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AKTUALITĀTES

PROJEKTI

Apbalvoti konkursa
“Diženi Kandavas
novadā” dalībnieki

Labiekārtots parks
pie Kandavas
K. Mīlenbaha
vidusskolas

3. lpp. >

Adventa
pasākumi novadā

10. lpp. >

Sācies Ziemassvētku
gaidīšanas laiks

6. DECEMBRĪ

20.00 Pasākum Zantes pagasta senioriem.
Zantes kultūras namā

8. DECEMBRĪ

12.00 Ziemassvētku pasākums I. un II. grupas
invalīdiem un bērniem invalīdiem.
Pensionāru Dienas centrā

Gaišus Ziemassvētkus
un veiksmīgu Jauno gadu!

9. DECEMBRĪ

14.00 Otrās Adventes koncerts “Akordeonistu
ansamblis “Akcents”. Ieeja bez maksas.
Kandavas kultūras namā

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos!
/I. Ziedonis /
Kandavas novada dome

13. DECEMBRĪ

13.00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena “Ziemas
saulgriežu ēdieni”. Zantes kultūras namā

14. DECEMBRĪ

18.00 Rīgas saksofonu kvartets un Kristīne
Gailīte koncertā “Apsnidzis rožu krūms”.
Kandavas ev. Lut. baznīcā

16. DECEMBRĪ

11.00 Trešā Advente – Jauno vokālistu konkurss
“Gaismas dziesmas Kandavā 2018” pusfināls.
Kandavas kultūras namā

19. DECEMBRĪ

10.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma
bērniem. Cēres pamatskolā

21. DECEMBRĪ

11.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem. Zantes kultūras namā
19.00 Koncerts “Trīs vīri Ziemassvētkos”. Biļešu
cenas 10,-; 12,- eiro. Kandavas kultūras namā

22. DECEMBRĪ

12.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem. Vānes kultūras namā
19.00 Ziemassvētku koncerts un balle.
Zantes kultūras namā
19.00 “Pasaka par Sprīdīti” pēc A. Brigaderes
lugas motīviem – Matkules pašdarbības kolektīvu
izpildījumā. Matkules kultūras namā
22.00 Ziemassvētku ballīte ar Armandu Immeru
(“Ceļavējš”). Ieeja 5,-eiro. Matkules kultūras namā

23. DECEMBRĪ

14.00 Ceturtās Adventes koncerts – Valdeķu
jauktais vokālais ansamblis “DoReMi”.
Ieeja bez maksas. Kandavas kultūras namā

25. DECEMBRĪ

14.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem. Matkules kultūras namā
19.00 Ziemassvētku koncertuzvedums.
Vānes kultūras namā
21.00 Ziemassvētku groziņu vakars.
Zemītes tautas namā
22.00 Ziemassvētku ballīte. Vānes kultūras namā

26. DECEMBRĪ

14.00 Jauno vokālistu konkurss
“Gaismas dziesmas Kandavā” fināls.
Kandavas kultūras namā
16.00 Endijas Rezgales koncerts “Kluss
Starojums”. Kandavas ev. Lut. baznīcā

V

iens no Ziemassvētku brīnumiem, kuru katru gadu gaida
nevien mazie, bet arī lielie kandavnieki, noteikti ir skaisti izrotātās Ziemassvētku egles iedegšana pilsētā.
Šogad eglīte Kandavā iemirdzējās
visā savā krāšņumā dažas dienas pirms
Adventa laika sākuma. Spītējot asajam
vējam un salam, mazie kandavnieki
kopā ar vecākiem un vecvecākiem kuplā

skaitā pulcējās Promenādē, lai būtu klāt
brīdī, kad sākas Ziemassvētku brīnumu
laiks. Sanākušos sveica novada domes
priekšsēdētāja Inga Priede, vēlot gaišu
un priecīgu šo pirmssvētku laiku, kad
Kandava pamazām tērpjas skaistā rotā.
Priekšsēdētāja kopā ar rūķi apbalvoja arī
fotokonkursa “Rudens Kandavas novadā”
uzvarētājus. Mazos kopīgās rotaļās un
dejās iesaistīja Garfīlds kopā ar draugu

Dzelteno trusi, lai neļautu aukstumam
piezagties, līdz iedegās skaistā Kandavas
egle, priecējot visus ar savu krāšņumu.
Arī šogad egli pilsētai dāvināja uzņēmējs, mežsaimnieks Viesturs Valdis
Dreimanis un tā izaugusi Rūmenes apkaimes mežā. Paldies Viesturam Valdim
par skaisto egli, kas priecēs kandavniekus
un pilsētas viesus, sagaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu!
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Dārgie Kandavas
novada ļaudis!

E

sam sagaidījuši pirmo Adventi un kluso Ziemassvētku
gaidīšanas laiku. Pārdomājot
aizvadīto laiku, gribas pateikties visiem, kas darīja neaizmirstamus
mūsu valsts simtgades svētkus. Tā bija
unikāla iespēja un vēsturisks mirklis
piedzīvot šo laiku. Tāpat ir lepnums
par mūsu novada ļaudīm, kas piedalījās konkursā “Diženi Kandavas novadā”. Mums ir ko rādīt un ar ko lepoties,
jo katrs mūsu novada uzņēmējs, zemnieks, ikviens cilvēks ir devis novada
attīstībai ieguldījumu un radījis kādu
skaistu sakoptu vietu.
Šis ir arī laiks, kad jāizšķiras, kādi
darbi darāmi nākamgad, lai mūsu novads, pilsēta un pagasti kļūtu iedzīvotājiem vēl pievilcīgāki, dažādām interešu
grupām pieejamāki. Ik reizi, domājot
par iekšējām nepieciešamībām, saraksta
augšgalā izvirzās droša un labiekārtota
vide, izglītoti jaunieši, pozitīva attieksme un iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. Cenšamies no sirds, lai mūsu jaunākajai paaudzei būtu iespēja uzturēties
siltās un estētiskās telpās, lai saglabātu
izglītības iestādes. Ir jāpieliek visas pūles un sakari, lai pietiktu finansējums
gan internātvidusskolai, gan lauku skolām. Turpmākajos gados izšķirsies vai
mūs skars kārtējā teritoriālā reforma un
būsim Tukuma novada pievārte vai arī
turpināsim patstāvīgu dzīvi. Tas viss politiķu rokās, un tajā cik spēsim pierādīt
savas iespējas un varēšanu. Daudzas lietas ir atkarīgas no mūsu iniciatīvas. Lai
arī ir saņemts milzīgs atbalsts no visas
Latvijas iedzīvotājiem kartodroma pastāvēšanai, ir daži cilvēki, kas spēj nosodīt mūsu kopīgās aktivitātes, ne tikai, lai
saglabātu kartingu trasi, bet arī, lai kavētu novada attīstību kopumā. Bet demokrātijas pamatprincips ir vairākums,
un tas liecina, ka kopā varam pārvarēt
visus šķēršļus, neskatoties uz politiskām
peripetijām, skaudību un savtīgām interesēm. Šobrīd mūsu valstī vairāk kā jebkad ir nepieciešami cilvēki, kas labi dara
savu darbu un ir godīgi, jo tikai tā mēs
varēsim stiprināt savu valsti, sabiedrību
un ģimenes. Ne mazāk svarīga ir mūsu
attieksme pret ikdienas notikumiem,
kas ietekmē novada dienas ritmu un
iedzīvotāju kopīgo noskaņojumu. Gribu uzsvērt, ka pozitīva attieksme pret
saviem līdzcilvēkiem, lepnums par savu
pilsētu, novadu un valsti ir atslēga, lai
veicinātu kopības, atbildības un atbalsta sajūtu. Diena drīz kļūs garāka par
nakti, un gaisma uzvarēs tumsu! Esam
ceļā uz sauli un pavasari, kas dos spēku
turpmākam darbam, sēs cerību un labestības sēklu cilvēkos. Tā arī būs mūsu
panākumu atslēga.
No sirds vēlot – Lai Ziemassvētki atnāk ar gaišām domām un prieku sirdī,
lai Jaunais gads atnāk ar ticību labākai
nākotnei, veselību un veiksmi visiem!
Inga Priede,
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
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Apbalvoti konkursa
“Diženi Kandavas novadā” uzvarētāji
23. novembrī Valdeķu kultūras namā uz gada noslēguma
balli pulcējās vairāk nekā 300
Kandavas novada zemnieku
un uzņēmēju, lai godinātu
konkursa “Diženi Kandavas
novadā” laureātus.
Līga Šupstika

S

vinīgo vakaru atklāja domes priekšsēdētāja Inga Priede, sakot, ka
tradīcija novembra nogalē rīkot
zemnieku un uzņēmēju svētkus,
godinot skaistāko sētu īpašniekus, darbīgākos, radošākos un uzņēmīgākos novada
ļaudis, ilgst daudzu gadu garumā. Viņa
uzsvēra, ka kurzemnieki ir ne tikai lepni,
bet arī kautrīgi ļaudis, jo reti, kurš novērtē savu veikumu un vēlas izrādīt to citiem,
bet tas ir neizmērojams prieks, lepoties ar
sava novada ļaužu veikumu.
Šogad konkursam bija pieteikti 24 pretendenti, kas startēja deviņās nominācijās.
Galvenās balvas ieguva 13 laureāti:
Nominācija “Sakoptākā privātmāja”
pilsētā: Gita un Raivis Bērziņi, Dzeņu
ielā 5, Kandava;
Nominācija “Sakoptākā privātmāja
pagastā: Mārīte un Gundars Birziņi, “Auseklīši”, Saules iela 3, Cēres pagasts;
Nominācija “Sakoptākā zemnieku
saimniecība”: Ilze un Mairis Zvirbuļi, z/s
“Plencneri”, Zemītes pagasts;
Nominācija “Krāšņākais balkons vai
skatlogs”: Vija Dimants, “Meldri”, Matkules pagasts;

Nominācija “Dižākā lauku sēta”: Dainis Krauze, “Ābeles”, Zantes pagasts;
Nominācija “Darbīgākā organizācija/
uzņēmums”: Elita un Sergejs Ušakovi, z/s
“Basteji”, Kandavas pagasts;
Nominācija “Skaistākais dārzs”: Maruta un Staņislavs Makrecki, “Druviņas”,
Taisnā iela 1, Cēres pagasts;
Nominācija “Radošākais novadnieks”:
Aiva Valdmane, Kandava un Dagnija
Gudriķe, Kandava;
Nominācija “Vieta, kas jāredz”: Mārīte
Freidenfelde un Guntars Brečis, “Krīvi”,
Matkules pagasts un Normunds Ozols,
“Zemdegas”, Vānes pagasts;
“Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums”:
Ginta un Ivo Immermaņi, “Tēviņi”, Zemītes pagasts;

Nominācija “Kandavas novada pērle
2018”: “Kalnmuiža”, Kandavas pagasts.
Pateicības par dalību konkursā saņēma
Māra un Laimonis Poļi, Raita un Gunārs
Kopiņi, Šmeldu ģimene, Antra Gaisa, Līga
Aukšmuksta, Daina Priede, Guntis Gulbis,
Edvīns Balodis, Jānis Tiltiņš un daudzdzīvokļu mājas Valdeķu iela 10 iedzīvotāji.
Vasarā, apskatot pieteikto pretendentu
veikumu, vērtēšanas komisija pārliecinājās, ka Kandavas novadā dzīvo saimnieki,
uzņēmēji un radošas personības, kas tur
cieņā sentēvu tikumus- viesmīlību darba
prieku un kārtību it visās lietās.
Vakaru vadīja Kristaps Ozols un Gints
Leimanis, muzicēja Ivo Fomins, par saviesīgo daļu rūpējās Aldis no Varakļāniem un
balli spēlēja grupa “Sienāži”.

Latvijas simtgadi sagaida ar konkursu
“Cildens mans novadiņš”
Sagaidot Latvijas simtgadi, Kandavas kultūras namā tikās
novada skolu pārstāvji, atzīmējot konkursa “Cildens mans
novadiņš” noslēgumu.

J. Šnikvalde | Kandavas novada Izglītības
pārvaldes vadītāja |

P

irms pasākuma skolēni simboliski
aizdedzināja svecītes Latvijas kontūrā, kas bija izveidota pie novada

domes, dāvinot savai zemītei arī pašu gatavotu spēka zīmi.
Kas ir viens gads mūsu mūžā? Tās ir
365 dienas – darbdienas, brīvdienas un
svētku dienas. Tas ir aplis. Kad viens aplis
beidzas, sākas nākamais. Mums katram ir

savs laika aplis. Arī Latvijai ir savs laika
aplis – no 18. novembra, tieši 12 mēnešus,
līdz nākamajam 18. novembrim. Tieši
šajā laikā jau vairākus gadus notiek Kandavas novada skolu konkurss „Cildens
mans novadiņš”.
Konkursa dalībniekus sveica novada
domes priekšsēdētāja Inga Priede un pagasta pārvalžu vadītāji.
Šī gada konkursa tēma bija “100 gaismas mirkļi”. Konkursā piedalījās skolēni
no visām Kandavas novada skolām. Tēmas
ietvaros tika apzināti spilgtākie un nozīmīgākie pagastu un pilsētas notikumi 100
gados. Noskaidrots ar ko pagasta un Kandavas ļaudis nodarbojušies, kādas bijušas
ražotnes, izglītības iespējas, kādi slaveni
ļaudis dzīvojuši senāk un tagad. Skatoties
un klausoties skolēnu sniegumā, varēja
just to domu spēku, kurš visiem mums liek
atzīt, ka dzīvojam skaistā un sakoptā novadā. Skolēnu prezentācijās atklājās spilgtākais un krāšņākais, ar ko mēs savā novadā
varam lepoties – tie bija mirdzošie gaismas
mirkļi mūsu apkaimē!
Pasākumu kuplināja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma ansamblis „Vēja
zvani” un viņu vadītāja Sandra Šteinberga.
Vissirsnīgākie atzinības vārdi konkursa
dalībniekiem un viņu skolotājiem, kas piedalījās darbu sagatavošanā!

www.kandava.lv
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Par atkritumu novietni Cēres pagastā
Lai noskaidrotu Kandavas
novada Cēres pagastā konstatētās atkritumu novietnes un
pārstrādes statusu un atbilstību
vides aizsardzības prasībām,
26. novembrī Kandavas novada domes vadība un pašvaldības policija devās apsekot
situāciju un tikties ar SIA “Galangal” pārstāvjiem, pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām
un iesūtītajiem attēliem.
Līga Šupstika

T

ika novērots, ka daļa plastmasas
atkritumu atrodas zem klajas debess, teritorija nav nožogota, ir
bez fiziskas apsardzes un jebkādas
kontaktu vai brīdinošas informācijas par šo
objektu.
Uzņēmuma SIA “Galangal” ražošanas
daļas vadītājs Uģis Grantiņš paskaidroja, ka
Cēres pagasta nekustamajā īpašumā „Priedītes” notiek atkritumu šķirošana un sapakotie atkritumi tālāk tiekot nogādāti Jelgavā,
kur notiek pārstrādes process, piebilstot,
ka uzņēmumam ir Valsts vides dienesta izsniegta atļauja atkritumu pārkraušanai un
uzglabāšanai, kā arī atkritumu šķirošanai
un uzglabāšanai līdz 600 tonnām gadā. Uz
jautājumu vai dalītie atkritumi tiek ievesti arī no ārvalstīm, U. Grantiņš atbildēja
apstiprinoši.
Kā ziņu aģentūru LETA, informējusi Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča,
VVD vērsīsies policijā par Cēres pagasta

“Priedītēs” nelegāli izvietotajiem atkritumiem un konstatētajiem pārkāpumiem
atkritumu apsaimniekotāja SIA “Galangal” darbībā. VVD pārstāve skaidroja, ka
uzņēmējs, no Skandināvijas valstīm ievesto atkritumu piegādi pavadzīmēs, bija
norādījis realitātei neatbilstošu kravas
galamērķi – Sējas novadu, nevis Cēres pagasta “Priedītes”, kur atkritumi patiesībā
tika izkrauti. VVD Ventspils reģionālās
vides pārvaldes inspektori dokumentējuši izkraušanas darbus fotogrāfijās un pieprasījuši paskaidrojumus no uzņēmuma
īpašnieka un vadītāja Roberta Redko. Par
notikušo VVD ir informējis arī Norvēģijas
atbildīgās iestādes.
“Laika posmā no nelegālo atkritumu
konstatēšanas dienas līdz šim brīdim, VVD
veikts intensīvs darbs, lai novērstu likuma
pārkāpumu - panāktu, lai vainīgie atbilstoši
likumā noteiktajam tiktu sodīti. Tiek veiktas
arī visas iespējamās darbības, lai zemes īpašnieks piespiedu kārtā veiktu teritorijas sakopšanu,” – LETAi uzsvērusi M. Bukleviča.

“Teritorijas sakopšanu un attīrīšanu no
nelegālajiem plastmasas atkritumiem ir uzņēmuma pienākums, kas jāveic līdz šī gada
20.decembrim.”
Pēc VVD pārstāvju paustās informācijas, dienesta inspektori jau iepriekš pārbaužu laikā atklājuši, ka SIA “Galangal” atkritumu pārkraušana, šķirošana un uzglabāšana
nenotiek saskaņā ar nosacījumiem, kas izvirzīti uzņēmumam izsniegtajā atkritumu
apsaimniekošanas atļaujā. VVD vides inspektors uzņēmuma pārstāvim ir uzlicis par
pienākumu iežogot teritoriju, lai tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas, un pārvietot atkritumus uz uzglabāšanai piemērotu
vietu, jo pašlaik tie atrodas āra teritorijā bez
atbilstoša ūdensnecaurlaidīga seguma.
Uzņēmuma SIA “Galangal” īpašnieks ir
Roberts Redko, bet no februāra līdz šī gada
jūlijam tajā saimniekoja IK “4Red”, ko vadīja Uģis Grantiņš, kurš šobrīd pārstāv SIA
“Galangal”. Pašvaldība ir saņēmusi informāciju no kaimiņu pašvaldības Tukumā,
par nekārtībām, ko iepriekš teritorijā radījis

U.Grantiņa uzņēmums, atstājot atkritumu
krāvumus pēc uzņēmuma darbības beigām.
1. decembrī domes priekšsēdētāja Inga
Priede tikās ar SIA “Galangal” vadītāju Robertu Redko. Sarunā R. Redko apliecināja,
ka dalīto atkritumu šķirošanas uzņēmumā, kas atrodas Cēres pagasta “Priedītēs”
patlaban notiekot sakārtošanas darbi. Tiek
uzstādīts nožogojums ar slēdzošiem vārtiem, lai teritorija būtu slēgta nepiederošām
personām, kā arī krāvumi, kas atradās zem
klajas debess, tiek pārvietoti uz iekštelpām,
atbilstoši VVD prasībām un nogādāti uz
pārstrādes rūpnīcām. Konkrēti, vismaz
80% no visa sašķirotā materiāla tiek nodoti
pārstrādes rūpnīcā Jelgavā, Prohorova ielā
2. Uzņēmums ir iesniedzis prasību VVD
kārtot “B kategorijas” atļauju, bet līdz tam
teritorijā ir jāveic lietus ūdens kanalizācijas
izbūve, kuras būvniecībai patlaban trūkstot
apgrozāmo līdzekļu, jo VID ir aizturējis
PVN pārmaksu, kura izveidojusies pērkot
atpakaļ no rūpnīcas pārstrādās granulas un
eksportējot tās tālāk uz Ķīnu. Tāpat R.Redko norādīja, ka visticamāk pret viņa vadīto
uzņēmējdarbību tiekot izvērsta nomelnošanas kampaņa. Dalītie atkritumi, pamatā
plastmasas tara un lauksaimniecības plēve,
kas atrodas Cēres pagasta “Priedītēs”, tiek iepirkta no Latvijas zemniekiem, sašķirota un
nodota pārstrādei Jelgavā, bet pārstrādātais
materiāls granulu veidā, tiekot saņemts atpakaļ, un tālāk to uzņēmējs eksportējot uz
Ķīnu un Eiropas valstīm. Uzņēmējs nenoliedz, ka iegādājas materiālu arī no Skandināvijas, jo Latvijas tirgū iegādātais apjoms
ir nepietiekams tālākai pārstrādei. Pats sāpīgākais esot tas, ka vadošās dabas resursu
nodokļa sistēmas nemaksā subsīdijas tiem
Latvijas iepakojumu savācējiem, kas to nenodod tālāk “pietuvinātiem” uzņēmumiem.
Jebkura juridiskā persona var nogādāt šķirošanai iepakojumu un plēvi uz Cēri.

Par siltumapgādi Kandavas novadā
Oskars Kļava | SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi” valdes loceklis |

U

zsākot darba gaitas 2017. gada
26. septembrī, secināju, ka iepriekšējais valdes loceklis Pēteris
Krampītis 2017. gada jūlija mēnesī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
bija iesniedzis četru projektu pieteikumus:
1. “Siltumapgādes sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Kandavas novadā, Vānē” - projekta kopējie izdevumi: 102
935,67 EUR;
2. “Siltuma avota efektivitātes paaugs
tināšana Kandavas novadā, Vānē” - projekta
kopējie izdevumi: 392 106,56 EUR;
3. “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Kandavā, Kūrorta ielā 7A”- projekta
kopējie izdevumi: 285251,42 EUR;
4. “Siltumapgādes sadales sistēmas
efektivitātes paaugstināšana Kandavā, Kūrorta ielā 7A” - projekta kopējie izdevumi:
36318,15 EUR.
Viss liekas jauki (rūpējas, domā kā gādīgs saimnieks), bet iedziļinoties un veicot
šiem projektiem padziļinātus ekonomiskos
aprēķinus, uzņēmums secināja, ka no atsevišķiem projektiem mums ir jāatsakās.
Pirmkārt, kur, lai uzņēmums ņem līdzekļus
aptuveni 816 000 EUR apmērā. Otrkārt, vai
ieguldot Vānes pagasta siltumapgādē aptuveni 495 000 EUR, pagasta ļaudis spēs norēķināties par siltumu. Treškārt, vai Kūrorta

ielas kvartālā ir nepieciešams būvēt vēl vienu
jaunu katlu māju, ja 2017. gadā ir izbūvēta
jauna katlu māja Sabiles ielā 22, Kandavā,
kuras jauda spēj nodrošināt ar siltumenerģiju arī Kūrorta ielas kvartālu. Ceturtkārt, uzņēmuma kredītsaistības ir aptuveni 3,4 milj.
EUR apjomā.
Kopā šo projektu sagatavošanai un iesniegšanai tika iztērēti 10 500 EUR (nauda
iztērēta nelietderīgi). Ņemot vērā visu iepriekš minēto, sadarbībā ar Kandavas novada domi tika pieņemti lēmumi šos projektus
nerealizēt, bet īstenot citas sekojošas projektu alternatīvas:
1. Vānes katlu mājā nomainīt malkas
apkures katlus (neefektīvi, morāli novecojuši) uz diviem kokskaidu granulu katliem ar
kopējo jaudu 400 KW. Tāpat izbūvēt divus

skursteņus, granulu tvertni 23,7 m3 apjomā,
trīs siltummezglus, veikt katlu apsaisti un citus remonta darbus. Tā sasniedzot augstāku
ekonomisko efektu nekā īstenojot šos abus
projektus aptuveni 495 000 EUR apmērā. Alternatīva izmaksāja tikai aptuveni 80 000 EUR.
2. Iesniegt CFLA projekta iesniegumu
“Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību
Kandavā”. Projekts ir apstiprināts un tā īstenošana ir paredzēta līdz 31.12.2019. Projekta īstenošanas gadījumā, tiks uzlabota Kandavas siltumapgādes efektivitāte, izbūvējot
jaunu siltumenerģijas posmu (aptuveni 800
m) starp divu katlu māju siltumapgādes sistēmām, ar mērķi - slēgt centralizētajā siltumapgādes sistēmā esošu, neefektīvu siltuma
avotu (Kūrorta ielas katlu māja), un tai pievienotos patērētājus pieslēgt citam – energoefektīvam siltuma avotam (Mazā skolas
iela 2, jaunā katlu māja). Projekta kopējie
izdevumi: 291 482,15 EUR.
Jau 15. novembrī tika nodoti Vānes pagasta katlu mājas remonta darbi, to rezultātā
nomainīti malkas apkures katli (neefektīvi,
morāli novecojuši, lietderības koeficients
tikai aptuveni 60%) uz diviem kokskaidu
granulu katliem (automatizēti ar augstu lietderības koeficientu aptuveni 90%) ar kopējo
jaudu 400 KW. Tāpat izbūvēti 2 skursteņi,
granulu tvertne 23,7 m3 apjomā, trīs siltummezgli, veikta katlu apsaiste un citi remonta
darbi. Esam priecīgi, ka viena alternatīva ir

realizēta. Modernizējot Vānes katlu mājas
siltumapgādes sistēmu, uzņēmums ilgtermiņā samazinās darbaspēka izmaksas (vairs
nav nepieciešami četri kurinātāji), kurināmā
izmaksas un apkures pakalpojuma nodrošināšana kļūs efektīvāka. Nav noslēpums, ka
siltumapgāde Vānes pagastā pašlaik tiek
nodrošināta ar zaudējumiem. Savukārt,
iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs
siltumapgādes pakalpojums (siltumnesēja
temperatūra būs vienmērīga), kā arī uzstādītie siltummezgli dos iespēju siltumenerģiju
saņemt pēc vajadzības.
Attiecībā uz projektu iesniegumu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” jeb otro alternatīvu, uz šo
brīdi ir veiktas cenu aptaujas būvprojektu
izstrādei un būvuzraudzībai. Būvprojektu
ir paredzēts izstrādāt līdz 01.04.2019. Pēc
būvprojekta izstrādes tiks veikta iepirkuma
procedūra, un jau 2019/2020. gada apkures
sezonā Kūrorta ielas kvartāla iedzīvotāji siltumenerģiju saņems no Mazās skolas
ielas 2 – jaunās katlu mājas.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
plāno nākoša gada aprīlī iesniegt siltuma tarifu (tarifs būtu viens visā novada teritorijā,
tāpat kā ūdenim un kanalizācijai) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, realizējot šīs abas alternatīvas kopējo izlīdzināto
siltuma tarifu varētu samazināt par aptuveni
4 EUR par 1 MWh.
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Domes ārkārtas sēdē
2018. gada 14. novembrī
pieņemtie lēmumi

• Nolēma izveidot SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa nominācijas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja - domes
priekšsēdētāja Inga Priede; komisijas locekļi - deputāti: domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule; Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Egils Bariss; Aigars Lasis, Raivis Bērziņš un
Romeks Fabjančiks; domes izpilddirektors Egīls Dude. Komisijai uzdots
izvērtēt pretendentu atbilstību uz vakanto SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa amatu ne vēlāk kā līdz 2018. gada 19.decembrim. Komisija pienākumus veic līdz brīdim, kamēr kapitāla daļu turētājs
ieceļ amatā valdes locekli.
• Nolēma atļaut atsavināt pašvaldības kustamo mantu – kokmateriālus
195,72 m3 apjomā. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo
māju privatizācijas komisijai uzdots rīkot minētās kustamās mantas rakstisku izsoli. Kokmateriālu izsoles nosacītā pārdošanas cena 9908,19 EUR
par visu apjomu (195,72 m³), bez piegādes, nodrošinājums 10% apmērā
no sākuma cenas.
• Ievēlēja Jolantu Vicinsku Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
amatā un Zandu Zeltzaķi bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatā
ar 2018. gada 20. novembri. Amatpersonām darbības termiņš pieci gadi
(līdz 2023. gada 19. novembrim).
• Apstiprināja Kandavas novada bāriņtiesas locekļa amata pretendentu
izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Inga Priede, domes priekšsēdētāja;
Romeks Fabjančiks, deputāts; Jolanta Vicinska, Bāriņtiesas priekšsēdētāja; Zanda Zeltzaķe, Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece un Egīls Dude,
domes izpilddirektors. Komisijas loceklei Z. Zeltzaķe uzdots veikt pretendentu izvērtēšanas komisijas sēžu protokolēšanu. Kandavas novada
bāriņtiesas locekļa amata pretendentu izvērtēšanu komisija veiks līdz
2018. gada 6. decembrim.

Domes sēdē
2018. gada 29. novembrī
pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Nolēma sniegt galvojumu vienai personai studiju kredīta saņemšanai no
AS „SEB banka” ar noteikto atmaksas termiņu - 10 gadi.

Finanšu jautājumi

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Ceļinieku Karjers”, Cēres
pagasts, Kandavas novads. Uzdeva Pašvaldības īpašumu atsavināšanas
un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai organizēt minētā nekustamā
īpašuma atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
• Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2 personām.
• Nolēma izstrādāt un iesniegt projekta “Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā” pieteikumu Latvijas vides aizsardzības fondā. Projekta kopējās izmaksas EUR 49 143,10
no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 34 400 un
Kandavas novada domes finansējums EUR 14 742,93. Projekts tiks finansēts no domes 2019.gada budžeta līdzekļiem. Projekta ietvaros tiks
izveidota pastaigu taka un pontona laipa pie Abavas laukakmens tilta
Kandavā, tādējādi samazinot antropogēno slodzi.

Sociālie jautājumi

• Apstiprināja PA “Kandavas novada sociālais dienests” sagatavoto plānu
Kandavas sociālās mājas Ķiršu ielā 10 un Matkules sociālās mājas “Briedumi” sadzīves apstākļu uzlabošanai un darbības pilnveidošanai.

Vides un komunālie jautājumi

• Apstiprināja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” sadzīves atkritumu savākšanas tarifu 2019.gadam 10,61 EUR/m³ ( bez
PVN), 12,84 EUR/m³ ( ar PVN). Tarifa izmaiņas saistītas ar dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanos par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Citi jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.18 “Par
neapbūvēta zemes gabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā”
precizējumus.
• Nolēma atbrīvot ar 2018.gada 29.novembri Oskaru Kļavu no Kandavas
novada Iepirkuma komisijas locekļa amata.
• Apstiprināja pastāvīgo komiteju un domes sēdes izmaiņas decembra mēnesī, kas saistītas ar Ziemassvētku brīvdienām.

Informatīvie jautājumi

• Amatnieku biedrības valdes locekle A.Valdmane informēja deputātus par
iekārtoto telpu Ūdens ielā 2, Kandavā izmantošanu biedrības vajadzībām.
Telpās biedrība nodrošina vietējo amatnieku izstrādājumu tirdzniecību,
radošās nodarbības un dažādus citus pasākumus.
• Domes priekšsēdētāja I.Priede, priekšsēdētājas vietniece G.Cīrule un
domes izpilddirektors E.Dude sniedza pārskatu par paveikto novembra
mēnesī.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA
17. DECEMBRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE
2018. GADA 20. DECEMBRĪ PLKST. 13.00

DOMES LĒMUMI

2018. gada 5. decembris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 31. punktu
1. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā”
(turpmāk – Noteikumi) nosaka Kandavas novada domes īpašumā, valdījumā un turējumā esošo neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas nomas maksas apmēru.
2. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa
tiek noteikta pamatojoties uz zemesgabala kadastrālo vērtību.
Minimālā nomas maksa gadā ir:
2.1. Kandavas pilsētā mazdārziņu vai sakņu dārzu ierīkošanai
ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts:
2.1.1. līdz 0,02 ha platībā ierīkošanai izmantojamai zemei –
5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 6,00 gadā, papildus
maksājot ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus vai
to kompensāciju;
2.1.2. no 0,021 līdz 0,2 ha platībā ierīkošanai izmantojamai
zemei – 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 8,00 gadā,
papildus maksājot ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus vai to kompensāciju;
2.1.3. no 0,21 ha platībā ierīkošanai izmantojamai zemei – 5%

apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 12,00 gadā, papildus
maksājot ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus vai
to kompensāciju;
2.2. Neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes
reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam (izņemot zemes dzīļu izmantošanai) ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts:
2.2.1. līdz 0,2 ha platībām – 3% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā EUR 4,00, papildus maksājot ārējos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus vai to kompensāciju;
2.2.2. no 0,21 ha līdz 1,00 ha platībām – 3% apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet
ne mazāk kā EUR 6,00, papildus maksājot ārējos normatīvajos
aktos noteiktos maksājumus vai to kompensāciju.
3. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
4. Ar Kandavas novada domes Saistošo noteikumu Nr.18 „Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā” spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Kandavas novada domes 2015.gada 29.oktobra saistošos noteikumus
Nr.21 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru
Kandavas novadā” (protokols Nr. 17, 4.§), ar grozījumiem apstiprinātiem domes sēdēs 22.12.2015. (protokols Nr. 19, 2.§),
26.05.2016. (protokols Nr. 8, 7.§) un 27.07.2017. (protokols
Nr. 11, 13.§).

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19
„Grozījumi Kandavas novada domes 2013. gada 30. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 29 „Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7.punktu un 43. panta trešo daļu

precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam grafiskās zīmes
paraugam;
10.3 3. aizliegts lietot izmainītu, ar papildus efektiem vai grozītu
grafisko zīmi.”.

Izdarīt Kandavas novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 „Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu” (Kandavas Novada Vēstnesis, 2013, Nr.11; 2014,
Nr. 2., 2017, Nr. 4 (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:

4. Aizstāt noteikumu 12.punkta vārdus un skaitļus „2010.gada
30.decembra Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 25” ar vārdiem un skaitļiem „2016.gada 29.septembra Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
11”.

1. Papildināt noteikumus ar 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.7. Kandavas novada grafiskā zīme.”.

5. Aizstāt noteikumu 22.punkta vārdus un skaitļus „Ls 100” ar
vārdiem un skaitļiem „EUR 142”.

2. Aizstāt noteikumu 3.punkta vārdus „novada simbolika” ar
vārdiem „pilsētas, novada ģerboņa”.

6. Papildināt noteikumus ar 10. pielikumu “ Kandavas novada
grafiskā zīme”.

2. Papildināt noteikumus ar 7.3 punktu šādā redakcijā:
„7.3 Kandavas novada grafiskās zīmes:
7.3 1. Apraksts – grafiskajā zīmē attēlotas septiņas ozolu lapas,
kas vienotas stumbrā, tā simbolizējot Kandavas pilsētu un sešus Kandavas novada pagastus. Austras koka zīme, simboliskā
nozīmē – sargā dzimtu, ģimeni, savieno ar Dievu, dod spēku
un padomu. Ausekļa zīme, kas simbolizē gaismas uzvaru pār
tumsu (optiski veidojas centrā). Laimas zīme – veiksmes, svētības un laimes simbols (skatīt noteikumu 10.pielikums).
7.3 2. Grafiskās zīmes pamatkrāsa ir balta uz olīvzaļa fona vai
olīvzaļš uz balta fona. Atsevišķos gadījumos izmantojamas papildkrāsas – sarkana, bēša, melna.
7.3 3. Ieteicamie minimālie lietošanas izmēri – platums 30mm,
augstums 32mm.
7.3 4. Eksponēšanas versija saskaņā ar noteikumu 10.pielikumu.”.

10. pielikums
Kandavas novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr.19
„Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu”
Kandavas novada grafiskā zīme:

3. Papildināt noteikumus ar 10.3 punktu šādā redakcijā:
„10.3 Grafiskās zīmes lietošana:
10.3 1. lai veicinātu Kandavas novada atpazīstamību;
10.3 2. lietojot grafisko zīmi, tai neatkarīgi no izmēriem,

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 20
“Grozījumi Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par pabalstu piešķiršanu
Kandavas novada iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”35.panta ceturto un piekto daļu un likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta piekto
daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem” (turpmāk- noteikumi) šādu
grozījumu:
1. Papildināt noteikumu 106.5 punktu aiz vārda “kontā” ar vārdiem “vai izmaksājot pabalstu personas dzīvesvietā”.
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Latvijas simtgade atzīmēta Kandavas novadā
Skaisti un svinīgi aizvadīti Latvijas simtgades pasākumi mūsu novadā, kas šogad bija
īpaši kupli apmeklēti.
Dagnija Gudriķe

K

ultūras darbinieki kopā ar amatiermākslas kolektīviem bija radījuši atmiņā paliekošus brīžus, koncertuzvedumos izstaigājot mūsu valsts simtgades
ceļus no dibināšanas līdz mūsdienām. Tādēļ netrūka pozitīvu un skaistu emocionālu brīžu, kad kaklā bija
kamols un acīs asaras, kad dega sveces un skanēja Latvijas
skaistākās dziesmas.
“Šī ir nozīmīga diena mūsu valsts vēsturē, - svinīgajā
pasākumā Kandavā, uzrunājot novadniekus sacīja domes
priekšsēdētāja Inga Priede - Visu šo gadu, bet it īpaši šo
mēnesi, mēs vadām patriotiskā gaisotnē un svētku noskaņās. Šis laiks, kad valsts svin savu simtgadi ir īpašs notikums
mums visiem! Novembris vienmēr ir bijis mūsu Brīvības
mēnesis, ko nēsājam siltā azotē, ko pamanām miglas vālos,
ko iekrāsojam sarkanbaltsarkanos toņos ik dienu, ik stundu,
ik brīdi.”
Šajā dienā tika pasniegti Kandavas novada domes apbalvojumi mūsu novadniekiem. Šogad apbalvojumus saņēma
četrpadsmit novada ļaudis, kas pašaizliedzīgi un ar atdevi
strādājuši savā tiešajā darbā, uzņēmējdarbībā, iesaistījušies
labdarības kustībā, tūrismā, sportā, kultūrā un citās sabiedriskās dzīves jomās.
16. novembrī kā pirmie Latvijas simtgades svētkus
Kandavas novadā atzīmēja Cēres pagasta ļaudis. Muzikālo
kompozīciju “Riti dziesmu kamolīti cauri latvju simtgadei”
izritināja Cēres pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis, skolēnu popgrupa “Talantu fabrika” un instrumentālais
ansamblis, skolēnu deju un teātra pulciņš, mazā akrobāte Biruta un pagasta sieviešu vokālais ansamblis Madaras Rutkas
vadībā. Ritējumu vadīja Gvido Bērziņš un Samanta Šulca,
bet pasākuma režisore bija Evita Bērziņa.
16. novembra vakarā valsts svētku koncerts “Latvijai
100” pulcēja ļaudis Zemītes pagastā. Visus sveica novada
domes priekšsēdētāja Inga Priede, nododot Valsts prezidenta pasniegtās pateicības Zemītes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam par dalību XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos. Zemītes ļaudis sveica arī
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Grunte un pagasta pārvaldniece Rita Diduha, novēlot valstij un tās ļaudīm
mieru, saticību un plauksmi.
Koncertā uzstājās Latvijas Lietuviešu biedrības vokālais
kvartets “Labirintai” Toma Kazimirisaņeca vadībā, VPDK
“Zemīte”, jauktais vokālais ansamblis “Sapnī”, senioru deju
kopa “Ozolzīles”, bērnu ansamblis, pirmsskolas vecuma bērnu rotaļu un deju pulciņš, Zemītes pamatskolas skolēni un
skolotāji.
Arī Vānes kultūras namā svētki tika atzīmēti 16. novembrī, apsveikt pagasta ļaudis Latvijas simtgadē bija ieradusies novada domes priekšsēdētājas vietniece Gunda
Cīrule.
Svinīgajā pasākumā godināja Ēriku Grīnvaldi, Eināru
Priedi, Laimu Baumani, Zintu Alksni, Antru Neitāli, Ievu
Līpīti, Anitras Oļševskas ģimeni, Jāņa Kalnarāja ģimeni, Aināra Dembovska ģimeni, Aijas Eimanes ģimeni, Laimu Gricjus, Aivaru Žiedu un Dagniju Liepiņu. Koncertu sniedza
Vānes sieviešu vokālais ansamblis “Par to..”, Zemītes amatierteātris “Ai-ziet” un Vānes pamatskolas audzēkņi.
17. novembrī notika Latvijas 100. gadadienai un Zantes kultūras nama 20. gadu jubilejai veltītais svinīgais pasākums “Zantes ceļš uz Latvijas simtgadi”.
Svētku pasākumā tika godināta ilggadējā Zantes pagasta
padomes priekšsēdētāja Silvija Tiltiņa. Pateicības rakstus “Zantes Lepnums 2018” saņēma Liesma Upmane, Inita Usa, Dace
Rasa un Uldis Grīslis. Ar Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes Pateicības rakstiem tika apbalvota Elita Ose, Ina
Grīsle, Daiga Neiciniece, Anna Jurkova, Daiga Poška, Antra
Grundmane un pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis.
Svētku koncertā dziesmas mijās ar dejām, viešot sanākušo sirdīs prieku un pacilātību, par Zantes amatierkolektīvu varēšanu un labo sniegumu. Koncerta noslēgumā tika
izpildīta dziesma “Veltījums Zantei”, kas ir īpaša - zantenieku
radīta un savam pagastam veltīta dziesma. Tās vārdu autore
ir Zantes zemniece Daiga Heidingere, bet mūzikas - Zane
Ņukša Valdmane. Svētku pasākumā izskanēja dziesmas

Ar viņiem lepojamies! -novadnieki pēc apbalvošanas Kandavā

Zantes himnas vārdu autore
Daiga Heidingere

Lepojamies- novada Goda pilsonis Jānis Lūsis parakstās Goda grāmatā

pirmatskaņojums. Zantes ceļu uz simtgadi vārdos ietērpa
Ilze Oliņa.
Kā skaists punkts uz i pēc koncerta naksnīgajās debesīs
virs Zantes uzvijās svētku salūts.
Latvijas dzimšanas dienas svinības novadā noslēdzās
18. novembra vakarā Matkules kultūras namā. Sava pagasta ļaudis sveica novada domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule, sakot, ka mēs latvieši varam būt lepni,
jo mums ir sava valsts. G. Cīrule uzsvēra, ka ikdienas steigā mēs bieži aizmirstam par pašu galveno, to, ka dzīvojam

brīvā, neatkarīgā valstī, un ka tā nav bijis vienmēr. Viņa aicināja novērtēt mūsu brīvību, kas ļauj kopt latviskās tradīcijas,
veidot notikumus un paust mentalitāti, neierobežojot sevi
ne vārdos, ne darbos.
Nobeigumā citēšu domes priekšsēdētājas Ingas Priedes
vārdus no svētku apsveikuma novada ļaudīm: “Paldies visiem par līdzdalību un ieguldījumu sava novada attīstībai!
Mēs kopā spējam paveikt daudz labu lietu. Lai mūsu Latvijas
100 dzimšanas diena ir katra ceļa turpinājums, virzienā uz
augšu! Saules mūžu Latvijai!”

Uzņēmējs Ivars Marašinskis
pieņemšanā pie Valsts prezidenta
17. novembrī, sagaidot Latvijas simtgadi, Valsts prezidents Raimonds Vējonis
rīkoja svinīgo pieņemšanu novadu pašvaldību pārstāvjiem.

Uz

pieņemšanu tika aicināti arī novadu uzņēmēji, ar kuriem pašvaldības lepojas. Mūsu
novadu pārstāvēja SIA “Kandavas ceļi” valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis, kura vadītais uzņēmums novembrī atzīmēja 20 gadu pastāvēšanas jubileju.
SIA „Kandavas ceļi” 1998. gadā tika nodibināts kā
daudznozaru Tukuma rajona individuālais uzņēmums,
bet 2004. gadā tas reģistrēts kā sabiedrība ar ierobežotu
atbildību. Uzņēmuma galvenais darbības veids ir ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšana un remonts. Papildus tam
SIA “Kandavas ceļi” veic arī ceļu un ielu izbūves darbus,
bruģēšanu, remonta un celtniecības darbus, sniedz transporta, apzaļumošanas un citus, ar teritorijas labiekārtošanu saistītus pakalpojumus.
Sveicam uznēmēju Ivaru Marašinski un viņa vadīto
kolektīvu aizvadītajā jubilejā!

No kreisās: Inga Priede, Valsts prezidents Raimonds
Vējonis un Ivars Marašinskis
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Kandava simts gados (1918–2018)
Otrais pasaules karš.
Kandavnieki vācu varā
(1941–1945)
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• 1938. gadā Vācija jūtas pietiekami stipra, lai, laužot līgumu,
pievienotu sev Austriju un Čehoslovākiju, kā arī lai vērstos pret
Poliju, kuru tai laikā atbalsta Anglija un Francija.
• 1939. gada 1. septembrī
vācu armija iebrūk Polijā, bet
3. septembrī Vācijai karu piesaka Anglija un Francija. Nedaudz
vēlāk PSRS uzbrūk Somijai. Somi
cīnās varonīgi, bet 1940. gada
pavasarī, nesagaidot palīdzību,
noslēdz mieru ar PSRS. Īsā laikā
vācieši okupē Dāniju, Norvēģiju,
Franciju, Beļģiju, Holandi. 1941.
gada pavasarī vācu armija salauž
Dienvidslāvijas un Grieķijas pretestību. Rumānija, Ungārija un
Bulgārija jau ir pakļautas Vācijas iespaidam, līdz ar to Eiropas
cietzeme ir iekarota. Vācijai atliek
galvenais ienaidnieks – Padomju
Savienība.
• 1941. gada 22. jūnijā Vācijas karaspēks iebrūk PSRS teritorijā. Latvijas iedzīvotāji sagaida
vācu karaspēku kā atbrīvotāju un
cer uz drīzu saimnieciskā stāvokļa uzlabošanos un boļševistiskās
agrārās reformas atcelšanu. Tādējādi atbalsts vācu okupācijas
varai iedzīvotāju vidū pirmajos
mēnešos ir salīdzinoši liels. Tomēr pēc vācu okupācijas varas
uzsāktajiem pārkārtojumiem iedzīvotāju nostāja drīz mainās
• 1941. gada jūnija beigās
aktivizējas pretestības kustība.
Kandavā izveidojas 18 vīru pašaizsardzības grupa, kuras vadību
uzņemas Vidzemes artilērijas
pulka atvaļinātais kapteinis Vilks.
Lielākā sadursme notiek starp
sarkanajiem jūrniekiem un pašaizsardzības grupu pie Štempeļmuižas. Līgciemā izveidojas otra
pašaizsardzības grupa, kuru vada
kara flotes virsnieka vietnieks
Rūdolfs Grigulis (1903 – 1997)
• 1941. gada jūnijā Kandavā
sākas padomju aktīvistu, atbalstītāju un līdzjutēju apcietināšana un apšaušana, kuru bieži
vien pavada personīgu rēķinu
kārtošana vai iespēja iedzīvoties
svešā mantā. Apcietina „Čāpuļu” māju saimnieku Frici Vindtu
(1893 – 1941), kuru uzskata par
Maskavas aģentu, jo viņš, lūk,
esot savu lielo saimniecības ēku
uzcēlis par Maskavas naudu; tāpat apcietina arī padomju laika
Kandavas pilsētas vecākā vietnieku Ansi Fuksi, kā arī Aleksandru
Lēnertu, Osvaldu Alksni, Teodoru Harlampjevu, Ellu Krastiņu,
Olgu Kociņu, Jāzepu Ciganoviču,

Kristapu salmiņu, Bellu Frīdbergu, Žani Puiti, Oļģertu Eglīti-Drupatu, Jāni Volkovu un citus
iedzīvotājus. Apcietinātos tur pagasta nama, pamatskolas un citos
pagrabos.

1941. gada
28. jūnijā
Kandavu atstāj
pēdējie padomju
varasvīri
• 1941. gada 28. jūnijā
Kandavu atstāj pēdējie padomju varasvīri - izpildkomitejas
priekšsēdētājs Alberts Alcmanis
(1897 – 1971) un komunālās daļas vadītājs Žanis Riekstiņš
• 1941. gadā vācu valdība par
Kandavas pilsētas vecāko ieceļ
ērģelnieku Ervīnu Haraldu Dauguli (1883 – 1943)
• 1941. gada 1. jūlijā notiek
lielinieku noslepkavotā skolotāja Nikolaja Igora Eglāja-Enerta
(1914 – 1941) bēru diena. Viņu
apbedī Kandavā, Baznīcas kapos. Ugunsdzēsēju tornī uzvelk
sarkanbaltsarkano karogu, kuru
sašuj R. Griguļa mājās
• 1941. gada 1. jūlijā ievieš
jaunu maksāšanas līdzekli –
reihsmarku, kuras kurss attiecībā
pret Latvijas latu ir noteikts 1:10.
Tas sekmē Latvijas izputināšanu,
jo reihsmarkas ir paredzētas tikai
okupētajiem apgabaliem, bet to
aizliedz ievest Vācijā.
• 1941. gada 4. jūlijā laikrakstā „Tēvija” publicētajā rakstā
„Kā čekisti izlaupīja un dedzināja
Iekšrīgu” pirmo reizi parādās apzīmējums „Baigais gads”
• 1941. gada 5. jūlijā vācu
karaspēks okupē visu Latvijas
teritoriju
• 1941. gada 8. jūlijā Drošības policijas un SD pavēlnieks
Ostlandē brigadenfīrers (ģenerālmajors) Valters Štālekers
(1900 – 1942) izdod pavēli, ar
kuru aizliedz nēsāt Latvijas laika
formas tērpus un liek nodot ieročus. Faktiski tā ir latviešu bruņoto vienību izformēšana
• 1941. gada 17. jūlijā Hitlers paraksta pavēli par Ostlandes
(Austrumzemes)
izveidošanu.
Līdz ar to Latvijas vairs nav
• 1941. gada 18. augustā
Ostlandes reihskomisārs Hinrihs
Loze (Hinrich Lohse, 1896 – 1964)
izdod rīkojumu par Padomju Savienības īpašumu pārņemšanu.
Turpmāk savā rīcībā pārņem
ebreju un pret vāciešiem naidīgi
noskaņoto personu īpašumus;
vietējiem iedzīvotājiem aizliedz

Fricis Vindts, Čāpuļu māju
saimnieks, nošauts pie savām
mājām 1941. gadā, ienākot
vāciešiem

bez valsts atļaujas iegūt īpašumā
vai pārdot firmas un uzņēmumus
• 1941. gada 30. oktobrī vācu
okupācijas iestādes atļauj nodibināt Tautas Palīdzību, kurā iekļauj
sešas Latvijas brīvvalsts laika
organizācijas: Latvijas Sarkano
Krustu, Veselības Veicināšanas
biedrību, Latviešu Sieviešu palīdzības korpusu, Latvijas Bērnu
palīdzības savienību, Latvijas
Bērnu draugu biedrību un Rīgas
Latviešu labdarības biedrību. Par
Tautas Palīdzības priekšnieku
ģenerālkomisārs ieceļ Iekšlietu
ģenerāldirektoru ģenerāli Oskaru
Dankeru (1883 – 1965)
• 1941. gada 26. decembrī
Kandavas Sadraudzīgā biedrība atsāk savu darbību ar kora
dziesmām un teātra izrādi – Jāņa
Akuratera (1876 – 1937) komēdiju „Bezdarbnieki”. Kori vada
diriģents Pēteris Jancis (1897 –
1975), bet aktieru trupu – Aleksandrs Andersons (1892 – 1974).
Darbības atjaunošanas svētkus
ievada mācītāja R. Zariņa uzruna vācu un latviešu valodā, kora
nodziedātā Lielvācijas himna
un tautas lūgšana „Dievs, svētī
Latviju!”

1942. gadā
latviešu
pašpārvalde
14. jūniju nolemj
pasludināt par
sēru dienu

Leģionārs Ernests Janovskis, 1943. gads

• 1942. gadā noorganizējas
Kandavas Sporta biedrība, kas uzsāk aktīvu darbību: sarīko pirmās
Talsu apriņķa meistarsacīkstes
dambretē, šahā un galda tenisā,
nodibina divas ceļojošās balvas
un aktīvi rīko dažādus sporta
pasākumus
• 1942. gadā Kandavu pieslēdz
Ķeguma elektrostacijai. Tajā ilgus
gadus strādā Jānis Rācenis un Ernests Šepte
• 1942. gada augustā Kandavas Sadraudzīgajā biedrībā Tautas
Palīdzības Kandavas pilsētas iecirknis priekšnieka Mintauta Eglīša vadībā sarīko rakstnieku vakaru.
Tajā bez vietējiem dziesminiekiem
piedalās arī dzejnieki Fricis Dziesma (1906 – 2004) un Andrejs Eglītis (1912 – 2006), brīvmāksliniece
Ksenija Bidiņa (1910 – 2006) un
pianists Voldemārs Meļķis (1917
– ?), kā arī vietējais dubultkvartets
skolotāja Žaņa Bergmaņa vadībā.
Fragmentus no savas poēmas par
Kandavas pils celšanu lasa novadnieks, skolotājs un dzejnieks Jēkabs Jansons-Saiva (1890 – 1953).
• 1942. gada 16. oktobrī pēkšņi nomirst Kandavas luterāņu
draudzes mācītājs Rihards Zariņš
(1889 – 1942). 21. oktobrī viņu apbedī Vimbužu kapos
• 1942. gada decembrī Kandavas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība klusām atzīmē savas 70
gadu pastāvēšanas svētkus. Šajos
svētkos iesvēta biedrības jauno automašīnu, kas ir viena no modernākajām Latvijā. To iesvēta mācītājs Elmārs Caune (1915– 1983)

• 1943. gada 9. maijā teātra izrādi rīko Tautas Palīdzības
Kandavas pilsētas iecirknis. Pirms
izrādes mācītājs E. Caune referē
par latviešu ģimeni. Referātam
seko teātra izrāde – dramaturga
Jāņa Baldzēna (1891 – 1958) četru cēlienu drāma „Tēva sēta”. Lugu
iestudē režisora A. Andersona
vadībā.
• 1943. gada 13. augustā
pēc Latvijas Universitātes profesora
Konstantīna
Čakstes
(1901 – 1945) iniciatīvas izveido
Latvijas Centrālo padomi (LCP),
kurā ietilpst līdz Kārļa Ulmaņa
(1877 – 1942) apvērsumam 1934.
gadā Latvijas Saeimā pārstāvēto
lielāko partiju pārstāvji. LCP nodibina ar nolūku koordinēt dažādu
latviešu pretestības kustību darbību un lai atjaunotu Latvijas valstisko neatkarību
• 1943. gadā Kandavā, Lielajā
ielā 27 (bij. Padomju ielā 27) ierīko Tautas Palīdzības punktu, par
ārstu pieņem Vladimiru Stipro
(1897 – 1966)
• 1943. gada 21. februārī Kandavas sporta biedrība rīko teātra
izrādi, uzvedot M. Miķelsona drāmu trīs cēlienos „Dzeguzes bērni”.
Lugu iestudē biedrības dramatiskā
kopa režisores Trūdes Dabares vadībā. Izrāde notiek Kandavas Sadraudzīgajā biedrībā
• 1943. gada 8. maijā nomirst
Kandavas pilsētas vecākais Ervīns
Haralds Daugulis. Viņu apbedī
Kandavā, Baznīcas kapos. Viņa
vietā par pilsētas vecākā pienākumu izpildītāju norīko ilggadīgo
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pašvaldības darbinieku Andreju
Riekstiņu (? – 1967)
• 1944. gada 29. un 30. janvārī kandavniekiem ir iespēja noskatīties trīs labi sagatavotas teātra
izrādes. Bet sestdien Kandavas
Lauksaimniecības biedrības sarīkojumā skatītājiem rāda Mārtiņa
Kalndruvas (1916 – 1992) skatu
lugu „Salna pavasarī” biedrības
skatuves ansambļa izpildījumā.

1944. gadā Mēra
kalniņā atrod
13.–14. gs. kuršu
rotaslietas –
bronzas saktiņas
un piekariņus
• 1944. gada februāra sākumā
Kandavas pilsētas vecākā vietas
izpildītājs A. Riekstiņš iesniedz
lūgumu viņu atbrīvot no amata
veselības stāvokļa dēļ; Iekšlietu
ģenerālgubernators viņa lūgumu
ievēro un par Kandavas pilsētas
vecāko ieceļ sabiedrisko darbinieku Ermani Bergu
• 1944. gada 17. martā pēc
LCP ierosmes jurists un politiķis Fēlikss Cielēns (1888 – 1964)
sadarbībā ar profesoru Andreju
Teikmani (1877 – 1956) izstrādā Latvijas Centrālās padomes
memorandu. To paraksta 188
ievērojami politiķi, mācībspēki,
rakstnieki, ārsti un citi inteliģences pārstāvji. Viņu vidū arī bijušais
mājskolotājs Kandavā, bet vēlākais
Tukuma komercskolas, V. Olava
komercskolas un Latvijas Universitātes vecākais docents Jānis Stiprais (1870 – 1946), kā arī Kandavas
Kārļa Mīlenbaha pamatskolas dārza organizators un ierīkotājs, bet
vēlākais Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacijas direktors Alfons
Kišķis (1910 – 1994)
• 1944. gada 26. decembrī
Kandavas Sadraudzīgā biedrība
rīko teātra izrādi, šoreiz izrāda
dzejnieces un dramaturģes Elīnas
Zālītes (1898 – 1955) lugu „Karogs aicina”
• 1944. gadā, tuvojoties frontei, pilsētu un apkārtni pārpludina vācu karaspēks. Jāatbrīvo
skolas ēkas u.c. plašākas telpas
karavīru izvietošanai. Pamatskolā
izvietojas vācu 16. armijas štābs ar
ģeneralitāti
• 1945. gada 8. maijā Vācija
kapitulē. Kandavā ienāk neliela izlūku grupa no 357. divīzijas
• 1945. gada 9. maijā Kandavā
ieplūst sarkanarmiešu daļas. Tās
apmetas gan Kandavā, gan „Kurzemniekos”, Rūmenē, „Zaķos”, Aizdzirē. Uzvaras augļus sarkanarmiešu bauda vēl visu maiju un jūniju.
Lielajā ielā 2 izvietojas kara komandantūra un apmetas komandants
PSRS Varonis, apakšpulkvedis Nikolajs Baranovs (1899 – 1976)
• 1945. gada 10. maijā sākas
mežu „ķemmēšana”, jo daudzi leģionāri nenoliek ieročus, bet turpina cīņu kā nacionālie partizāni.
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Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri un brīvības cīņu
dalībnieki Kandavas novadā
Turpinājums.

Ināra Znotiņa | Kandavas novada
muzeja krājuma glabātāja |

Kandavas pagasts
(Daigone)

Fricis Avotiņš (1897 – 1944),
LKOK, Pirmā pasaules kara un
brīvības cīņu dalībnieks. Dzimis
Kandavas pagasta Daigonē. 1916.
gadā iesaukts cara armijā. Dienējis
latviešu strēlnieku rezerves bataljonā. 1918. gadā atgriezies Latvijā.
Darbojies Kandavas revolucionārajā kara komitejā. 1919. gadā
dezertējis no Sarkanās armijas un
brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā.
1919. gada 12. un 13. martā komandējis kandavniekus cīņā pret
landesvēristiem pie Stendes. Piešķirta jaunsaimniecība Lestenes
muižas centrā. Padomju okupācijas gadā no represijām izvairījies,
palicis Latvijā. Otrā pasaules kara
laikā dienējis vācu armijā 2. būvpulkā. Apbalvojumi: 1924. gadā Lāčplēša Kara ordenis Nr. 3/1717,
1929. gadā - Triju Zvaigžņu ordeņa
V šķira, Viestura ordenis. Kritis
frontē Vācijā.
Jānis Valdis Bekmanis (vēlāk
mainījis uzvārdu uz „Celms”, 1893 –
1943), LKOK, Pirmā pasaules kara
un brīvības cīņu dalībnieks, politiski represētais. 15. Liepājas aizsargu
pulka komandiera vietnieks un
komandieris. Liepājas un Aizputes
kara apriņķa priekšnieks. Pulkvedis-leitnants. Dzimis Talsu apriņķa
Kandavas pagasta Daigones skolā.
1915. gadā iesaukts cara armijā.
Dienējis 178. rezerves kājnieku
pulkā, rezerves latviešu strēlnieku
bataljonā, 1. Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku pulkā. 1918. gadā atgriezies Kurzemē. No 1919. gada
virsnieks Latvijas armijas kājnieku
pulkos. Piedalījies cīņās pret lieliniekiem. Smagi ievainots, palicis
rotā līdz Latgales pilnīgai atbrīvošanai. Dienestu turpinājis pēc brīvības cīņām. Neatkarības pēdējos
gados atvaļināts. Saimniekojis savā
saimniecībā Liepājas apriņķa Priekulē. 1941. gadā apcietināts, atradies ieslodzījumā Novosibirskas
cietumā. Apbalvojumi: 1920. gadā
- Lāčplēša Kara ordenis Nr. 3/438,
1929. gadā – Triju Zvaigžņu ordeņa
V šķira, 1938. gadā –Viestura ordenis, Aizsargu Nopelnu krusts. Miris
Novosibirskas cietumā Nr. 1.
Fricis Birkenšteins (1888 –
1941), brīvības cīņu dalībnieks,
skolotājs, Apsardzības ministrijas
Ģenerālštāba daļas Liepājā Juridiskās nodaļas priekšnieks, Kara
tiesas prokurora biedra vietas izpildītājs, Kara tiesas tiesnesis, Latvijas
Republikas Kara ministrs, Kara
ministrijas Kara tiesu pārvaldes
priekšnieks un kara virspadomnieka palīgs, Kara virstiesas (vēlākās
Armijas) priekšsēdētājs, pulkvedis,

Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieris
Jānis Briedis

Brīvības cīņu
dalībnieks, pulkvedis
Fricis Birkenšteins

politiski represētais. Dzimis Talsu
apriņķa Kandavas pagasta Daigones „Kažociņos”. 1915. gadā
mobilizēts cara armijā. Dienējis
50. rezerves bataljonā, 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulkā, 173.
rezerves bataljonā Daugavpilī, 7.
Bauskas latviešu strēlnieku bataljonā (vēlākajā pulkā). 1917. gadā atvaļināts slimības dēļ. Strādājis par
skolotāju Narvā. 1918. gadā atgriezies Latvijā. No 1919. gada Latvijas
armijā. Piedalījies kaujās ar bermontiešiem. Pārvaldījis septiņas
valodas. 1940. gadā atvaļināts un
dzīvojis pie vecākiem „Kažociņos”.
1941. gada 14. jūnijā kopā ar ģimeni arestēts. Apbalvojumi: Sv. Staņislava ordeņa III šķira, Sv. Annas
ordeņa III šķira, 1926. gadā - Triju
Zvaigžņu ordeņa III šķira, Viestura
ordeņa II šķira. Miris Soļikamskā
soda nometnē.

Kandavas pagasts

Jānis Briedis (1892 – 1942),
skolotājs, LKOK, Pirmā pasaules
kara dalībnieks, pulkvedis-leitnants, politiski represētais. Dzimis Jelgavā. No 1911. gada Cēres
pagasta skolas skolotājs un vēlāk
pārzinis. 1914. gadā iesaukts cara
armijā. Sācis dienēt Daugavgrīvas cietokšņa zemessargu rotas
sastāvā. Piedalījies kaujās Austrumprūsijā, Jelgavas aizstāvēšanā.
1915. gadā iestājies brīvprātīgajos
latviešu strēlniekos. No 1916. gada
karojis 5. Zemgales strēlnieku pulkā. Reizi ievainots, vairākas reizes
kontuzēts. 1918. gadā mobilizēts
Sarkanarmijā un kaujās pie Kazaņas saņemts gūstā. Pēc atbrīvošanas 1918. gadā brīvprātīgi iestājies
Troickas 1. latviešu īpašajā strēlnieku bataljonā. Bijis saimniecības daļas priekšnieks, Latvijas Nacionālās
kara padomes daļas priekšnieks,
Sibīrijas un Urālu latviešu nacionālās padomes kara nodaļas priekšnieka palīgs un kancelejas priekšnieks. Piedalījies Imantas pulka
formēšanā. 1919. gadā kara lietu
pārzinis pie Latvijas valdības pārstāvja Sibīrijā un Tālajos Austrumos.1920. gadā atgriezies Latvijā.
Komandēts Latvijas Aizsardzības
ministrijas rīcībā, ieskaitīts armijas

Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieris,
Pirmā pasaules
kara un brīvības
cīņu dalībnieks
Fricis Avotiņš

virspavēlniecības štābā un iecelts
organizācijas daļā par apmācības
nodaļas priekšnieka palīgu. Strādājis Armijas ekonomiskajā veikalā
par finansu daļas priekšnieka vietnieku. Piešķirta jaunsaimniecība
Kandavas pagastā „Viesturi”. 1941.
gada 14. jūnijā no Rīgas deportēts
uz Sibīriju. Apbalvojumi: Sv. Staņislava III šķiras ordenis, Sv. Annas III
un IV šķiras ordeņi, Sv. Jura krusta
IV šķira, 1917. gadā - Zelta Jura
zobens, 1921. gadā - Lāčplēša Kara
ordeņa III šķira, Viestura ordenis,
1928. gadā - Triju Zvaigžņu ordeņa
IV šķira, Latvijas atbrīvošanas kara
10 gadu piemiņas zīme, Latvijas
Republikas atbrīvošanas cīņu 10
gadu neatkarības jubilejas medaļa,
Čehoslovākijas Kara krusts, Lietuvas 10 gadu neatkarības jubilejas
medaļa. Miris Vjatlagā.
Alberts Broders (1896 – 1941),
LKOK, Pirmā pasaules kara un
brīvības cīņu dalībnieks, rūpnieks,
a/s „Rīgas vilnas manufaktūra” direktors-rīkotājs, a/s „Brāļi Broderi”
direktors-rīkotājs, 5. Rīgas aizsargu pulka aizsargs, politiski represētais. Dzimis Dzelzavas pagasta
„Skutānos”. 1915. gadā brīvprātīgi
iestājies 2. Rīgas latviešu strēlnieku
bataljonā. No 1916. gada 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulkā. Vajāts
pretlielinieciskās nostājas dēļ. „Zaļās” armijas (partizānu) organizētājs Raunas, Drustu un Dzērbenes
apkārtnē. 1919. gadā brīvprātīgi
pieteicies Latvijas armijā, vadījis
izlūknodaļu. 1920. gadā atvaļināts.
Piešķirta jaunsaimniecība Aizdzires muižā. Apbalvojumi: 1920.
gadā – Lāčplēša Kara ordenis Nr.
3/414. 1940. gadā arestēts. Nošauts
Baltezerā, apbedīts Ādažu kapos.
Ervins Leonards Daugulis
(1883 – 1943), Pirmā pasaules
kara un brīvības cīņu dalībnieks,
ērģelnieks, Kandavas pilsētas birģermeistars. Dzimis Cesvaines
pagastā. 1905. gadā Izborskas 177.
kājnieku pulka karavīrs, no
1906. gada rezerves praporščiks.
1914. gadā iesaukts cara armijā.
1914. gadā Oloņecas 14. kājnieku
pulka virsnieks 1916. gadā 8. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona
Ārrindas komandas priekšnieks.

Jānis Valdis
Bekmanis, Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieris,
Pirmā pasaules kara
un brīvības cīņu
dalībnieks

1918. gadā atvaļināts. No 1919.
gada Cesvaines komandantūras
virsnieks, Rēzeknes kājnieku pulka virsnieku rezerves komandieris,
saimniecības rotas komandieris.
No 1920. gada armijas štāba operatīvās daļas izlūkošanas nodaļas
virsnieks, Liepājas kājnieku pulka
virsnieks un robežsargu IV pulka
virsnieks. 1921. gadā sliktās veselības dēļ atvaļināts. 1925. gadā
piešķirta zeme Rūmenē. Apbalvojumi: 1916. gadā - Sv. Annas ordeņa III šķira ar šķēpiem un banti, Sv.
Vladimira IV šķiras ordenis ar šķēpiem un banti, Sv. Annas ordeņa
II šķira ar šķēpiem, Sv. Staņislava
ordeņa II šķira ar šķēpiem, Sv. Staņislava ordeņa III šķira ar šķēpiem
un banti, Sv. Annas ordeņa IV šķira. Miris Rūmenes muižā, apbedīts
Kandavas Baznīcas kapos.
Alfrēds Jātnieks (1898 –
1936), LKOK, Pirmā pasaules kara
un brīvības cīņu dalībnieks. Dzimis Cērkstes pagastā. 1917. gadā
iestājies 1. Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku pulkā, piedalījies pēdējās strēlnieku kaujās pie Olaines
un aiz Rīgas, Vidzemē. 1919. gadā
brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā.
Cīnījies Latgales frontē pret lieliniekiem un bermontiešiem. 1921.
gadā atvaļināts. Piešķirta jaunsaimniecība Kandavas pagasta Cikundes krogā. Apbalvojumi:1921.
gadā – Lāčplēša Kara ordenis Nr.
3/528. Miris Jelgavā, apbedīts Kandavas pagasta Cikundes kapos.
Osvalds Bernhards Ratermanis (1896 - ?), brīvības cīņu dalībnieks, 11. Tukuma aizsargu pulka
IX aizsargu rotas komandieris,
sabiedriskais darbinieks, politiski
represētais. Dzimis Kandavas pagastā. No 1919. gada Latvijas armijas virspavēlnieka štāba leitnants.
Grenču pagasta „Vādzemnieku”
māju īpašnieks. 1941. gadā arestēts
Talsu apriņķa Kandavas pagastā.
Apbalvojumi: 1923. gadā - Latvijas
atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
1926. gadā - Polijas „Polonia Restituta” ordenis, 1928. gadā - Latvijas
Republikas atbrīvošanas cīņu 10
gadu jubilejas medaļa un Aizsargu
Nopelnu krusts, 1936. gadā - Triju
Zvaigžņu ordeņa V šķira.
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Latvijas simtgades mēnesis Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā
Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolā Latvijas simtgades
mēnesī notika vairāki pasākumi – erudīcijas konkurss “Es
mīlu tevi, Latvija!”, sacensības
8.-12.klašu zēniem “Vīru spēles”, gaismas rakstu veidošana
skolas priekšā un pašu sagatavots koncerts ar dziesmām un
dejām.

K. Čākure | Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas skolotāja |

S

kolas noformējumā šogad tika izmantots gaismas simbols-lukturītis,
jo viss veicas labāk, ja tiek darīts ar
gaišām domām, ja sevī izdodas iedegt
prieku un lepnumu par savu ģimeni, skolu,
novadu un Latviju.
Īpašs pasākums, kas bija veltīts Latvijas simtgadei, bija stafetes skrējiens apkārt
Kandavai, kurā iesaistījās visa skola. Tas
deva izpratni par to, cik liela ir Kandava, un

kopības un gandarījuma sajūtu – ja gribam,
mēs varam. Zīmīgi, ka skrējiena noslēgums
soli solī, plecu pie pleca bija uzticēts tieši
pašiem jaunākajiem- 1.klases skrējējiem un
topošajiem absolventiem - 12.klasei. Paldies
par šo pasākumu idejas autorei un galvenajai organizatorei Aivai Ķēniņai, direktores
vietniecei audzināšanas darbā.

1.un 2.klase un vidusskolēni 23.novembrī satikās skolotājas Aivas Ķēniņas
pēc TV spēles parauga veidotajā erudīcijas
konkursā “Es mīlu tevi, Latvija!”, kurā bija
jāizvēlas uzdevumi dažādu punktu vērtībā pa tēmām “Vairāk vai mazāk Kandavā”,
“Valoda”, “1+1+1” un “Dziesmas”. Atšķirībā no TV spēles komandas sastāvs, katru

uzdevumu veicot, ir atšķirīgs, lai spēlē iesaistītos vairāk dalībnieku. Veiksmīgākie
un erudītākie spēlētāji - 1.b, 3.b, 6.a, 8.a un
9.a klases skolēni.
Lāčplēša dienas “Vīru spēlēs” vecāko
klašu puiši ne tikai mērojās spēkiem, bet
pārbaudīja, cik saskaņoti jeb vienoti spēj
veikt dažādus uzdevumus. Protams, noderēja arī ķermeņa lokanība, kāju un roku
veiklība, precizitāte un attapība. Rezultātu
kopvērtējumā 1.-2.vietu dalīja 11. un 12.klase, 3.vietu izcīnīja 9.b klases komanda.
Latvijas dzimšanas dienas svinībās sveicienus Latvijai 2. un 5.klašu dejotājiem palīdzēja sagatavot skolotājs Gatis Frīdenbergs,
koriem un ansambļiem – mūzikas skolotājas
Ivita Leja un Andra Vilkauša, bet Kandavas
mūzikas un mākslas skolas kapelai, kurā
muzicē mūsu skolas skolēni- Dzintra Linde.
Saldu pārsteigumu katram skolēnam bija sagatavojusi direktore Daiga Puga.
Latvijas simtgade bija lielisks iemesls, lai
vairāk iepazītu savu dzimto zemi, tās vēsturi
un sajustos atbildīgāki par savas valsts nākotni, kā arī veiktu kādu labo darbu pilsētas, novada vai Latvijas labā. Cerams, ka šī
patriotisma dzirksts saglabāsies arī jaunajā
simtgadē.

KIVS skolotāju vizīte Polijā
Erasmus+ projekta ietvaros

Award apbalvojumus saņem mūsu
novada jaunietes

Novembrī Kandavas internātvidusskolas skolotājas Andra
Akmeņlauka, Dzintra Mellakaula, Marisja Strāķe un Ņina
Zalcmane devās Erasmus+
projekta “Ieplāno savu veiksmi
šodien” vizītē uz Poliju.

30. novembrī Rīgas Tehniskās
universitātes Lielajā aulā notika 12. Edinburgas hercoga
starptautiskā apbalvojuma pasniegšanas pasākums un Latvijas simtgadei veltīta izstāde,
kurā apbalvojumus saņēma
arī mūsu novada jaunietes.

Ņina Zalcmane | Projekta koordinatore |

Dagnija Gudriķe

rasmus+ projekta ietvaros devāmies
uz Lecznas pamatskolu, kas atrodas
30 minūšu braucienā no Ļubļinas
un kurā mācās aptuveni 800 skolēni. Ierodoties skolā, uzmanību piesaistīja
skolas pagalmā ierīkotais laukums, kur skolēni var mācīties ceļu satiksmes noteikumus.
Skola pārsteidza ar savu klusumu, atpūtas
stūrīšiem visos gaiteņos. Sākumskolas klasēs
bija paklāji, kā arī visās klasēs pie sienas bija
pilsētas ģerbonis. Skolā ir piemiņas plāksne
ar Jāņa Pāvila II portretu, kā arī tradīciju
telpa, veltīta Jānim Pāvilam II. Šādus portretus- lielākus vai mazākus varēja redzēt arī
klašu telpās. Mūs pārsteidza tas, ka skolā netiek lietoti mobilie telefoni, tos neredzējām
arī starpbrīžos. Uzdevām skolas direktoram
jautājumu par telefoniem, un atbilde bija, ka
skolas iekšējās kārtības noteikumi aizliedz
skolā lietot telefonu personīgām vajadzībām. Un šie noteikumi tiešām arī darbojas.
Apskatot skolēnu darba burtnīcas, patīkami
pārsteidza skolēnu glītais rokraksts un darba
noformējums.
Projekta sanāksmē mums pastāstīja, kā
Polijas skolās tiek īstenota karjeras izglītība.
Analizējām stundu plānus karjeras izglītībā,
kā arī vērojām atklāto stundu par profesijas izvēli. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā un prata izteikt savu viedokli. Tā kā šis
projekts ir saistīts ar karjeras izvēli, mums
bija iespēja darboties radošajā darbnīcā,
kur izgatavojām eņģeli. Šis bija darbietilpīgs trīs stundu process un mēs to tiešām

Apbalvošanas pasākumā, ko organizēja
Valsts izglītības satura centrs, tika godināti
tie 62 jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu
izstrādātās “Award” programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Lepojamies, ka apbalvoto vidū ir septiņas mūsu
novada jaunietes. Bronzas apbalvojumus
saņēma Amanda Marcinkeviča, Ketija
Rozenberga, Monta Bērziņa un Jevgēņija
Stumbre, bet sudraba – Beāte Fabjančika,
Sintija Bondarenko un Margarita Selīna

E

izbaudījām. Patiess bija prieks, ka izdevās
atvest eņģeli mājās. Vēl apmeklējām maizes
ceptuves muzeju, kur mums pastāstīja, kāds
ir ceļš no graudiem līdz poļu tradicionālajai
maizei CEBULARZAI jeb sīpolrausim. Bijām alus darītavā Perla, kur gide pastāstīja
par alus tapšanas vēsturi un ražotnes attīstību. Loģikas likumus un sadarbību grupās
pielietojām, iesaistoties izlaušanās spēlē. Vēl
apskatījām vienu no skaistākajām Polijas
mazpilsētām – Kazimierz, kas atrodas Polijas centrālajā austrumu daļā. Tā ir viena no
iecienītākajām Ļublinas iedzīvotāju atpūtas
vietām.
Polija ir katoļu zeme, katru dienu iegājām kādā baznīcā, kuras fascinēja ar savu
krāšņumu un garīgumu. Visas dienas mūs
lutināja saulainais laiks, kas ir neierasti šim
gadalaikam.
Guvām noderīgas zināšanas, kas radīs
jaunas idejas darbam klasē, guvām ieskatu
par poļu tradīcijām un kultūru. Pilnveidojām savas zināšanas par karjeras izglītību. Iepazīstot citas kultūras, rodas lielāka
cieņu pret savu kultūru, kā arī izpratne un
tolerance pret citām kultūrām, bagātinās redzesloks. Darbošanās projektā paver plašas
iespējas garīgajā izglītībā un dod pozitīvas
emocijas.

Mūsu novada jaunietes kopā ar jauniešu
centra vadītāju (vidū) Ievu Ozoliņu pēc
apbalvošanas ceremonijas

Bogdanova. Meitenes svinīgajā pasākumā
sveica arī novada domes priekšsēdētāja
Inga Priede, Izglītības pārvaldes vadītāja
Jeļena Šnikvalde un jauniešu centra vadītāja Ieva Ozoliņa.

Sporto visa klase

29. novembrī Karoga svētkus kopā ar saviem vecākiem svinēja
Kandavas Mīlenbaha vidusskolas 2. klase, kas pirmo gadu ir iesaistījušies Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”.
Kristīne Čākure

L

ai gan Latvijā šāds projekts ir jau
piekto sezonu, mūsu skola tajā piedalās tikai trešo gadu. Tas nozīmē, ka
projektā iesaistītajām klasēm (2., 4.a,
4.b un 5.a klasei) sporta stundas ir piecas reizes nedēļā, turklāt viena no tām, neskatoties
uz laika apstākļiem, ir āra nodarbība.
Oktobra beigās visas projektā iesaistītās
klases piedalījās grandiozā piektās sezonas
atklāšanas ceremonijā ”Arēnā Rīga”, kur īpaši tika sveikti jaunie programmas dalībnieki,
tai skaitā mūsu skolas 2. klases skolēni. Viņi

saņēma oficiālo programmas „Sporto visa
klase” piederības zīmi - karogu.
Karoga svētku pasākums skolā ir kļuvis
par tradīciju. Tajā projekta jaunpienācēji izaicina uz sportisku sacensību savus vecākiem
un citus ģimenes locekļus. Kā atzīst sporta
skolotāji, to klašu skolēniem, kas iesaistījušās
projektā, jūtami uzlabojas fiziskā sagatavotība
un mazinās slimības dēļ kavēto stundu skaits.
Viņi piekrīt projekta idejas autora Žorža Tikmera teiktajam: „Šis nav projekts olimpiešu
sagatavošanai, tas paredzēts skolēnu veselības
nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai un
motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu.”

SPORTS

www.kandava.lv

NOVEMBRA SPORTA APSKATS

7. NOVEMBRĪ Kandava/COMPOR basketbolisti ar rezultātu 108:91 interesantā spēlē izcīnīja

uzvaru pret Edija Šlesera trenēto LU/BS Rīga komandu.

8. NOVEMBRĪ norisinājās gadskārtējais Lāčplēša dienas skrējiens komandām. Piedalījās
trīs komandas - visas no Kandavas internātvidusskolas 9.b klases. Sīvā cīņā vietu izcīnīja komanda
„Turbodīzelis”, 2. vietu – „Dandži”, 3. vietu – „Žiguļi”. Paldies patriotiski sportiskajai klasei un viņu
audzinātājai Kornēlijai Lācei!

16. NOVEMBRĪ Kandavas sporta
hallē norisinājās LBL2 spēle basketbolā par
godu Latvijas simtgadei. Spēle iesākās ar
krāšņu ceremoniju, kopīgi dziedot Latvijas
himnu un pirms spēles uzstājās deju
skolotāja Gata Frīdenberga deju kolektīvs
ar mazajiem dejotājiem no Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas. Arī šajā spēlē
Kandava/COMPOR komandai izdevās izcīnīt
pārliecinošu uzvaru, pretiniekos - BS Ogre
komanda, spēle noslēdzās ar rezultātu
89 : 54.
20. NOVEMBRĪ norisinājās kārtējā Engures novada čempionāta basketbolā spēle,
kurā mūsu Kandavas KKSP komanda izcīnīja pārliecinošu uzvaru spēlējot pret Jaunpils komandu.
Spēle noslēdzās ar rezultātu 90:56.
21. NOVEMBRĪ sākās Kandavas novada čempionāta basketbolā 2018./2019.gada sezona.
Čempionātam pieteikušās ir 8 komandas.
Pirmajā spēlē ar spēkiem mērojās komandas BJSS 1 un KLT, uzvaru ar rezultātu 104:62 izdevās
izcīnīt BJSS1 basketbolistiem.
Otrajā spēlē par uzvaru cīnījās BJSS2 komanda pret šīs sezonas jaunpienācējiem Rūmenes
basketbolistiem. Pārāka izrādījās BJSS2 komanda, kurai izdevās izcīnīt pārliecinošu uzvaru ar
rezultātu 72:31.
Trešajā spēlē par savu pirmo uzvaru čempionātā cīnījās BK Ivetas zirgi un RGR Pluss komandas.
Pārāki izrādījās pagājušās sezonas 3.vietas
ieguvēji - RGR Pluss basketbolisti uzvarot ar
rezultātu 72:60.
24.novembrī cīņu čempionātā uzsāka arī Jaunie
veterāni un Pūres basketbolisti. Savu pirmo
uzvaru izdevās izcīnīt pagājušās sezonas otrās
vietas ieguvējiem Jaunie veterāni komandai, spēle
noslēdzās ar rezultātu 93:66.
Otrajā spēlē ar spēkiem mērojās BK Ivetas zirgi un
Rūmene komandas. Savu pirmo uzvaru Kandavas
novada čempionātā basketbolā izdevās izcīnīt BK
Ivetas zirgi basketbolistiem spēlei noslēdzoties ar
rezultātu 73:44.
KANDAVAS NOVADA ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ

24. NOVEMBRĪ Kandavas sporta hallē notika Kandavas novada kausa izcīņas šautriņu
mešanā otrā kārta.
Otrajā kārtā pavisam piedalījās 18 dalībnieki tajā skaitā arī sešas dāmas. Bez mājniekiem
kandavniekiem, piedalījās sportisti arī no Kuldīgas, Ēdoles, Tukuma, Jaunpils, Rīgas, Irlavas un
Talsiem. Finālā I.Dūniņš (Kandava) dramatiskā mačā pārspēja J.Kalniņu (Talsi). 3.vietā G.Mazbergs
(Jaunpils), 4.vietā G.Brikovs (Kandava), 5.vietā J.Oliņš (Tukums), 6.vietā J.Alenčiks (Irlava), 7.vietā
G.Stuceris (Kuldīga), 8.vietā labākā no dāmām I.Ķergalve (Jaunpils).
Dāmām 2.vieta S.Alenčika (Irlava), 3.vieta V.Purviņa (Kuldīga).
Sagatavoja Annija Rudzīte

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS
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Jaunie vieglatlēti izcīna
medaļas Ventspilī

Tikko no sacensībām Ventspilī atgriezušies Kandavas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas U-14, U-16 un U-18 grupu vieglatlēti.

Vieglatlēti kopā ar
treneri Andreju Grosu
Andrejs Gross un Indulis Matīss |
Audzēkņu treneri |

U-14 grupā zēniem sudraba medaļa
tāllēkšanā Robertam Barkānam ar rezultātu
4.45 metri. Vēl šajā grupā startēja Kārlis Didzis Asars, Aleksa Saka, Agneta Muskeite,
Marta Araka, Anabella Pāža, Keita Priede
un Kristers Rozenbergs.
U-16 grupā meitenēm sudrabs lodes
(3kg) grūšanā Ditai Hadaņonokai ar rezultātu 10.29 metri. Vēl šajā grupā startēja

Sīdžejs Neimanis, Roberts Vismanis, Rimants Jakobovics, Jānis Celitāns, Austris
Vilmanis, Henrijs Besikirskis, Valters Dankers, Viestards Kvite.
U-18 grupā izcīnītas divas medaļas.
Sudrabs lodes (5kg) grūšanā jauniešiem ar
personisko rekordu Naurim Smirnovam ar
rezultātu 12.59 metri. Bronza 60 m skrējienā jaunietēm Agnesei Besikirskai ar rezultātu 8.12 sek. Vēl šajā grupā startēja Kristaps
Krūkliņš, Andrejs Zutis, Loreta Štoferte, Loreta Čabovska, Ivars Laizāns, Rūdolfs Tauriņš.

Kandava/COMPOR izbraukuma spēles novembrī
Novembrī Kandava/COMPOR komanda izbraukumos
izspēlēja trīs spēles.
Komanda
Annija Rudzīte

2. novembrī Rīgā Latvenergo zālē
mūsu Kandava/COMPOR piedzīvoja sāpīgu zaudējumu pret RTU studentu komandu, spēle noslēdzās ar rezultātu 81:76.
14. novembrī, sasniedzot 100 punktu slieksni, Kandava/COMPOR izcīnīja
uzvaru pret BJBS Rīdzene/Sportapunkts
komandu, spēlei noslēdzoties ar rezultātu 100:86.
23. novembrī Kandava/COMPOR
basketbolisti izbraukumā izcīnīja skaistu
uzvaru pret pagājušās sezonas LBL2 čempioniem BK Ķekava, spēlei noslēdzoties ar
rezultātu 87:75.
Savukārt 2. decembrī Kandava/COMPOR Rēzeknē astoņu spelētāju sastāvā
uzvarēja „Ezerzemi/Rēzekni” ar 89:72. Ar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BK Saldus
BK Ķekava
Kandava/COMPOR
LU/BS Rīga
RTU
Rīdzene/Sportapunkts
Ezerzeme/Rēzekne
BS Ogre

U/Z
10/1
9/2
7/3
5/6
4/6
2/8
3/6
1/9

Punkti
21
20
17
16
14
12
12
11

Aicinām līdzjutējus komandu
atbalstīt mājas spēlēs – Kandavas sporta
hallē – 5.12., plkst. 20.00 Kandava/COMPOR
pret RTU, un 7.12., plkst. 20.00 pret BK Saldus
komandu!

29 punktiem uzvarētāju rindās atzīmējās
„Kandava/Compor” kapteinis Guntars
Strāķis. Cīņā zem groziem neapturams bija
otrs rezultatīvākais spēlētājs Kristaps Gotfrīds, kurš savāca 15 bumbas, ka arī iemeta
24 punktus.

KANDAVA
WINTER EDITION
3X3
22. DECEMBRĪ
KANDAVAS SPORTA HALLĒ

PILNA INFORMĀCIJA PIEEJAMA WWW.KANDAVA.LV
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PROJEKTI
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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 7 aktivitātes, aptverot
atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību
profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet
veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai
tiks īstenotas 19 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.
Decembrī tiek plānotas slēpošanas un
slidošanas nodarbības, ja būs atbilstoši
laikapstākļi. Datums un vieta tiks precizēti.
Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā
www.kandava.lv
Inita Tamsone, Projektu vadītāja

IEGULDĪJUMS TAVĀ N ĀKOTNĒ

Noskaidroti foto
konkursa “Rudens
Kandavas novadā”
uzvarētāji

2018. gada 5. decembris

Īstenots projekts “Parka pie Kandavas
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana”
Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu “Parka pie
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana”,
Nr. 16-08-AL14-A019.2201-000004.

Par būvdarbu gaitu
Kandavas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīļuks”
Santa Āboliņa | Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja |

K
K. Mīlenbaha parks ar Saules pulksteni
Linda Tarasova | Projektu vadītāja |

P

rojekta mērķis bija labiekārtot parku iepretī Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolai no vienas puses un
Kandavas ev. luteriskajai baznīcai
no otras puses. Parks kalpos kā brīvā laika
pavadīšanas vieta un piesaistīs tūristus.
Parkā ir izvietots labiekārtojuma objekts – saules pulkstenis. Parks pie Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas ir vienīgā
vieta Kandavā, tā ģeogrāfiskā novietojuma
dēļ, kurā iespējams izveidot saules pulksteni, lai tas rādītu precīzu laiku. Saules
pulkstenis veidots grāmatas formātā kā

veltījums novadniekam- valodniekam
Kārlim Mīlenbaham, grāmata simbolizē
sākumu un turpinājumu, zināšanas un
pieredzi, savienojot pagātni, tagadni un
nākotni. Saules pulkstenim ir dubultā ciparnīca, tas rāda gan vietējo laiku, gan joslas vasaras laiku (GMT+3).
Saules pulksteņa idejas, dizaina un
astronomisko aprēķinu autors ir Mārtiņš
Gills, pulksteni izgatavojis Aivars Oleksāns, SIA “Lakta”. Parka labiekārtošanu
veica SIA “Westbūve”.
Projekts tika īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu.

opš 2018. gada jūnija Kandavas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” notiek būvdarbi ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanai, projekta “Kandavas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes “Zīļuks” energoefektivitātes
paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/17/I/085 ietvaros.
Būvdarbus veic SIA “Amatnieks”. Pamatojoties uz to, ka būvdarbu laikā atklājušies neparedzami darbi, jo ēka ir 60 gados celta, nolietojusies, un, atsedzot pārsedzes, atklājies, ka
veicami vairāki papildus darbi, līdz ar to ir
iespējamas novirzes no paredzētā būvdarbu
izpildes termiņa. Tomēr, būvnieki dara visu
iespējamo, palielinot darbinieku skaitu, lai
būvdarbus varētu savlaicīgi pabeigt.
Šobrīd notiek darbs pie tā, lai decembra
nogalē, bērnudārza telpās vienā no izremontētajiem korpusiem, varētu atgriezties
audzēkņi un personāls, kas patlaban mājvietu
raduši Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas telpās - grupiņas “Mārītes”, “Ežuki”, “Cālēni”, “Sprīdīši”, “Zvaniņi”,
kā arī divu grupiņu audzēkņi un personāls –
“Bitītes” un “Zaķēni” , kas patlaban uzturas
K. Mīlenbaha vidusskolas telpās. Atkārtoti vēlamies pateikties visiem iestāžu vadītājiem, par
atbalstu bērnu izvietošanā uz laiku.

KKP aicina noslēgt pakalpojumu līgumus
patvaļīgiem ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem
Veicot abonentu inventarizāciju SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” apkalpes zonā, ir
konstatēti gadījumi, kad nekustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes
un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot līgumu ar SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi” par pakalpojumu lietošanu.

Ievas Makreckas foto
Septembrī Kandavas novada dome izsludināja
fotokonkursu ”Rudens Kandavas novadā”,
aicinot iedzīvotājus iesūtīt fotogrāfijas ar
dabu, dzīvniekiem, augiem rudens noskaņās.
Kā jau informējām, iedzīvotāju atsaucība
bija liela- konkursā piedalījās divdesmit trīs
dalībnieki, iesūtot 60 fotogrāfijas.
Fotokonkursa “Rudens Kandavas novadā”
uzvarētāji ir:
1.vieta Ieva Makrecka / Cēres pagasts/
“Rudens Cēres pamatskolas parkā”
2.vieta Linda Romanovska / Kandava/
“Cilvēki miglā”
3.vieta Agris Straujups / Vānes pagasts/
“Ceļš uz Laimīgo kolliju zemi”
/ modelis- kollijs Lociņš/
Specbalvu saņēma arī sociālo tīklu balsojuma
līdere Dace Kiršpile – foto “Kandavas ev.
luteriskā baznīca naktī”.
Uzvarētāji tika apbalvoti pilsētas Ziemassvētku
egles atklāšanā Kandavas Promenādē.

Oskars Kļava | SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi” valdes loceklis |

R

ealizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā un pagastos izbūvētas jaunas
centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu
kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz nekustamo īpašumu robežai. Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu
īpašniekiem nepieciešams sakārtot tehnisko
dokumentāciju (izņemt tehniskos noteikumus) un noslēgt līgumu ar SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi”, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.
Ir situācijas, kad šādus gadījumus var
uzskatīt par neapzinātiem patvaļīgiem pieslēgumiem, diemžēl ne reti ir arī arī ļaunprātīgi nelegālie pieslēgumi.

Neatkarīgi no tā, kurā gadā veikts pieslēgums SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotājus, kuri patvaļīgi pieslēgušies centralizētiem ūdens un kanalizācijas tīkliem izmantot iespēju līdz 2019. gada 31. janvārim
pieteikties uzņēmumā un noslēgt līgumu
par ūdenssaimniecības pakalpojumu.
Tas jādara arī gadījumos, kad līgums ir
noslēgts par ūdens piegādi, bet kanalizācijas
pieslēgums izveidots patvaļīgi – notekūdeņi
tiek novadīti centralizētajos kanalizācijas
tīklos par to nemaksājot.
Turpmāk, konstatējot šādus pieslēgumus rezultāts var būt ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas atslēgšana, kā arī kompensācijas aprēķins Pamatojoties uz MK nr.174 noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.
Pie minimālā caurules diametra var
nākties maksāt līdz 1300 eiro tikai par ūdens
pieslēgumu, bet, ja nelikumīgi tiek lietots

gan ūdens, gan kanalizācija, tad sākot no
3000 eiro.
Ja konstatēti šo noteikumu 53. punktā
minētie pārkāpumi, patērētā ūdens vai
novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina,
ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu
attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai
kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī,
skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas.
Ja pārkāpuma izdarīšanas laiks nav precīzi
nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts
vienu mēnesi iepriekš, skaitot no dienas,
kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis
pārkāpumu.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina līdz 2019. gada 31. janvārim šo
pakalpojumu izmantotājus brīvprātīgi pieteikties un noslēgt līgumus ar SIA
“Kandavas komunālie pakalpojumi”, lai
izvairītos no dažādām nepatīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

DZĪVESZIŅAS

www.kandava.lv

Īpašie laulību datumi 2019. gadā –
14. februāris un 18. maijs
Pasaulē nav lielākas bagātības par ģimeni. Ģimene, tie ir tavi vistuvākie cilvēki, tas ir atbalsts
grūtā brīdī un kopā piedzīvoti laimes brīži. Ģimene ir sapratne bez vārdiem, tā ir īpaša siltuma,
sirsnīguma un piederības sajūta. Laulība nav tikai juridisks akts. Laulība ir apliecinājums kopīgai nākotnei, atbildība un rūpes par savu tuvāko cilvēku.

K

2019. gada asenizācijas
pakalpojumu grafiks

Zemītes
pagastā

Zantes
pagastā

Vānes
pagastā

Matkules
pagastā

Kandavas
pagastā

Cēres
pagastā

2019.gadā turpinām
piedāvāt iespēja
saņemt asenizācijas
pakalpojumus
nepiemērojot papildus
maksu par ceļa
izdevumiem Kandavas
novada pagastos
vienu reizi mēnesī konkrētajā dienā
pēc sekojošā grafika:

09.01. 10.01. 16.01. 17.01. 23.01. 24.01.
06.02. 07.02. 13.02. 14.02. 20.02. 21.02.
06.03. 07.03. 13.03. 14.03. 20.03. 21.03.
03.04. 04.04. 10.04. 11.04. 17.04. 18.04.
08.05. 09.05. 15.05. 16.05. 22.05. 23.05.
05.06. 06.06. 12.06. 13.06. 19.06. 20.06.
03.07. 04.07. 10.07. 11.07. 17.07. 18.07.
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Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2018. gada 26. oktobra līdz
29. novembrim reģistrēti 3 jaundzimušie:
Lauma, Sofija un Andrejs!
SVEICAM VECĀKUS!

*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Maija Zariņa | Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

andavas novada dome 2019. gada
14. februārī un 18. maijā dāvinās
saviem novadniekiem svinīgo
laulību ceremoniju.
Īpaši gaidīsim pārus, kuri jau ir kļuvuši par vecākiem. Tāpat šo iespēju aicināsim izmantot pāriem, kuri ilgstoši dzīvo
kopā, tomēr dažādu iemeslu dēļ vilcinās
attiecības noformēt likumā noteiktajā kārtībā. Izmantojiet iespēju noslēgt laulību,
samaksājot vien valsts noteikto nodevu
14,00 eiro.
14. februāris ir visu mīlētāju diena. Varbūt tieši šī diena būs vislabākā izvēle Jūsu
kāzu dienai? Ja abi esat deklarējuši dzīvesvietu Kandavas novadā, gaidīsim Jūs Dzimtsarakstu nodaļā līdz 13. janvārim, lai uzrakstītu kopīgu laulības iesniegumu un vienotos
par ceremonijas norisi pēc Jūsu vēlmēm.
Ja Jūsu ģimenē ir viens vai vairāki bērni
un Jūsu dzīvesvieta ir deklarēta Kandavas
novadā, atzīmējot Ģimenes dienu, aicinām
izmantot iespēju laulību reģistrēt bez maksas 18. maijā.
Laulību ceremonijas, kurās piedalās
pāra bērni vienmēr ir ļoti aizkustinošas.
Arī bērniem vecāku kāzas ir īpaši svarīgs
notikums, jo sevišķi skaistas ir māmiņas
un viņu meitas, kas kāzu dienā tērpjas saskaņotos tērpos, un lielāku vērtību iegūst
Jūsu bērna pasniegtie laulību gredzeni.
Dažkārt jau pieaugušie bērni kļūst par savu
vecāku lieciniekiem un ieved viņus laulību

KANDAVAS

Laulību noslēguši
Sveicam novembrī salaulātos 3 pārus!
Aija un Kārlis Viguļi
Mārīte un Ints Elerti
Ivars Egle un Ausma Jansone-Egle

SIRSNĪGI SVEICAM JAUNLAULĀTOS!

*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

***

Decembrī sveicam
kāzu
jubilārus!
Dimanta kāzas svinēs
Rasma un Edmunds Ķimeņi

zālē. Tāpēc aicinām Jūs pieteikties 18. maija laulībām līdz 2019. gada 17. aprīlim.
Iesniegumu laulībām var iesniegt personīgi Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dārza ielā 6, Kandavā, vai aizpildīt elektroniski. Aizpildot iesniegumu klātienē, būs
jāuzrāda personu apliecinošs dokumentsderīga pase vai personas apliecība.
Ja Jums abiem ir elektroniskais paraksts,
iesniegumu varat aizpildīt neklātienē, abi
to parakstot ar drošu e-parakstu un laika
zīmogu. Iesnieguma veidlapa ir pieejama
Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 “Noteikumi par

Informācija par izmaiņām
sadzīves atkritumu
savākšanas tarifā
Sakarā ar Dabas
resursu nodokļa likmes
izmaiņām (no 35,00
EUR/t uz 43,00 EUR/t),
no 2019.gada 1. janvāra tiks mainīts SIA
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“Piejūra”” atkritumu savākšanas tarifs,
paaugstinot maksu par Dabas resursu nodokļa
palielinājumu. Tas sastāv no 3 komponentēm:
atkritumu apglabāšanas tarifa, Dabas resursu
nodokļa un izvešanas tarifa.
Savākšanas tarifa komponentes

2019. gads

Apglabāšanas tarifs (EUR/m3)

4,49

Dabas resursu nodoklis (EUR/m3)

4,42

Izvešanas tarifs (EUR/m3)

1,70

Savākšanas tarifs (EUR/m3)

10,61

PVN 21%

2,23

Savākšanas tarifs ar PVN (EUR/m3)

12,84

Ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likmes
izmaiņas, no 2019. gada 1. janvāra tiks mainīta
arī maksa par SIA “AAS “Piejūra”” sniegtajiem
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumiem, atbilstoši marķētā maisa vai
sadzīves atkritumu konteinera tilpumam:

civilstāvokļa aktu reģistriem”. Svarīgi ir aizpildīt visas iesnieguma ailes, izņemot par
tautību, ko drīkst nenorādīt. Ailes “Līgavaiņa
paraksts” un “Līgavas paraksts” neaizpilda.
Kopīgajam iesniegumam jābūt parakstītam
ar diviem derīgiem elektroniskajiem parakstiem. Pēc parakstīšanas iesniegumu nosūta
uz oficiālo Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļas e-pastu: dzimtsaraksti@kandava.lv .
Pēc e-pasta saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies un par tālāko rīcību vienosimies.
Izmantojiet pašvaldības sniegto dāvanu un piesakieties uz svinīgo laulības
ceremoniju!

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2018. gada 26. oktobra līdz
29. novembrim reģistrēti mirušie:
Ekte Artūrs (1943) no Auces novada
Ešenbergs Modris (1959) no Kandavas
Gailis Velta (1931)no Kandavas
Skarbovska Dzintra (1954) no Kandavas
Smelte Skaidrīte (1927) no Matkules pagasta
Tihomirova Anna (1919) no Matkules pagasta
Žorovs Ansis Valdemārs (1943) no Kandavas pagasta
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

KANDAVAS NOVADA DOME
AICINA DARBĀ

ARHITEKTU (-I)

GRĀMATVEDI

Prasības pretendentiem (-ēm):
• augstākā izglītība arhitektūrā;
• vēlama pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
• vēlamas iemaņas darbā ar Būvniecības
informācijas sistēmu;
• labas iemaņas darbā ar Auto CAD un MS Office
programmām;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• pārzināt spēkā esošos būvniecību regulējošos
normatīvos aktus.

Prasības pretendentiem (-ēm):
• augstākā izglītība grāmatvedības vai finanšu
jomā
• labas iemaņas darbā ar MS Office
programmām
• darba pieredze grāmatvedībā ne mazāk kā
3 gadi
• vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību
iestādē
• spējas patstāvīgi plānot sava darba izpildi
noteiktajā termiņā, prasme kontaktēties ar
cilvēkiem
• spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus
• pieredze darbā ar grāmatvedības
datorprogrammu „Horizon” tiks uzskatīta par
priekšrocību

Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt arhitekta funkciju veikšanu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem;
• izvērtēt un akceptēt iesniegtās būvniecības
ieceres;
• izvērtēt un saskaņot reklāmas izvietošanu
publiskās vietās.
Piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• iespējas pilnveidot savas profesionālās
zināšanas un pieredzi.

Piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās
garantijas
• iespējas pilnveidot savas profesionālās
zināšanas un pieredzi
Jūsu CV, pieteikuma vēstuli, izglītības
dokumentu kopijas ar norādi „Grāmatvedis”
lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 10. decembrim
Kandavas novada domē personīgi 202.kabinetā,
vai pa pastu: Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas
novads LV-3120, vai elektroniski – e-pasta
adrese: dome@kandava.lv, sīkāka informācija
pa tālruni 63182024.

04.09. 05.09. 11.09. 12.09. 18.09. 19.09.

Konteinera vai maisa
tilpums (m3)

Savākšanas tarifs
ar PVN 2019. gadā

02.10. 03.10. 09.10. 10.10. 16.10. 17.10.

0,060

1,31

0,140

1,80

06.11. 07.11. 13.11. 14.11. 20.11. 21.11.

0,180

2,31

04.12. 05.12. 11.12. 12.12. 18.12. 19.12.

0,240

3,09

Jūsu CV, pieteikuma vēstuli, kā arī izglītības
dokumentu kopijas ar norādi „Arhitekts” lūdzam
iesniegt līdz 2018. gada 17. decembrim
plkst. 17.00, Kandavas novada domē personīgi
202.kabinetā vai pa pastu: Dārza ielā 6, Kandava,
Kandavas novads LV-3120, vai elektroniski –
e-pasta adrese: dome@kandava.lv, tālr. 63107365.

1,100

14,12

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

07.08. 08.08. 14.08. 15.08. 21.08. 22.08.
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AKTUALITĀTES

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Ceļa remonts

2018. gada 5. decembris

ĪSZIŅAS

Jau augusta beigās SIA STRABAG veica vienkārtas virsmas apstrādi pašvaldības auto ceļam
“Smilškalni – Kandava” 1.6 km garumā par summu 40679,80 EUR un Centra ielai Matkulē 580
metru garumā par summu 18868.83 EUR. Šo darbu mērķis bija pastiprināt ceļu seguma virskārtas
nodilumizturību un līdz ar to kalpošanas mūžu.

Meliorācija sistēmas sakārtošana

Novembrī veikta meliorācijas sistēmas sakārtošana pašvaldības īpašumos “Apšulejas” un “Dipadi”.
Darbus veica SIA Meliorceltnieks par summu 2573,91 EUR. Nākamgad Meža dienu ietvaros, ir plānots
šos īpašumus apmežot.

Gājējiem droši

Oktobrī pabeigta gājēju ietves izbūve 230 m2 platībā Zantes ciematā. Šobrīd no Zantes ģimenes krīzes
centra ēkas līdz Zantes pamatskolai gājējiem ir iespēja droši pārvietoties. Darbus veica SIA “Kandavas
ceļi” par kopējo summu 15400.00 EUR.

Ziemassvētku dāvanu laiks “Pūra lādē”

Remontdarbi Lapu ielā Kandavā

2. decembrī mājīgā atmosfērā tika aizdedzināta Pirmās Adventes svece
amatnieku un mākslinieku mājvietā veikalā “Pūra lāde” Kandavā.
Dagnija Gudriķe

Š

ajā dienā, amatnieku bedrības vadītājas Aivas Valdmanes aicināti,
satikās visi tie, ar kuru atbalstu tapa
šī skaistā un iedvesmojošā vieta.
Skanēja dvēseliska mūzika, debesīs uzvirpuļoja laba vēlējumi sekmīgai darbībai un
aicinājumiem izplaukt radošumā, kā jau
tas vienmēr notiek domubiedru pulkā.
Visu decembri bez steigas nāciet izvēlēties, iegādāties, vai izgatavot un iesaiņot

dāvanas saviem mīļajiem novada amatnieku veikalā “Pūra lāde”, Kandavā Ūdens
ielā 2! Mēs piedāvājam mākslinieku un
amatnieku darbus – no sirds uz sirdi.
Darba laiks decembrī:
P.
brīvs
O.–P. 10-19;
S.
10-16;
SV.
10-16
Brīvs: 24., 25., 31. decembrī;
1. un 2. janvārī.
Gaidām ciemos!

Oktobrī un novembrī veikta asfalta seguma izbūve Kandavā Lapu ielā. Šī darba ietvaros tika veikta
grāvju tīrīšana, nomaļu grunts uzauguma noņemšana, komunikācijas aku līmeņošana, ūdensvada
un kanalizācijas pieslēgumu izbūve, esošā seguma pastiprināšana ar grants-šķembu maisījumu
10 cm biezumā un asfalta seguma izbūve 6 cm biezumā. Darbus veica SIA Strabag un tie izmaksāja
66615,46. Būvuzraudzību objektā veica SIA “PK 19 +93”

Meža kopšana

Novembrī tika veikta meža zāģēšana pašvaldības īpašumā “Bekas” Kandavas pagastā. Ir nozāģēta
viena mazvērtīga baltalkšņu audze un veikta bērzu audzes kopšanas cirte. Ciršanas rezultātā iegūts
371 m3 koksnes, no tās 176 m3 ir malka, kas piegādāta Cēres pamatskolai apkures nodrošināšanai.
Par pārējās koksnes realizāciju ir izsludināta izsole.
Sagatavoja Egils Dude, domes izpilddirektors

IZSOLES

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli
Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus 195,72 m3.
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē
ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - kokmateriālu 195,72 m3
rakstiskai izsolei”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz
2018. gada 10. decembrim plkst. 11.00.
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas
cena 9908,19 EUR par visu apjomu, bez
piegādes.
Izsoles nodrošinājums 990,81 EUR
iemaksājams līdz 2018. gada 10. decembrim, plkst. 10.00, Kandavas novada
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2018. gada 10. decembrī
plkst. 11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1. stāva sēžu zālē.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads, atkārtotu izsoli ar
augšupejošu soli
Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads
(kadastra numurs 9044 003 0030) sastāv
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
9044 003 0030 un kopējo platību 10,43 ha.
Izsoles objekta sākumcena 105000,00
eiro, nodrošinājums –10500,00 eiro. Izsole ar
augšupejošu soli notiks 2019. gada 14. janvārī plkst. 11.00 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. gada 11. janvārim, Kandavas novada domes norēķinu
kontā Nr. LV73UNLA0011010130573,
A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu
laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 63107365.

Ar nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes
mājaslapā www.kandava.lv.
Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.12 (164).
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

