigznes ordeni revolucionāriem
Krišam Graudiņam (1896 – 1969) un Ansim
Alcmanim (1897 – 1971). Pēc referāta apbalvojumus saņem arī komunālā tresta brigadieris Millers, skolotājs Ernests Avots (1907
– 2000), Kandavas kultūras nama direktors
Alfrēds Štāls-Tērauds (1917 – 1999) u.c.
1968. gada sākumā kandavnieki skatās
divas populāras filmas: Sverdlovskas kinostudijā uzņemto divsēriju mākslas filmu

„Garā stiprie” ar Gunāru Cilinski (1931 –
1992) un Viju Artmani galvenajās lomās
un Rīgas kinostudijas 1967. gadā izlaisto
mākslas filmu „Kapteiņa Enriko pulkstenis”
ar Aivaru Galviņu, Egonu Maisaku (1948 –
1994) un Leonu Krivānu (1938) galvenajās
lomās

Jaunais restorāns/ēdnīca
“Abava” viesmīlīgi uzņems
visus ekskursantus

1968. gada 6. maijā laikraksts „Cīņa”
ziņo, ka Kandavā šogad visus ekskursantus
viesmīlīgi uzņems topošais restorāns un
ēdnīca „Abava”, jo apmeklētāju rīcībā būs
plaša zāle, vaļējs balkons un kafejnīca ar 180
vietām
1968. gada maijā Ķiršu ielu pārdēvē
PSRS varoņa Viktora Skačkova vārdā
1968. gada 5. novembrī Jaunkandavā
durvis ver tehnikuma mācību korpuss 1110
audzēkņiem. Tas aizņem 5802 m² un sastāv
no četriem divstāvu korpusiem, aktu zāles
un sporta zāles. Atsevišķi uzbūvē ēdnīcu ar
312 vietām. Kompleksā izvieto visas laboratorijas un kabinetus
1968. gadā Kandavas lauksaimniecības
tehnikumā nodibina pirmo audzēkņu kartingistu pulciņu. Tā pirmais vadītājs ir pasniedzējs Alfrēds Petrovičs (1941)
1969. gada vasarā Kandavas internātskolā katru dienu ierodas celtnieki, lai līdz
mācību gada sākumam pabeigtu skolas jauno sporta namu, kas būs savienots ar internāta telpām un skolu.
1969. gadā uzsāk kafejnīcas „Abava”
celtniecību. Tā kļūst par ļoti iecienītu ēstuvi
1969. gadā Kandavas Lauksaimniecības
tehnikumam pievieno padomju saimniecību
„Valdeķi”
(Turpinājums sekos)

Kandavas novada dome atsavina kustamu
mantu – 1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas
un 1 gab. skursteni.
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus
pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi:
„Piedāvājums pašvaldības kustamās mantas 1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas un 1 gab.
skursteņa rakstiskai izsolei”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz
2019. gada 12. augustam plkst. 10.00.
Izsoles objekta – čugunu radiatoru, nosacīto
pārdošanas cena 160,00 EUR/t un skurstenim
150,00 EUR/t. Izsoles pretendentam jāorganizē
metāllūžņu transportēšana.
Izsoles nodrošinājums 108,60 iemaksājams līdz
2019. gada 9. augustam Kandavas novada domes
norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573,
A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2019. gada 12. augustā
plkst.11.20 Kandavas novada domē, Dārza
ielā 6, Kandavā, 1. stāva sēžu zālē.
Apskate, iepriekš zvanot pa tālruni 27333047.
Ar rakstiskas izsoles noteikumiem var iepazīties
Kandavas novada domes mājaslapā www.
kandava.lv.

Par pašvaldības nekustamā
īpašuma dzīvokļa Talsu ielā
12-4, Kandava, pārdošanu,
rīkojot atkārtotu izsoli
Kandavas novada dome rīko nekustamā
īpašuma dzīvokļa Talsu iela 12-4, Kandava,
Kandavas novads atkārtotu Izsoli.
Izsoles objekts – nekustamais īpašums,
dzīvoklis Nr. 4, Talsu iela 12, Kandava,
Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900
0040) ar kopējo platību 25,1 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 880,00,
Izsoles nodrošinājums – EUR 88,00. Izsole
ar augšupejošu soli notiks 2019. gada
26. augustā plkst. 11.00 Kandavas novada
domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli
iemaksājama līdz 2019. gada 23. augustam
Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr.
LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”,
bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas
novada domes mājas lapā www.kandava.lv.
Tālrunis uzziņām 63107366.

SKOLU DZĪVE

www.kandava.lv
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Montesori apmācības elementi pirmsskolā un sākumskolā

materiālu var izprast, izlasot metodisko
literatūru, tad darbā ar matemātikas materiālu bija nepieciešams izspēlēt katru soli,
lai atklātu, cik daudz interesantu variantu
slēpj matemātiskās figūras un kā citādāk
bērni var apgūt saskaitīt, atņemt un reizināt

jau bērnudārzā četrciparu skaitļu apjomā.
Matemātikas materiāla apguvē piesaistījām arī pamatskolas matemātikas skolotāju, jo sapratām, ka daudz no šī materiāla
varēs izmantot arī matemātikas mācībām
pamatskolā.

Deputāti apsekos novada skolu gatavību
jaunajam mācību gadam

20. un 23. augustā novada domes vadība un deputāti apmeklēs visas Kandavas novada skolas, lai
pārbaudītu to gatavību jaunajam mācību gadam.

PROJEKTS

Projekts “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
Kandavas novada dome 2019. gada
30.aprīlī izsludināja atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

treneriem, spēlētājiem, populāriem jauniešiem, piemēram, Raimondu Elbakjanu,
3x3 streetball Eiropas un pasaules čempioniem Nauri Miezi un Kārli Lasmani, kuri
dalīsies savā pieredzē, motivēs mācīties un
pilnveidoties.
Kontaktpersona: Ilze Gotfrīda, tālr.
26291105

Projekta mērķa grupa
vispārizglītojošo skolu skolēni no
5. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam ar
priekšlaicīgu mācību pamešanas risku.
Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija 20.06.2019. pieņēma lēmumu apstiprināt 2 no 4 saņemtajiem iesniegumiem:
Biedrība “Kandavas attīstībai” īstenos
projektu “Iedvesmas avots”, laika posmā
no 2019. gada septembra līdz 2019. gada
novembrim
Projekta ietvaros, kopīgi ar Deviņkalnu
disku golfa parka treneriem, sporta skolas
speciālistiem un pedagogiem, Kultūras un
sporta pārvaldes darbiniekiem, biedrības
aktīvajiem jauniešiem un citu skolu jauniešiem, tai skaitā Kandavas internātvidusskolas 5.-11.klases skolēniem plānots
izveidot patstāvīgu disku golfa trasi, aktīvās atpūtas laukumus ar atpūtas soliņiem,
ugunskura vietu, lai atbalstītu mērķa grupas jauniešu intereses un izveidotu vietu,
kur saturīgi pavadīt brīvo laiku. Plānotas
tikšanās ar viedokļu līderiem, jauniešu elkiem – karjeras konsultantiem un
basketbola komandas Kandava/Compor

Biedrība „Kandavas jātnieku klubs
STAFETE” no 2019. gada septembra
līdz 2020. gada aprīlim īstenos projektu
„ZIRGS – DRAUGS UN PARTNERIS”
Projekta ietvaros, tiks iesaistīti 20 jaunieši dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar
zirgiem un jāšanas sportu, lai veicinātu atbildības sajūtu, pienākuma apziņu, spēju
kontaktēties un komunicēt ar grupas biedriem, iejusties kolektīvā, spēju patstāvīgi
pieņemt lēmumus, kā arī fizisko attīstību.
Projektā tiks iesaistīti jaunieši, kam ir konflikti ar klases biedriem, pedagogiem, grūtības mācīties, kam ir konflikti ģimenē un kas
bieži slimo, kā arī visi tie, kuriem patīk zirgi,
un ir vēlme iemācīties ar viņiem darboties.
Kontaktpersona: Iveta Pāža, tālr.
29186169, ivetaszirgi@inbox.lv
Projektu konkursa koordinators:
Kandavas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja Inita
Tamsone
E-pasts: inita.tamsone@kandava.lv
Tālr. 63107364, 29175246
Dārza iela 6, Kandava
Vairāk informācija par projektu:
www.pumpurs.lv

Zemītes pamatskola ir ideāla vide darbam ar Montesori apmācības elementiem,
jo ir mazas grupiņas. Maksimālais skaits,
lai strādātu ar Montesori materiāliem ir 1012 bērni. Ar jauno mācību gadu visās Latvijas pirmsskolās tiks uzsāktas mācības pēc
jaunā projekta – uz kompetencēm balstīta
izglītība, tad lūk Montesori mācību materiāli un darbošanās ar tiem mums stipri
palīdzēs padarīt mācību procesu un rotaļnodarbības bērnam saistošākas, interesantākas un attīstošākas.
Montesori materiāli ir dārgi un to iegādei
nepieciešami papildus līdzekļi. Šim nolūkam
esam atraduši sponsorus ārzemēs un piesaistīsim arī līdzekļus, ko iegūsim, izīrējot telpas
nometnēm. Katru vasaru skola pārvēršas par
burvju mitekli. Jau trīspadsmito gadu sadarbojamies ar “Mirandas nometnēm” Nometņu rīkotāji katru gadu mūs pārsteidz ar kādu
uzlabojumu skolas vidē- pagājušajā gadā
tie bija roku žāvējamie aparāti, šovasar tika
uzstādītas žalūzijas divās mācību telpās un
skolas zālē (dāvana vairāk nekā 2000 EUR).
Mēs nevaram iedomāties vasaru bez bērnu
čalām un aktivitātēm skolas parkā. Skolas un
pagasta vārds ir zināms teju visā Latvijā. Mēs
esam priecīgi, ka viņi mums ir.

Valsts pārbaudes darbu
rezultāti Kandavas novada
skolās salīdzinājumā ar
vidējo valstī (2018./2019. m. g.)
Vidējais novadā
Latviešu valoda
Angļu valoda

Vidējais valstī
42,79
49,86
46,27
62,71
57,11

Krievu valoda
Matemātika
Fizika
Bioloģija
Ķīmija

74,42

20,31
32,74
21,50
37,58
50,67
57,20
42,67

62,97

Ciemata svētkus svin Valdeķos
13. jūlijā notika Valdeķu
ciematiņa svētki un Kandavas
pagasta sporta svētki.

Savējos
sveic
Brigita
Pētersone

Līga Šupstika

Atklājot svētkus, Kandavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule sportistiem vēlēja izdevušos dienu un
labus rezultātus, kā arī aizvadīt svētkus bez
traumām, dāvinot saldu kliņģeri patērētās
enerģijas atjaunošanai. Muzikālu sveicienu klātesošajiem bija sagatavojis Valdeķu
jauktais vokālais ansamblis “Do-re-mi”.
Šogad īpaši daudz dalībnieku bija pieteikušies komandu sporta spēlēm- futbolā
sešas, strītbolā astoņas un volejbolā deviņas komandas. Kā ierasts, spēkiem mēroties varēja arī individuālajos sporta veidosšautriņu un šķīvīšu mešanā, šaušanā un
citās sportiskās aktivitātēs

Mazākie svētku dalībnieki laiku pavadīja piepūšamajā atrakcijā un burbuļu
ballītē. Ikvienam interesentam tika dota
iespēja vērot jāšanas sporta demonstrējumus, kurus bija sagatavojuši IU “Ivetas
zirgi” jātnieki.
Pēc kopīgās svētku zupas baudīšanas,
klātesošos priecēja dziedātājs Mārtiņš
Ruskis koncertā “Pieskāriens” un dienas
noslēgumā – zaļumballe kopā ar Ojāru un
Gintu.

Grenču ciemā svētkus svin bula laikā
27. jūlijā pašā vasaras plaukumā jeb bula laikā svētkos pulcējās Grenču ciema iedzīvotāji.

Vietējos svētkos sveica Kandavas novada
domes priekšsēdētāja vietniece Gunda Cīrule, sveicot visus vasaras pilnbriedā un novēlot priecīgus svētkus. Priekšsēdētājas vietniece izteica prieku par to, ka uz svētkiem
tik kuplā pulkā ieradušies sportot gribētāji,
jo, kā zināms, veselā miesā mājo vesels gars.
Svētki kā allaž tika svinēti ciematiņa
centrā pie “Skaistkalnu” mājām un tie iesākās ar netradicionālajām sporta spēlēm
gan starp komandām gan individuāli. Izklaidei darbojās cirks, boksa mašīna un
piepūšamā atrakcija.
Vakarpusē uz koncertu aicināja Engures
vokālā grupa “Bulceņas” un kā jau tas tradicionāli ierasts, svētki noslēdzās zaļumballē
ar Leišmales Jānīšiem.
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Teniss mani notur pie veselības!
No 29. jūnija līdz 6. jūlijam
Ungārijas pilsētā Budapeštā
norisinājās Eiropas veterānu
čempionāts galda tenisā, kurā
labu sniegumu uzrādīja kandavniece Austra Birzniece.
Dagnija Gudriķe

Sieviešu dubultspēlēs 70+ grupā, Austra kopā ar Karine Seyranyan no Vācijas ieguva augsto otro vietu gandarījuma
turnīrā.
Piedāvājam interviju ar Austru Birznieci.
Droši vien daudziem kandavniekiem,
izlasot šo ziņu, bija liels pārsteigums, ka
tu tik aktīvi nodarbojies ar sportu, precīzāk galda tenisu?!
– Jā, dažs labs nāca man klāt, vaicājot,
kādu piķi tad es par šo uzvaru esmu dabūjusi. Man uz to bija atbilde un pretjautājums- piķi nedabūju, bet vai zināt, cik es
iztērēju, lai uz šo čempionātu aizbrauktu?!
Galda teniss jeb pingpongs ir viens
no populārākajiem sporta veidiem pasaulē, kā arī jaunākais
no pasaulē pazīstamākajiem
sporta veidiem. Cik gadus tu jau nodarbojies ar
pingpongu?
– Jāsaka tā, kad mēs bijām mazi, tēvs mums Valdeķos, kur tolaik dzīvojām,
uztaisīja no koka galdu,
tīkliņa vietā salika ķieģeļus
un no finiera izgrieza lāpstiņas. Neatceros, kur un kā, bet
dabūjām vienu tenisa bumbiņu,
tā pat vairs nebija tenisa bumbiņa,
bet Ago līme, jo tolaik visu līmēja ar šo
līmi. Spēlējām četratā, skrējām ap to galdu,
kas stāvēja laukā saulē un lietū, bijām ap
galdu visriņķī ieskrējuši dziļu bedri. Vēl atceros, ka reiz Aizdzires skolā, kāds jautāja,
kurš zina, kas ir galda teniss. Es sacīju, ka
zinu. Vai tev rakete ir? Sacīju, ka ir, bet ar to
nevar spēlēt ārpus mājas. Tad man iedeva
raketi un piedalījos sacensībās Kandavas
internātskolā. Atklāti jāsaka, biju riktīgs zābaks, pat neatceros, kā mums tur gāja… un
ar to arī viss toreiz izbeidzās.

Kopā ar
dubultspēļu
partneri Karini
Seyranyan no Vācijas

Un kad sāki galda tenisu spēlēt sacensību līmenī?
– Kaut kur ap gadiem piecdesmit, šķiet
četrdesmit septiņos gados.
Tiešām, tik vēlu?! Un kā ar prasmēm,
tās taču nebija pazudušas!
– Man jau tās prasmes nekad nav bijušas, neesmu mācījusies spēlēt, laikam vienkārši talants uz to lietu no dabas dots, pati
visu apguvu, jo ļoti patika. Tagad jau jauniešiem ir tādas iespējas spēlēt, trenēties, es

jau arī to varētu, bet ar tikšanu uz treniņiem
sarežģīti, nepieciešami arī lieli finansiālie
ieguldījumi. Dalība turnīros ir par maksu,
par velti nekas nenotiek.
Tātad sākumā spēlēji savam priekam,
vēlāk sāki piedalīties sacensībās, kā tas
notika?
– Sagāja dēlī veselība, aizbraucu uz
Ķemeriem, daktere saka, vajag ļoti daudz
kustēties. Domāju, ko labāk darīt, bērni
jau izauguši, varētu veltīt vairāk laika sev,

atsākt spēlēt pingpongu, brālis iedeva raketi un tā arī sāku. Meklēju partnerus, ar
ko spēlēt, viens jau to nevar. Kandavā jau
dažs labs galda tenisu spēlēja, kopā ar darba kolēģi Raimondu Gudriķi braukājām uz
treniņiem Tukumā, rajona mačos piedalījāmies. Bet no tiem laikiem, neviens Goda
raksts nav saglabājies. Sāku krāt apbalvojumus vēlāk, saskaitīju – man ir 135 kausi,
125 medaļas un 260 diplomi. Saglabājies
arī diploms no Trīszvaigžņu spēlēm Kandavā, kas notika 1997. gada augustā, toreiz ieguvu 2. vietu. Talsos vienmēr notika
Dembovska kauss, manā īpašumā ir kādi
30 izcīnītie kausi šajos mačos.
Nu un lielāka mēroga mači, kad sāki
piedalīties tajos?
– Katru gadu Iecavā notiek Latvijas
veterānu spēles, tajās es vienmēr piedalos.
Piedalos gan komandu mačos, gan individuālajos. Šis pasākums man ir obligāts,
ja nu galīgi kādu reizi nesanāk… Pasaules
veterānu čempionātos neesmu piedalījusies, bet Eiropas – vairākkārt, braucu arī
uz Ziemeļvalstu veterānu mačiem, pēdējo
reizi biju Bergenā, šķiet 2015. gadā, kur ieguvu pirmo vietu savā grupā 65+. Piedalos
arī Baltijas mačos Igaunijā, Lietuvā. Dažs
labs pārmet, ko es naudu tērējot, bet tas ir
mans hobijs, es bez tā nevaru, es uzlādējos,
kustības mani uztur formā, satieku arvien
jaunus paziņas, mani sameklē ar interneta palīdzību, piemēram, šogad man nebija
dubultspēļu partneres, bet Karine mani
atrada, uzaicināja un pieteica. Viņa dzīvo
Vācijā, bet pēc tautības ir armēniete un varējām sarunāties krieviski. Spēlē mums ļoti
labi sapasēja!
Cik dalībnieku bija pieteikušies Eiropas veterānu čempionātam?
– Trīs tūkstoši pieci simti. Mači notika

Vieglatlētu starti Latvijas čempionātos un Jaunatnes

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlēti
beiguši startus LR vasaras čempionātos vieglatlētikā visās vecuma grupās, kā arī startējuši Latvijas Jaunatnes Olimpiādē.
Indulis Matīss

Viens no šīs vasaras sezonas galvenākajiem startiem bija starts Latvijas Jaunatnes
Olimpiādē 6. un 7. jūlijā Jelgavas pilsētas stadionā, kurā piedalījās U-18 grupas jaunieši.
Zelta medaļu šķēpmešanā ar rezultātu
48,39 metri izcīnīja Ieva Annija Stepiņa,
kas deva Olimpiādes uzvarētājas titulu.
Ieva tika iekļauta arī Latvijas komandas sastāvā dalībai Eiropas Jaunatnes Olimpiādē,
kas notika Baku no 21.-27. jūlijam. Ieva
Olimpiādē Baku uzrādīja labu sniegumu, ierindojoties prestižajā 6. vietā.
Pēc starta Latvijas Olimpiādē, Ieva
vēlreiz pierādīja, ka uz šo brīdi ir Latvijas

labākā šķēpmetēja U-18 grupā, viņa uzvarēja arī M. Štrobindera balvu izcīņas
sacensībās, kas notika 9. jūlijā Talsos, ar
rezultātu 49,37 metri.
Vēl noticis LR čempionāts U-16 un
U-14 grupās. U-16 grupā kvalifikācijas
normatīvs pa spēkam bija tikai Ditai Hadaņonokai, kura startēja lodes grūšanā
29. jūnijā Ventspilī ar ne visai labu rezultātu – 9,73 metri, izcīnot 12. vietu.
U-14 grupā kvalifikācijas normatīvu un tiesības startēt LR čempionātā
3. jūlijā Piltenē, ieguva Roberts Barkāns – 19. vieta 80 m ar rezultātu 11,58
sekundes, 20. vieta tāllēkšanā ar rezultātu
4,51 metri; Arnis Mileika – 7. vieta lodes

Ieva Annija Stepiņa uz pjedestāla Jaunatnes olimpiādē
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nedēļas garumā. Vispirms sacenšas apakšgrupās, ja tiec tālāk, seko fināli – draft. Individuāli es pirmajā spēlē zaudēju un biju
no fināla ārā. Ar Karini mēs nejauši satikāmies, ne viņa mani zināja, ne es viņu. Atrada mani pēc numura. Budapeštā valdīja
ārkārtīgs karstums, četrdesmit grādi, spēlējām īsajās kleitiņās, tērpu speciāli šuvu,
tam jābūt kopā ar biksītēm, elastīgam no
speciāla auduma, lai neierobežotu kustības, pārāk nesvīstu. Budapešta man ļoti
patika. No Latvijas bijām kādi 25 dalībnieki, bet viens otru nepazinām.
Cik dalībnieču bija tavā 70+ sieviešu
grupā?
– Bijām septiņdesmit piecas sportistes.
Ir jau arī grupa 85+ un 90+, nedomā, ka
paliekot vecākām, tās, kas ar tenisu saslimušas, sēž mājās, nē, brauc un spēlē, lai kā,
bet kustās…. Pieteicos turnīram jau gadu
iepriekš un lēnā garā maksāju dalības maksu, viesnīcu pasūtīju, bija jauks numuriņš ar
visām ērtībām, dzīvoju kā lielmāte. Parasti
visi ļoti laicīgi piesakās, vēlāk arī maksa ir
lielāka, bet ārzemju pensionāriem jau labas
pensijas, viņi var braukāt arī uz Pasaules
čempionātiem, tur dalības maksa ir augstāka. Kad pateicu, cik man pensija, viņas
saprata, ka tā ir summa par vienu dienu- its
good!- sacīja. Kad pateicu, ka šo summu
saņemu mēnesī, tad bija pamatīgs izbrīns,
ka tā nevar būt! Tagad atkal pakrāšu un pēc
trim četriem gadiem varēšu braukt- ja nodzīvošu, jo jaunāka nepalieku!
Spēlēšana, kustības dod tev enerģiju un
dzīvesprieku?
– Protams! Mani sapratīs visi tie, kas paši
ar kaut ko aizraujas, tas ir stimuls, enerģija,
jebkura tava aizraušanās, vienalga kādā jomā,
uztur formā. Es pie savas sportiskās formas
piestrādāju, bez tā nevar! Priecājos, ka bērni
man palīdz, viņi dzīvo ārzemēs, braucu ciemos uz Ameriku, Norvēģiju, Spāniju, biļetes
man nopērk un ar meitas palīdzību tieku arī
uz lielo tenisu.
Kamēr vien veselība atļaus – spēlēšu.
Katru pirmdienu braucu spēlēt uz Tukumu,
ja vien iespējams, neizlaižu, arī tas jau ir par
maz, bet vairāk nesanāk. Teniss mani notur
pie veselības, kaut gribētu, bet no tā nevar
aiziet! Kāds varbūt pasmiesies, bet tā tas ir!
Nākošgad Ziemeļvalstu veterānu čempionāts galda tenisā notiks tepat pie mums- Liepājā, tur noteikti piedalīšos!

Olimpiādē
grūšanā ar rezultātu 10,17 metri, 22. vieta
80 m ar rezultātu 11,61 sekundes; Kārlis Vilkaušs – 34. vieta 80 m ar rezultātu
12,04 sekundes; Kristers Rozenbergs –
18. vieta šķēpa mešanā ar rezultātu 27,97
metri, Aleksa Saka – 13. vieta šķēpmešanā
ar rezultātu 25,48 metri, 14. vieta augstlēkšanā ar rezultātu 1,30 metri; Amanda
Vīndedze – 20. vieta lodes grūšanā ar
rezultātu 8,69 metri, 24. vieta šķēpmešanā ar rezultātu 22,34 metri; Anabella
Pāža – 13. vieta lodes grūšanā ar rezultātu 9,53 metri, 28. vieta šķēpmešanā ar
rezultātu 18,10 metri; Agneta Muskeite –
4. vieta diska mešanā ar rezultātu 22,30
metri, 8. vieta lodes grūšanā ar rezultātu
9,99 metri; Artūrs Jēcis – 9. vieta 1000 m
ar rezultātu 3:22.10 sekundes; Rūdis Babris – 13. vieta 1000 m ar rezultātu 3:29.63
sekundes. Vieglatlētu treneri ir A. Gross
un I. Matīss.
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Ikgadējā velobraucienā piedalās
teju sešdesmit dalībnieku
19. jūlija pievakarē pie Kandavas sporta halles, lai dotos
ikgadējā sporta kluba “Kandava” organizētā velobraucienā,
pulcējās teju 60 lielu un mazu aktīvā dzīvesveida piekritēju.
Līga Šupstika

Šogad ceļš veda pa mazāk zināmiem
Kandavas pagasta lauku ceļiem. Nobraucot
apmēram 17 km gar Mārtiņu kompleksu un
Rūmenes muižu, iekoptā atpūtas vietā meža
vidū velobraucējus sagaidīja pārsteigums. Pēc
kopīgas atsildīšanās (vingrošanas), visi baudīja Cēres amatierteātra sagatavoto izrādi ar

ainām no laulību dzīves un spēcinājās mājupceļam ar siltu zupu. Mednieks un mežu īpašnieks Viesturs Valdis Dreimanis dalībniekiem
bija sarūpējis dāvanas – savas grāmatas “Brīnišķīgais mežs”. Vienu no grāmatām saņēma
velobrauciena vecākais dalībnieks Agris Formanis, bet atlikušos divus medniekstāstus saņēma tie, kas spēja atbildēt uz sagatavotajiem
jautājumiem par meža dzīvniekiem.

Jaunatnes Olimpiādes dalībnieki tiekas ar domes vadību
25. jūlijā Latvijas Jaunatnes
Olimpiādes dalībnieki no
mūsu novada tikās ar domes
vadību, lai pastāstītu par
sasniegtajiem rezultātiem
prestižajās valsts mēroga sacensībās un saņemtu atzinības
balvas par piedalīšanos.
Dagnija Gudriķe

Novada domes priekšsēdētāja Inga
Priede, uzrunājot jauniešus un viņu trenerus, sacīja, ka lepojas ar mūsu salīdzinoši
nelielā novada kuplo pārstāvniecību – 12
dalībnieki Latvijas olimpiādē – izcīnot
vienu zelta medaļu, kuru ieguva Ieva Annija Stepiņa šķēpmešanā un vienu sudraba
medaļu, kuru ieguva airētāji Reinis Skvarcovs un Otto Fedukovičs. Reinis un Otto,
daloties iespaidiem, pastāstīja, ka laika
apstākļi Olimpiādē neesot bijuši pārāk
labvēlīgi startam, diezgan liels pretvējš,
kas apgrūtinājis airēšanu. Puiši ieguvuši
dalīto otro vietu, uzrādot vienādu laiku
ar Daugavpils sportistiem, startējot četriniekā kopā ar diviem puišiem no Babītes. “Mēs startējām nepāru laivā, tas ir ar

vienu airi, pirms tam treniņā bijām izgājuši tikai divas reizes, trešā reize jau bija
sacensības. Negaidījām, ka nostartēsim
tik labi, bet, jā, ieguvām otro vietu! Par to,
protams, prieks!”
Ieva Annija Stepiņa apbalvošanā nepiedalījās, jo kā jau minēts, viņa tajā laikā startēja Eiropas Jaunatnes olimpiādē
Baku, un šajā dienā tieši notika kvalifikācijas sacensības.

Kandavas novada atklātā
futbola čempionāta vīriešiem
7x7 turnīra rezultātu tabula

No Kandavas novada Latvijas Jaunatnes Olimpiādē piedalījās: Loreta Štoferte,
Agnese Besikirska, Ieva Annija Stepiņa,
Nauris Smirnovs – vieglatlētikā; Tīna Zeberiņa, Laura Pelīte, Kārlis Kazaks, Reinis
Neimands, Kristers Grunte – 3x3 basketbolā; Nansija Berļizova, Reinis Skvarcovs un
Otto Fedukovičs – airēšanā. Jauniešus startiem sagatavoja treneri Andris Bambis, Jānis
Bambis, Andrejs Gross un Indulis Matīss.

Nāc sportot!

Aicinām pieteikties Kandavas novada sporta svētkiem!
10. augustā Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā notiks Kandavas
novada sporta svētki. Iespēja pārbaudīt savas spējas un sacensties
dažādos sporta veidos Kandavas novada iedzīvotājiem un viesiem būs jau
no plkst. 6.00, kad sāksies makšķerēšanas un spiningošanas sacensības
pie Kandavas tilta. Sporta svētki turpināsies ar atklāšanas ceremoniju
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā plkst. 10.00. Sporta svētku
diena tiks aktīvi pavadīta sacenšoties komandu disciplīnās – basketbols,
volejbols, komandu stafetes, un dažādos individuālajos sporta veidos.
Dalība individuālajos sporta veidos ir bez maksas. Komandām piesakoties
iepriekš dalības maksa ir 6 EUR, taču sacensību dienā 10 EUR.
Aicinām pieteikties Kandavas novada iestāžu un uzņēmumu
(t.sk. zemnieku saimniecību) sporta spēlēm, kas notiks š.g. 16. augustā
plkst. 16.00 Buses pilskalnā. Minimālais skaits komandā 6 cilvēki,
sacensībās drīkst piedalīties no 14 gadu vecuma. Sporta spēļu dalības
maksa ir 10.00 EUR no komandas.
Papildus informācija un pieteikšanās pie Roberta Rozentāla –
tālr. 27046099, e-pasts: roberts.rozentals@kandava.lv

SPORTA PASĀKUMI NOVADĀ

24. augustā
9.00 Kurzemes Bezceļu festivāls 2019 – Zantes Lasīšu karjerā.
Pasākumu rīko: Appasaule

No 10.00 Abavas senlejas ceļotāju diena. Ejam, laivojam, paliekam
dabā kopā ar vides ekspertiem un zinošiem vietējiem cilvēkiem, lai
iepazītu, izjustu un izbaudītu dabas parka “Abavas senleja” burvību no
rīta līdz vakaram.
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Noslēdzies Kandavas Mākslas plenērs 2019 Kad dāvanai pa
20. jūlijā ar plenērā tapušo
darbu izstādi Kandavā Dzeņu ielā noslēdzās ikgadējais
plenērs “Radošais Mākslas
mirklis 2019”, kuru jau astoto
gadu organizē keramiķe Linda
Romanovska.

19. jūlijā Lilita un Ivars Sausserži no Zantes pagasta, atzīmējot
Zelta kāzu jubileju, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Maijas
Zariņas, savas ģimenes un radinieku priekšā atjaunoja laulību
solījumu Goda kāzās.

Dagnija Gudriķe

Tāpat kā katru gadu, arī šogad plenērā
piedalījās mākslinieki un mākslas mīļotāji
no dažādām Latvijas vietām.
Plenēra noslēgumā Linda Romanovska
teica paldies visiem plenēra darbā iesaistītajiem palīgiem, dāvinot burvīgus lauku
ziedu pušķus, kurus bija darinājusi floriste
Gunda Laumane. Visi noskatījās plenērā
tapušo animācijas filmiņu par Kandavu,
aplūkoja plenērā tapušo darbu izstādi un risināja interesantas sarunas par aizvadīto nedēļu Kandavā un nākotnes iecerēm citugad.
Uzrunāju Lindu, lūdzot, lai viņa padalās
ar savām emocijām un sajūtām aizvadītajā
plenērā. “Mīļi, ģimeniski, izjusti, silti…”.
Lūk, Lindas emocijas:
“Plenērs noslēdzies. Tik daudz padarīts!
Tik silti sirsniņai!
Plenērā piedalījās lieli un mazi – kopā
87 dalībnieki un pasniedzēji. Mazākais aptuveni 1,2 mēnešu jauns!
Gribu pateikt divdesmit lielus paldies:
Keramikas darbnīcas vadītājām, “burvēm” Matildei Laurai Ikertei un Katrīnai Vīnertei. Mums tapa simtiem darbu, kuri tika
dedzināti divos cepļos.
Gleznošanas pasniedzējam Egilam Neihoferam par viņa degsmi palīdzēt maziem
un lieliem gleznotājiem.

PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ
10. augustā
17.00 Grupas “Autobuss debesīs” 20
gadu jubilejas koncerts – biļešu cena
iepriekšpārdošanā 8,- eiro, koncerta dienā
10,- eiro – Kandavas brīvdabas estrādē
“Ozolāji”
17. augustā
17.00 Čikāgas piecīši 30 -Atgriešanāslielizrāde, muzikāli vēsturiska vīzija.
Izrādē piedalīsies arī Kandavas Mākslas
un mūzikas skolas pogrupa “Taustiņi”
(vadītāja Andra Vilkauša) – ieeja 10,- eiro –
Kandavas brīvdabas estrāde “Ozolāji”
24. augustā
No 11.00 Zemītes pagasta svētki “Nāc
lustēt Zemītē!” – sportiskās lustes no
11.00; jautrās lustes no 12.00; radošās
lustes no 13.00; putu lustes no 13.00;
vēderlustes no 15.00, muzikālās lustes
ar Nikolaju Puzikovu 18.00; danču lustes
21.00 (ieeja 3,- eiro) – Zemītes skolas
sporta laukums, pils parks, tautas nams
Dārza svētki Kalnmuižas pilī. Pasākuma
gaitā būs iespējams baudīt gardus ēdienus,
klausīties lielisku mūziku, kā arī būs iespēja
skatīt kino muižas ābeļdārzā.

IZSTĀDES
Līdz 1. septembrim
Tukuma muzeja ceļojošā izstāde “Sibīrijā
rakstītas vēstules uz bērza tāss” – Vānes
Seno lietu krātuvē
Līdz 6. septembrim
Kitijas Švīgeres darbu izstāde – Vānes
kultūras nama “Ziemas dārzā”2. stāvā

Līga Šupstika

Lilitas un Ivara mīlestības stāsts iesākās pirms vairāk kā 50 gadiem, kad jauns
puisis Ivars bija ieradies ierīkot elektrību
Zantes pagasta “Grantiņos” un sastapa tur
skaisto meiteni Lilitu. Lai iekarotu viņas

Bez strīdiem
Animācijas darbnīcas vadītājai Undīnei
Ruskai. Sešu dienu laikā tapa multfilmiņa.
To varēs redzēt www.kandava.lv, Kandavas
novada muzejā un Kandavas Mākslas galerijas Facebook.com lapā.
Danutai Ābelei un Oksanai Babinčukai
par apģērbu atdzīvināšanas darbnīcu. Tapa
skaistas kleitas no vīriešu krekliem u.c.
Dacei Kalmanei par iespēju iepazīties ar
augstspiedes tehniku.
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
direktorei Daigai Pugai par telpām.
Kandavas novada domei, Ingai Priedei
par finansiālo atbalstu.
Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldei, Ivetai Gruntei par finansiālo
atbalstu, par telpām, transportu, tehniku,

atsaucīgajiem palīgiem Jurģim Muskam u.c.
daudzu gadu garumā!
Kandavas internātvidusskolas direktorei Elitai Lavrinovičai par telpām, galdiem,
krēsliem, šujmašīnām un atsaucību daudzu
gadu garumā.
“Gastronoma” saimniecei Ekai Svarkovskai par telpām.
Kitijai Švīgerei par “mūžīgu” uzticību,
atsaucību.
Ingai Labeckai par garšīgām pusdienām.
Intai Haferbergai, Aksildai Petrevicai,
Andrai Vilkaušai, Jānim Priedniekam, Gundai Laumanei.
Un visiem dalībniekiem par uzticību,
smaidiem, atvērtām sirdīm, sirsnību! Un kā
es vienmēr saku – Mēs kopā varam daudz!”

19. jūlijā viesojāmies Vānes
pagasta “Pērlēs”, kur zelta
kāzu jubileju svinēja Ligita un
Uldis Ezerkalni.
Līga Šupstika

Pēc 50 kopdzīves gadiem pāris svinīgā
ceremonijā atjaunoja laulību solījumus,
solot viens otram mīlestību, uzticību un
cieņu. Ezerkalnu ģimeni nozīmīgajā dienā
sveica Kandavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule un Vānes
pagasta pensionāru biedrības “Vānes mežrozīte” vadītāja Vija Dembovska.
Kur esat dzimuši, auguši?
Ligita: Esmu aizupniece, te piedzimusi, uzaugusi. Visu mūžu esmu nodzīvojusi Aizupes pagastā. “Liepniekos” esmu
piedzimusi, vēlāk ģimene pārcēlās dziļāk
laukos uz “Āķibiem”, līdz 1985. gadam, kad
pārcēlāmies uz šo māju.
Uldis: Esmu dzimis Valdeķos, tur arī
skolu pabeidzu. Astoto klasi Zemītē. Tad
aizgāju uz Cīravu, tur nomācījos gadu. Devos armijā, bet no armijas atnācu te.
Kā aizsākās jūsu kopdzīve, kā
iepazināties?
Ligita: Uldis ar ģimeni dzīvoja kaimiņos. Man kaimiņos bija divas fermas un
viņa māte bija pārcēlusies no Mežmuižas
uz Pūķiem un strādāja šajā fermā. Es biju
zootehniķe – jāiet pa fermām, visādi darbi un tā. Vienā reizē es tur aizeju un pa
sētu staigā tāds jauneklis- tikko atnācis
no armijas, bet nesaka nevienu vārdu,
ne labdien, neko. Rokas kabatās, mugurā tāds lepns džemperis, kādi pie mums
nebija. Es nodomāju- tas nu gan ir lielīgs
un augstprātīgs. Nākamajā reizē, kad uz
to pašu fermu jābrauc – atkal viņš pa to
sētu staigā un nevienu vārdu nesaka, tā
tas arī palika.
Vienu dienu, kad ravēju dobes, Uldis
atnāca uz mūsmājām, lai rāvējslēdzēju
iešuju. Lai arī kleitu sev uz balli mācēju
pašūt, bet rāvējslēdzi nekad nebiju šuvusi.
Sāku šūt, bet tā lieta nevedās – mezglojās
un diegs ne tā metās. Mana mamma bija
gājusi šūšanas kursos, prasīju palīdzību
viņai. Šujam abas divas, bet arī tad neizdodas. Mocījāmies vairākas stundas, līdz
rāvējslēdzēju iešuvām, bet ar visu to, neizdarījām īsti kā vajadzēja.
Sākām abi iet vienā deju kolektīvā, un
ceļu uz dejām mērojām kopīgi. Bet dejot
gan kopā nedejojām, viņš dejoja ar manu

www.kandava.lv

DZĪVESZIŅAS

zudusi lietošanas instrukcija

sirdi, Ivars bijis ļoti neatlaidīgs un izdarīgs.
Un tā 1969. gada 19. jūlijā abi jaunieši Tukuma rajona dzimtsarakstu nodaļā teica
viens otram “Jā” vārdu.

Lilitai un Ivaram ir liela, skaista dzimta –
bērni Linda, Edgars un Egīls, deviņi mazbērni un mazmazbērni.Uz jautājumu par laimīgas kopdzīves noslēpumu, Ivars atbildēja,
ka tas ir pavisam vienkārši – vienam otru
jācenšas saprast un reizēm jāpiebremzē un
jāpadomā vai rīkojies pareizi. Lilita vīra sacītajam piekrita, norādot, ka pastrīdēties jau
sanāk un pēc strīda katrs aiziet uz savu pusi,
lai apdomātos, tad atgriežas un dzīvo tālāk.
Lilitai un Ivaram joprojām saglabājusies vedēju dāvana – dzēriena pudele, kura
jāatver un pa karotei no tās jāpadzer gadījumos, kad rodas domstarpības. Izrādās,
ka pudele joprojām nav atvērta un dzēriens nav pagaršots. Ivars smaidot nosaka,
ka tas jau tikai drošības dēļ, jo dāvanai pazudusi lietošanas instrukcija.

Pateicība
Izsakām pateicību par drosmi un neatlaidību
pašvaldības policistiem Artim Rudzītim un
Arvim Savčenko likumpārkāpēju notveršanā,
kas veica noziedzīgas darbības Cēres pagastā
un Kandavā. Paldies par līdzdalību arī Valsts
policijas inspektoriem.
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
Inga Priede

Reģistrēti
jaundzimušie

NOVADA VĒSTNESIS
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Laulību
noslēguši
Sveicam jūlijā salaulātos 4 pārus!
Inga un Jānis Augustāni
Inese un Deniss Kairāni
Zinta un Jānis Dišleri
Lana un Aleksandrs Limbergi

Augustā Dimanta kāzās suminām
Emīliju un Artūru Frīdenbergus

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 28. jūnija līdz
25. jūlijam reģistrēti mirušie:

Elīza, Letīcija, Pauls Marts, Kitija, Mareks,
Ramils, Kristena Anna, Keita

Graudiņš Jānis (1955) Pūres pagasts
Kūla Juris (1957) Kandavas pagasts
Mantaja Jūlija (1920) Kandavas pagasts
Ošs Māris (1967) Kandavaspagasts
Revesz Jolan (1938) Kandava
Vipulis Zigurds (1939) Kandavas pagasts
Zalkovskis Aivars (1943) Kandava

SVEICAM VECĀKUS!

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 26. jūnija līdz
25. jūlijam reģistrēti 8 jaundzimušie:

jau neviens nedzīvo!

KANDAVAS

Apstiprināts cenrādis zemes
nomas maksas pakalpojumiem
No kāzu
dienas
līdz Zelta
kāzām

draudzeni, kura vēlāk kļuva par manu švēģerieni. Pēc dejošanas arī mājās nācām reizē un tā lēnām sapazināmies.
Pēc apmēram pusgada sākām kopā
dzīvot. Uldis no armijas atnāca 1968. gadā
un 1969. gadā jau apprecējāmies.
Uldis: Armijā nodienēju četrus gadus,
biju jūrniekos- uz zemūdenes.
Kāda bija jūsu kāzu diena?
Ligita: Kāzas mums bija diezgan lielas,
bija lūgti 90 viesi. Kāzas notika sētā, brīvā
dabā, vecajās mājās. Bija saulains laiks kā
šodien, sētā klāti galdi un mūzika, jautrība
sita augstu vilni.
Uldis: Kāzās braucām ar partijas sekretāra Volgu, šoferis mums kaimiņos dzīvoja.
Ligita: Atceros, ka īsu brīdi pirms
mičošanas vedēji mūs abus ar Uldi ieslēdza istabā, jo viņa draugi bija izplānojuši
kā mani nozagt. Pusstundu mūs noturēja ieslēgtus pilnīgā tumsā, bet neviens
nenozaga.
Kad sagaidījāt bērnus?
Ligita: Gadu pēc kāzām piedzima pirmais dēls Sandris, vēl pēc gada- jaunākais
dēls Raivo. Diemžēl Raivo nebija lemts
nodzīvot ilgāk par 35 gadiem, dēls nomira
traģiskā nelaimes gadījumā. Viņam palika
trīs bērni, jaunākajam bija tikai divi ar pusi
gadiņi. Raivo un Sandris apprecējās vienā
gadā. Sandrim ir viens dēls, kurš pie mums
šad tad paciemojas. Kopā ir četri mazbērni- divas mazmeitas un divi mazdēli.
Kur mācījāties un strādājāt?
Ligita: Kad beidzu Saldus tehnikumu, man bija doma iet uz Rīgu, bet tajā
laikā vecāki uz Rīgu nelaida. Es gribēju

mācīties par tehnologu. Tēvs bija iedomājies, ka man jāmācās par vetārsti, tad beidzu zootehniķu un vetfeldšeru fakultāti.
Tepat nostrādāju kādus trīs mēnešus par
vetfeldšeri, pēc tam par zootehniķi. Un tā
par zootehniķi nostrādāju kamēr bija kolhozs, sākumā cūku fermā, tad par galveno
zootehniķi, bet visilgāk, vairāk kā desmit
gadus, putnu fermā- biju vadītāja un vetfeldšere. Kad beidzās kolhozs, tad sāku
strādāt skolā.
Uldis: Biju traktorists, tad šoferis.
Kā tagad pavadāt laiku, kādi vaļasprieki sagādā prieku?
Ligita: Kad strādāju kolhozā, tad
daudz brīva laika vaļaspriekiem neatlika. Dejoju deju kolektīvā, bet visu pārējo
laiku aizņēma darbs un nebeidzamā atskaišu gatavošana. Tagad aktīvi darbojos Vānes pagasta pensionāru biedrībā.
Pildu arī kasieres pienākumus- atkal tie
papīri… Bet tagad pa ballēm braucam
vairāk kā jaunībā, citreiz pat trīs sestdienas no vietas.
Kāda ir jūsu ilgās kopdzīves recepte?
Ligita: Tāda īsta noslēpuma jau nav.
Ne jau vienmēr tas ceļš ar rozēm ir kaisītstāpat sastrīdamies un nerunājam viens ar
otru, citreiz ilgāk, citreiz mazāk. Mums
abiem ir tādi raksturi, ka nepiekāpjamies
ne viens, ne otrs. Galvenais- ir jāizrunā tā
lieta, vienam ar otru jāizrunājas. Un tad
jau pēc strīdiem liekas citādāka tā dzīve.
Pēc kāda laika, kad dusmas pierimušas, tad pārdomā pie sevis, varbūt arī es
mazliet esmu vainīgs, bet skaļi jau to neies
teikt. Bez strīdiem jau neviens nedzīvo.

Sandra Bērziņa | Nekustamā īpašuma
nodaļas vadītāja |

2019. gada 25. jūlija domes sēdē ar lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1) “Par zemes
nomas maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu Kandavas novadā”, deputāti apstiprināja zemes nomas maksu
Kandavas novada teritorijā (papildus
maksājot PVN un nekustamā īpašuma
nodokli). Nomas maksas pakalpojuma
cenrādis ir spēkā ne ilgāk kā sešus gadus.
Turpmāk 1 ha zemes noma attiecīgajā teritorijā turpmāk maksās:
1.1. Kandavas pilsētas teritorijā 63,00
(sešdesmit trīs 00 centi) eiro;
1.2. Kandavas pagasta teritorijā 65,00
(sešdesmit pieci 00 centi) eiro;
1.3. Cēres pagasta teritorijā 64,00 (sešdesmit četri 00 centi) eiro;
1.4. Matkules pagasta teritorijā 65,00
(sešdesmit pieci 00 centi) eiro;
1.5. Vānes pagasta teritorijā 67,00 (sešdesmit septiņi 00 centi) eiro;
1.6. Zantes pagasta teritorijā 61,00
(sešdesmit viens 00 centi) eiro;
1.7. Zemītes pagasta teritorijā 67,00
(sešdesmit septiņi 00 centi) eiro.
Palīgsaimniecību vajadzībām (lauksaimniecības zemēm Kandavas novada
pagasta teritorijā līdz 1 ha platībā) un
mazdārziņiem (Kandavas pilsētas teritorijā) iznomājamo zemesgabalu iznomāšanas
kārtība paliek iepriekšējā – izsole netiek
veikta (ja ir pieteicies viens pretendents)
un zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Kandavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 18 “Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
apmēru Kandavas novadā”, tāpat iepriekšējā nomas maksas aprēķināšanas kārtība
paliek zemes reformas laikā neizpirktajām
lauksaimniecības zemēm.
Lēmums tapis, pamatojoties uz
2018. gada 1. jūlija MK noteikumiem
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka jaunu zemes nomas maksas noteikšanas

kārtību neapbūvētiem zemesgabaliem, kas
tiek izmantoti sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides
un dzīvnieku aizsardzības vai veselības
aprūpes funkcijas nodrošināšanai, neapbūvētiem zemesgabaliem, kas tiek izmantoti ielu (tās daļu) transporta būvju un
inženiertīklu būvdarbiem, kuru laikā tiek
veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi
un ielas konstrukcijas atjaunošana, vai kas
tiek izmantots nožogojumu, sastatņu, konteineru, estakāžu, būvmateriālu un dažādu
mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju novietošanai, kuras saistītas ar minētajiem būvdarbiem, neapbūvētiem zemesgabaliem vienai personai īslaicīgi – ne ilgāk
par 10 dienām gadā – un iznomāšana nav
pretēja sabiedrības interesēm, neapbūvētiem zemesgabaliem līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz
termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, neapbūvētiem zemesgabaliem,
kas tiek izmantoti nomnieka informācijas
objekta izvietošanai gar ceļiem vai izkārtnes izvietošanai un neapbūvētiem zemesgabaliem, kas tiek izmantots tāda reklāmas
objekta izvietošanai un noteiktajā termiņā
pieteicies tikai viens pretendents.
Informācija par nomā nododamajiem
zemesgabaliem (piemērojot jauno nomas
maksas cenrādi) un izsolēm, ievietota pašvaldības mājaslapā www.kandava.lv. Nomas tiesību izsole tiks rīkota, ja uz viena
zemesgabala nomu pieteiksies divi vai vairāki pretendenti.
Pagarinot zemes nomas līgumu termiņu, nomas maksa tiks noteikta atbilstoši zemes nomas maksas pakalpojuma
cenrādim.
Tiem zemes nomas līgumiem, kas ir
noslēgti līdz zemes nomas maksas pakalpojuma cenrāža stāšanās spēkā brīdim (izņemot lauksaimniecības zemēm Kandavas
novada pagasta teritorijā līdz 1 ha platībā
un mazdārziņiem Kandavas pilsētas teritorijā), jaunā nomas maksa tiks piemērota
ar 01.01.2020.
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PROJEKTI
Kandavas novada dome uzsākusi projekta “Rotaļu
iespēju nodrošināšana Kandavas Vecpilsētas
promenādē” īstenošanu

Projekta ietvaros tiks veikta rotaļu iekārtu demontāža un uzstādīšana. Darbi tiek plānoti šī gada
augusta beigās un septembra sākumā. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem!

2019. gada 5. augusts

CVK reģistrētās vēlētāju
iniciatīvas parakstu vākšanai

Demokrātiskās iekārtas pamats ir iedzīvotāju informēšana. Satversmes 90.pantā noteikts:
“Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.
Latvijas Satversme paredz īpašu konstitucionālu procedūru – vēlētāju parakstītu likumprojektu
iesniegšanu, kurus Saeima nevar neskatīt. Šobrīd Latvijas pilsoņiem ir iespēja paust savu viedokli
Centrālās Vēlēšanu komisijas reģistrētās divas iniciatīvās:

1. Grozījumu likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” atcelšanu

Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Kandavas novadā
Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi
Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” mērķis ir
uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem visiem Kandavas
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 9 aktivitātes, aptverot
atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet
veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 25 aktivitātes, aptverot garīgās
veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot
vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā no 2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 30. decembrim, iesaistot
dažādās aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums
85704,65 EUR apmērā un valsts budžeta finansējums 15124,35 EUR apmērā.

Likums par 2012. gada 8. novembra likuma Grozījumi likumā Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atcelšanu (31/08/2018)
Nosaukums: Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu
Iniciatīvas numurs: 20180918-063
Iniciatīvas grupa: “Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā””
Iesniegts: 2018. gada 31. augustā
Statuss: Reģistrēts parakstu vākšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā 2018. gada 18. septembrī, lēmums Nr. 63
Parakstu vākšana: 2018. gada 19. septembris – 2019. gada 18. septembris
Nepieciešamais parakstu skaits: 155224
Paraksta apliecināšana:
1) parakstīšanās vietas pašvaldībā:
2) paraksta apliecināšana pie zvērināta notāra;
3) bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības:
4) e-pakalpojums www.Latvija.lv
Apliecināto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Skolas iela 11- 604 (viesnīca “Laine”), 6.st.
Rīga, LV-1010
Iniciatīvas grupas kontakti: tālr. 20732777, info@atvertaparvaldiba.lv.
Likumprojekts
Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu
1. pants. Atcelt 2012. gada 8. novembra likumu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu””.
Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.

2. Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (13/05/2019)
Nosaukums: Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””
Iniciatīvas numurs: 20190517 – 052
Iniciatīvas grupa: “Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā””
Iesniegts: 2019. gada 13. maijā
Statuss: Reģistrēts parakstu vākšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā 2019. gada 17. maijā, lēmums Nr. 52
Parakstu vākšana sākas: 2019. gada 25. maijs – 2020. gada 24. maijs
Paraksta apliecināšana:
1) parakstīšanās vietas pašvaldībā:
vieta

Vārds,
uzvārds
Maija
Jēce
Zanda
Zeltzaķe
Silva
Balsere

veids

amats

adrese

Pagasta pārvalde

“Silavas”, Cēre,
Cēres pagasts
Jelgavas iela 4A,
Kandava
Dārza iela 6,
Kandava

Dzidra
Jansone
Daina
Priede

Pagasta pārvalde

Pārvaldes
vadītāja
Bāriņtiesas
locekle
Kandavas
novada domes
vecākā lietvede
Pārvaldes
vadītāja
Pārvaldes
vadītāja

Jānis
Kālis

Pagasta pārvalde

Pārvaldes
vadītājs

Rita
Pagasta pārvalde
Diduha
2) paraksta apliecināšana pie zvērināta notāra;
3) bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības:

Pārvaldes
vadītāja

Cēres pagasts
Kandava
Kandava

Matkules pagasts
Vānes pagasts

Zantes pagasts

Zemītes pagasts

Bāriņtiesa
Dzīvesvietas
deklarēšana

Pagasta pārvalde

“Bērzi” , Matkule,
Matkules pagasts
Draudzības iela
3,Vāne, Vānes
pagasts
Skolas iela 8,
Zante, Zantes
pagasts
“Cerības”, Zemīte,
Zemītes pagasts

Cena
EUR
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

1,40
1,40

Kandava

Zanda
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas
Jelgavas iela 4A,
1,40
Zeltzaķe
locekle
Kandava
4) e-pakalpojums www.Latvija.lv
Apliecināto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Skolas iela 11-604 (viesnīca “Laine”), 6. st.
Rīga, LV-1010
Iniciatīvas grupas kontakti: tālr. 20732777, info@atvertaparvaldiba.lv.
Likumprojekts
Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”
Papildināt likuma 1.pantu ar jaunu 2³. daļu šādā redakcijā:
“ (2³) Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek vienu Latvijas fiziskās personas īpašumā esošo
nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo, kā arī šim nekustamajam
īpašumam piekritīgo zemes platību pilsētās un ciemos līdz 1500 m², bet viensētās – līdz 2 ha.”
Zināšanai:
1. Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
2. Vēlētājam, kurš parakstījies par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām, paraksta
apliecinājuma veidlapa nekavējoties jāiesniedz iniciatīvas grupai.
Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad vēlētājs parakstās elektroniski, portālā Latvija.lv.
3. Sīkāka informācija Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv
Informāciju sagatavoja A. Dundure, Kandavas novada domes kancelejas vadītāja
Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 8 (172).
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr. : 63107362, e-pasts: info@kandava.lv.
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic:
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Jautājiet – mēs atbildēsim!

Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,
kas saistīti ar pašvaldības darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski – liga.supstika@kandava.lv
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai, Dārza ielā 6, Kandava, LV-3120

