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 / Kandavas novada muzejā, Talsu iela 11 /   
18:00 Zinātniskā konference “ Arheoloģija.  Arheoloģiskās

uzraudzības rezultāti Kandavā
 

19:00 Ērģeļmūzikas koncerts - vēsturisko ērģeļu svētku
ietvarā, ērģelniece Ilona Birģele
 

21:00 Koncerts “Savējie savējiem”. Dziesmas no teātra izrādēm
dzied vietējie solisti un grupa “Miera vējos”  

/ Kandavas luterāņu baznīcā,  Baznīcas iela 5 /  

 / Bruņinieku pilskalnā /  

23:00 - 01:00 “ Pagalmu stāsti” .  Pārsteigumi vecpilsētas interesantākajos
iekšpagalmos / sekojiet informācijai /

 / pie Abavas tilta /  
06:00 Makšķerēšanas sacensības

 
10:00 Ielu basketbola sacensības. Citas sportiskas aktivitātes

 / Kūrorta ielā 1B stāvlaukumā /  

11:00 - 15:00 Tūrisma orientēšanās pa Kandavu “ Kā zīles par ozoliem
top ” / Kandavas TIC / 

no 11:00 Svētku tirdziņš 
Gliteru tetovējumi un sejiņu apgleznošana
Atrakcija “ Ūdensbumbas”
Piepūšamā atrakcija “ Minjoni”
Izglītības iestāžu audzēkņu koncerts “ Kā pasakā ”
Jautrība kopā ar Mārtiņa burbuļiem
Rotaļas bērniem kopā ar jautrajām pelēm 
Flamenko deju grupa “ Gitanda ” no Saku / Igaunija /
Talsu sporta deju kluba “ Sara ” dejotāji Alise Horste un 
Lauris Linbergs
Talsu jauniešu vokālās studijas “ Tonis ” koncerts,  pasaules
un latviešu populārās mūzikas hītu programma 
“ Sasodīti kolosāli ” 
Hip - hopa mūziķa Ozola koncerts 

12:00
14:00
15:00

 / Promenādē, Ūdens ielā 2 /  

 / Vecpilsētas Tirgus laukumā /  

16:00

17:00

18:00

Retro motociklu “Jawa” festivāls  15:00
 / No Katoļu baznīcas Liepu ielā 2,  līdz brīvdabas estrādei “ Ozolāji ” /  

Svētku gājiens  20:00
 / Brīvdabas estrādē “ Ozolāji” /  

Svētku koncerts . Piedalās S. Vaice, A.Stafecka, A. Ērglis, 
R.Bramanis, R.Ozols, R.Macats un pavadošā instrumentālistu
grupa 
Zaļumballe . Spēlē grupas “ Miera vējos” un ” Ilūzija“  

20:30

22:00 - 05:00

Dievkalpojums
 

/ Kandavas luterāņu baznīcā,  Baznīcas iela 5 /  
10:00

 / Promenādē, Ūdens ielā 2 /  
Sacensības “ Pīlīšu regate
Vizināšanās ar gokartiem
Jauniešu centra ” Nagla “ aktivitātes 
  / Vecpilsētas Tirgus laukumā /  
Sacensības “ Trakais nobrauciens - 2018”  
  / Kūrorta ielā 1B stāvlaukumā /  
Drifteru šovs. Piedalās Oskar Drift team  
 

12:00

14:00

16:00

Sekojiet informācijai par pasākumiem   www.kandava.lv Laipni gaidīti!
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4. maijs – Latvijas otrā 
dzimšanas diena, kopš  
1990. gadā šajā dienā 
tika pieņemta deklarācija 
“Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu”.
Jau trešo gadu šo dienu dēvē par Baltā 
galdauta svētkiem.

Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju 
4. maijā svinēt cilvēka un valsts 
pamatvērtību – brīvību – stiprākai 
Latvijai!

Kandavas novada dome
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Pirmās siltās dienas un putnu 
čalas bija kā sprādziens, kas 
mudināja ikvienu doties pa-
staigās vai darboties dārzā, sa-

kopt savu apkārtni vai vienkārši baudīt 
siltos saules starus, rīkojot pikniku.

Arī pašvaldībai pavasaris iezīmējas 
ar labiekārtošanas darbiem un apkārt-
nes sakopšanu. Liels paldies visiem 
Lielās Talkas dalībniekiem, kas ieradās, 
lai sakoptu savas pilsētas un pagastu te-
ritorijas. Īpaši jāuzteic izglītības iestāžu 
pedagogi un audzēkņi. Gribu teikt pal-
dies arī dārzniecēm, kas pilsētu līdz ar 
pirmajiem saules stariem, atdzīvināja ar 
krāšņām puķu kastēm un dobēm. Pal-
dies iedzīvotājiem, kas nav vienaldzīgi, 
norādot uz nesakārtotām vietām, bet 
ne visu iespējams sakārtot un paveikt 
uzreiz. Daudzkārt ar māksliniekiem un 
speciālistiem esam pārrunājuši, kā sa-
kārtot afišu namiņu, kas atrodas mūsu 
pilsētas pašā centrā – pretī pasta ēkai, 
un, kura konstrukcijas jau savu laiku no-
kalpojušas. Visticamāk, tas tiks nojaukts 
un uzbūvēts no jauna citā veidolā. Arī 
“Ozolāju” estrāde pirms vasaras sezonas 
jāsaved kārtībā, nokrāsojot soliņus un 
sakārtojot apkārtni. Pamazām sākušies 
arī citi labiekārtošanas un būvniecības 
darbi – skvēriņa izbūve iepretim po-
liklīnikai, māju fasāžu apgleznošana ar 
dzejas rindām, kas veltītas Latvijas simt-
gadei, Kārļa Mīlenbaha parka izveido-
šana pretī vidusskolai, kuru rotās saules 
pulkstenis. Cēres pagasta pārvaldes ēkas 
jumta nomaiņai jau noslēgts līgums ar 
būvnieku. Tāpat drīzumā uzsāksies dar-
bi stāvlaukuma izbūvei. Arī Vānē norisi-
nās iepirkuma procedūra pārvaldes ēkas 
vienkāršotās atjaunošanas būvdarbiem. 
Grants ceļu būvniecības un ielu seguma 
atjaunošanas darbi visā novadā. 

Domājot par simtgadi, aktualizējam 
pasākumu plānu un intensīvi strādājam 
pie Kandavas novada fotoalbuma – grā-
matas izveidošanas, ko paredzam izdot 
jau maijā, lai varam sveikt skolu absol-
ventus izlaidumos, un novada svētkos 
dāvāt tās pilsētas viesiem. Plānojam, 
ka maija nogalē Tūrisma informācijas 
centrs, uzsākot vasaras sezonu, jau at-
radīsies jaunajā mītnē – Ūdens ielā 2, 
bijušās grāmatnīcas “Laipa” telpās. Tur 
darbosies arī amatnieki, un ikviens in-
teresents varēs iegādāties Kandavā un 
Latvijā ražotus suvenīrus un preces, 
tostarp, Kandavas pilsētas un novada 
karogus. Priecē, ka esam raduši iespē-
ju piesaistīt arī investorus, un drīzumā 
plānots uzsākt pašapkalpošanās auto 
mazgātavas būvniecību veikala “Vej-
mars” teritorijā, lai jau vasarā iedzīvotā-
ji varētu saņemt šo pakalpojumu. 

Lai visiem saulains noskaņojums 
šajā svētku mēnesī!

Inga Priede, 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Pavasaris nāk 
ar labiekārtošanas 
darbiem!

R. Zariņš | Kandavas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks |

Diemžēl šo vietu regulāri apmeklē 
arī personas, kuras mēģina atrisi-
nāt problēmas, kas radušās alko-
hola lietošanas rezultātā (paģiras). 

Gan jaunieši, gan minētie “paģiru upuri” bieži 
ir par traucēkli citiem iedzīvotājiem. Ļoti žēl, 
ka mūsu vidū ir personas, kuras atklāti ignorē 
vispārpieņemtās normas – pārkāpj likumu:

1) spļauj uz ielas un trotuāra, t.sk, saules-
puķu sēklu pārpalikumus,

2) pilngadīgie pērk nepilngadīgajiem 
cigaretes un alkoholu, 

3) ir precedenti, kad pat nokārtojas netā-
lu no pulcēšanās vietas, 

4) lieto alkoholiskos dzērienus sabiedris-
kā vietā (pulcēšanās vietā), pārvietojas 
ar atvērtām alkoholisko dzērienu 
pudelēm un bundžām,

5) citi pārkāpumi.
Par šiem administratīvajiem pārkāpu-

miem valstī ir paredzēta administratīvā 
atbildība Latvijas administratīvo pārkāpu-
mu kodeksā un Pašvaldību saistošajos no-
teikumos. Tā tas ir arī Kandavā. Atbilstoši 

nepieciešamībai nodrošināt sabiedrisko kār-
tību ir reaģējusi Kandavas novada dome, kas 
ne tikai pieņēma Saistošos noteikums, izvei-
doja pašvaldības policiju, kā arī izveidoja un 
turpina paplašināt video novērošanas tīklu. 
Jāuzsver, ka videonovērošana jau ir devusi 
labus rezultātus, ne tikai administratīvo pār-
kāpumu, bet arī noziegumu atklāšanā.

Kandavā sabiedriskās kārtības uzrau-
dzība ir gan Valsts policijas, gan pašvaldības 
policijas uzdevums. Par augstāk minētajiem 
pārkāpumiem Kandavas novada pašvaldības 
policija 2017. gadā sastādīja 80 administratī-
vo pārkāpumu protokolus, no kuriem 63 ir 
tieši par pārkāpumiem, kas notiek arī Tirgus 
laukumā. 2018. gadā ir sastādīti 29 šādi pro-
tokoli. Jāpiebilst, ka pārkāpēji pārsvarā ir vie-
ni un tie paši subjekti, mūsu pašu iedzīvotāji.

Tirgus laukums ir viena no vietām, 
kura ir policijas regulārā uzraudzībā t. sk.  
video uzraudzībā, bet joprojām kārtība šajā 
teritorijā nav pietiekama un tiks vēl vairāk 
kontrolēta. Saistībā ar jaunatnes piesaistīšanu 
dažādām lietderīgām nodarbēm – tā ir īpaša 
problēma, kuras risināšanā Valsts un pašval-
dību struktūras meklē jaunus un realizē jau 
zināmus dažādus projektus.

Kandavas novada domē ir saņemts iesniegums no iedzīvotājas 
par situāciju Tirgus laukumā, kas ir bijis un arī uz šo brīdi ir 
centrālā jauniešu un citu cilvēku satikšanās vieta.

Kandavas novada pašvaldības policija par 
situāciju Tirgus laukumā, Kandavā

Dagnija Gudriķe

Kā pirmie Kandavā jau 23. aprī-
lī Lielajā Talkā devās Kandavas 
internātvidusskolas 3. a klases 
skolēni un viņu audzinātājas Ag-

ita Pētersone un Gita Kleinberga, vēloties 
iepriecināt savu pilsētu, tās iedzīvotājus un 
paši sevi ar čaklu darbu. 

Mazie talcinieki sakopa pilsētas terito-
riju bijušās slimnīcas kalnā un pie brīvda-
bas estrādes “Ozolāji.” Talcinieku ieceres 
atbalstīja Kandavas novada domes izpild-
direktors Egīls Dude, atvedot Lielās talkas 
maisus, kas ātri vien tika piepildīti ar pie-
kalnē atrastajiem sadzīves atkritumiem.

Novada skolu audzēkņi pilsētā un pa-
gastos piedalījās talkās visas nedēļas garu-
mā. Aktīvi talkā bija iesaistījušies arī no-
vada iedzīvotāji gan individuāli, gan kopā 
ar ģimenēm. Domē tika saņemti telefona 

Jānis Jefremovs | arhitekts |

Līdz ar pavasara iestāšanos Kandavas 
un novada iedzīvotāji sākuši rosī-
ties ne tikai savos ģimenes dārzos, 
bet noteikti plāno labiekārtošanas 

un remontdarbus arī savos nekustamajos 
īpašumos.

Kandavas novada būvvalde atgādina, 
ka plānojot jaunu būvniecību vai esošo ēku 
pārbūvi, nepieciešams Kandavas novada 
Būvvaldē iesniegt būvniecības dokumentā-
ciju. Neskaidrību gadījumā aicinām konsul-
tēties Būvvaldē.

Atgādinu, ka jau no 2011. gada ir pie-
ejams domes līdzfinansējums, atbilsto-
ši Kandavas novada domes saistošajiem 

Aicinām ikvienu iedzīvotāju, 
kurš vēl nav noslēdzis 
līgumu ar AAS “Piejūra” 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, to izdarīt 
pēc iespējas ātrāk. 
Līgumu iespējams noslēgt birojos: Kandavā, 
Kūrorta ielā 1B (Biedrības “Abavas ielejas 

Lielo Talku novadā uzsāka internātvidusskolas audzēkņi

Aktuāla informācija Kandavas  
novada namu īpašniekiem

Aktuāla informācija atkritumu apsaimniekošanā

Kandavas internātvidusskolas 3.a klase talkā Ozolājos Foto D. Gudriķe
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Dagnija Gudriķe

Patreiz mūsu novadā dzīvo ap 1800 
pensionāru. Biedrībā ir pārstā-
vēti Kandavas pilsētas un Cēres, 
Kandavas, Matkules un Zemītes 

pagastos dzīvojošie seniori. Biedrības pa-
sākumos piedalās arī novada pensionāru 
apvienība “Vānes mežrozīte”, Matkules pa-
gasta “Atvasara”, atsevišķos pasākumos arī 
Zantes pagasta pensionāru biedrība “Sar-
mas”. Kā sacīja Z.Megnis, aktīvākā senioru 
daļa ir apmēram 130 līdz 150 cilvēki, bet 
kodols( valde, grupu un sektoru vadītāji, 
gruporgi) ir 25- 30 cilvēki, kas piedalās 
valdes sēdēs un darbojas pieņemot un iz-
pildot lēmumus, palīdzot savākt biedru 
naudas un piedaloties senioru sveikšanā 
apaļās jubilejās. Valdes sēdes notiek reizi 
mēnesī, tajās parasti piedalās arī kāds no-
vada domes pārstāvis. 

Par kultūras un citu sabiedrisko pasā-
kumu norisi informēja priekšsēdētāja viet-
niece Vera Lauva. “Senioru balles notiek 
sešas reizes gadā, lielākās notiek Valdeķu 
kultūras namā, tā ir Jaungada balle un 
Draugu saiets. Ir daudz izbraukuma bal-
les jeb draugu saieti uz citiem novadiem. 
Divas reizes mēnesī notiek mājturības pul-
ciņš. Pagājušā gadā seniori bija ekskursijā 
uz Austriju, ar prāmi uz Stokholmu, noti-
kušas vairākas ekskursijas pa Latviju, esam 
viesojušies pie Amatas pensionāriem. Arī 
šogad plānotas vairākas ekskursijas, jau 
aprīlī uz Holandi. Varētu vēlēties lielāku 
aktivitāti no gruporgiem, tāpat vajadzētu 
atsākt kādas veselības uzlabojošas sporta 
aktivitātes.“

Par biedrības un novada domes pie-
šķirto naudas līdzekļu izlietojumu infor-
mēja grāmatvede Anita Zīverte. Atskaites 
periodā 2017.gadā biedru naudās iekasēti 

660 eiro, domes līdzfinansējums 2000 eiro. 
Uz 2018.gada 1.janvāri kontā līdzekļu atli-
kums bija 690 eiro. 

Sapulcē lēma par jaunu biedrības re-
videnta ievēlēšanu. Par biedrības reviden-
ti līdz šim strādāja Ārija Kanberga, kura 
tāpat kā pirms tam esošā revidente Anita 
Botmane, no pienākumiem atteikusies, 
jo esot grūtības dokumentu piekļuvei. Ar 

vienbalsīgu balsojumu par revidenti tika 
ievēlēta Dagnija Gudriķe. 

Sapulcē piedalījās novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Gunda Cīrule un 
izpilddirektors Egīls Dude, kuri atbildēja 
uz senioru uzdotajiem jautājumiem. No-
tika spraiga domu apmaiņa par dažādiem 
pensionārus interesējošiem jautājumiem 
un problēmām novadā.

E. Dude | domes izpilddirektors |

Saskaņā ar ierasto kārtību, domes va-
dība piedalās ikmēneša pensionāru sanāk-
smēs, kurās informējam par aktualitātēm 
domes darbā un uzklausām ieteikumus, 
pretenzijas par cilvēkiem svarīgām tēmām. 
Teikšu godīgi, uz šīm sanāksmēm eju lab-
prāt un ļoti cienu šo auditoriju, jo pensio-
nāri ir ļoti aktīva sabiedrības daļa, kam ir 
savs īpašais redzējums par dažādām lietām 
un norisēm. Šeit dzirdu daudzus vērtīgus 
padomus un ieteikumus.

Aprīļa pensionāru biedrības sapulcē 
piedalījās domes priekšsēdētāja vietniece 
un es-izpilddirektors. Šī bija organizācijas 
vadības pārvēlēšanu sapulce, kas iesākās 
ar līdzšinējā vadītāja atskaiti par paveikto 
iepriekšējā pārskata periodā. Šī, tā sauca-
mā atskaite, kurā nedzirdēju ne vienu pašu 
vārdu par organizācijas vadītāja paveikto, 
ilga nepilnu stundu. Šajā laikā tika piesauk-
tas dažādas personas, kas it kā vainojamas 
pie Kandavas novada pensionāru zemajām 
pensijām, sākot ar E.Repši, I.Godmani un 
beidzot ar R.Bāreni un Kandavas novada 
iepirkumu komisiju. Ja pirmie pieminētie 

uzvārdi man izraisīja smaidu, tad iepirkumu 
komisijas pieminēšana un vainošana visās 
nelaimēs, mani aizskāra personīgi, jo esmu 
šīs komisijas vadītājs. Nezinu, kas Megņa 
kungam bija lēcies – vai lielais uztraukums 
un negulēta nakts pirms svarīgā balsojuma 
par pārvēlēšanu. Varbūt cienījamie gadi un 
neizpratne par daudziem šodienas proce-
siem būvniecībā, kad neder tikai paļauša-
nās uz savu ilggadējo pieredzi. Visu cieņu 
tai, tomēr tagad ir citi laiki. Pašvaldība 
nedos nekādas atlaides darbu kvalitātei ne 
jums, ne jūsu pārstāvētajam uzņēmumam. 
Šeit nelīdzēs ne jūsu domē piesauktie laiki 
par vareno kosmosa apguvi, ne medaļas un 
goda raksti par uzvarām darba frontēs un 
piecgades plānu izpildīšanu trijos gados.

Katrā ziņā publiskā diskusijā nevēlos ie-
saistīties, jo ir teiciens, ka gudrākais paklu-
sē. Tomēr publiski uzaicināt Megņa kungu 
uz tikšanos ar iepirkuma komisiju gan vē-
los. Vēlos, lai atnākat, ieskatieties komisijas 
locekļu acīs, kas pilda savu pienākumu pēc 
vislabākās sirdsapziņas. Izklāstiet tos pašus 
nopietnos apvainojumus, ko dzirdēju pen-
sionāru biedrības kopsapulcē. Atbildēsim 
katrs par saviem vārdiem!

Lielo Talku novadā uzsāka internātvidusskolas audzēkņi

KOMENTĀRS
Par puspatiesībām, meliem un apvainojumiem

Novada seniori tiekas kopsapulcē

Aprīlī Kandavas Pensionāru dienas centrā notika novada Pensionāru biedrības  
kopsapulce. Uz sapulci bija ieradušies 78 aktīvākie novada seniori no 330 biedrības uzskaitē 
esošajiem. Kandavas novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs Zigurds Megnis 
atskaitījās par paveikto deviņu gadu laikā, kopš viņš vada biedrību.

zvani no iedzīvotājiem par vairākām tal-
košanas aktivitātēm novadā. Kāda Valdeķu 
ciema iedzīvotāja lūdza pateikt paldies Ine-
sei Kleinbergai un Baibai Truhņēvičai, kas 
kopā ar bērniem jau vairāku gadu garumā 
savāc atkritumus no grāvjiem ceļa posmā 
no Kandavas robežas līdz Valdeķiem. Arī 
šogad savākti 15 atkritumu maisi. 

27. aprīlī talkā izgāja jauniešu centrs 
“Nagla”, sakopjot skolas kalnu un apkārtni. 
Vānes pagasta iedzīvotāji strādāja atpūtas 
parkā “Spāres”, pamatskolas audzēkņi sako-
pa teritoriju ap skolu. Zantes iedzīvotāji strā-
dāja pagasta stadiona teritorijā, bet skolēni 
pie savas skolas. Talka notika arī Matkules, 
Zemītes, Cēres un Kandavas pagastos.

Sakopšanas nedēļa novadā noslēdzās 
Lielās Talkas dienā 28. aprīlī, kad talcinieki 
strādāja visa novada teritorijā.

Paldies visiem, kas piedalījās talkā, lai 
mūsu novads kļūtu tīrāks un zaļāks!

noteikumiem Nr. 10. “Par pašvaldības palī-
dzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādā-
jumu atjaunošanai vai restaurācijai, balkonu 
atjaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu 
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma 
nomaiņai [..]”. 

Pilsētas vēsturiskā centra teritorijā eso-
šajām vēsturiskajām ēkām aizliegts oriģi-
nālos vēsturiskos koka logus un durvis no-
mainīt ar citu materiālu (plastmasas, metāla 
u.c.) izstrādājumiem. Kandavas novada te-
ritorijas plānojumā noteiktas prasības Kan-
davas pilsētas vēsturiskā centra aizsardzībai 
(nodaļa 3.5.1)

Visi minētie dokumenti pieejami vietnē 
www.kandava.lv, vai jūs ar tiem varat iepazī-
ties novada domē.

attīstības centrs” telpās) – maijā piektdienās 
no plkst. 9.00 līdz 17.00, tālr. 63123306. Talsos, 
Anša Lerha-Puškaiša ielā 6 (1. stāvs) un 
Tukumā, Rīgas ielā 1, katru darba dienu no  
9.00 līdz 17.00. Iedzīvotāji var arī sūtīt savus 
datus uz e-pasta adresi: info@piejuraatkritumi.lv, 
tomēr informējam, ka tādējādi līguma 
noslēgšana būs laikietilpīgāka.

Aktuāla informācija Kandavas  
novada namu īpašniekiem

Aktuāla informācija atkritumu apsaimniekošanā

Foto D. Gudriķe
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2018. gada 3. maijs

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA 24. MAIJĀ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2018. GADA 31. MAIJĀ PLKST. 13.00 

Domes sēdē 2018. gada 26. aprīlī pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Nolēma, ka ar 2018. gada 1. jūniju (līdz 2018. gada 30. septembrim) 

Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” reģistrēto bērnu uzraudzības un izglī-
tošanas vieta būs Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas telpas Skolas 
ielā 10, Kandavā. Savukārt PII “Zīļuks” vadītāja D. Tauriņa pilnvarota 
organizēt Veselības inspekcijas un VUGD atzinumu saņemšanu un 
dokumentu iesniegšanu Izglītības kvalitātes valsts dienestā, saskaņo-
juma saņemšanai par izglītības programmu realizācijas adreses maiņu. 
Abu izglītības iestāžu vadītājam jānoslēdz vienošanās par elektrības, 
ūdens, kanalizācijas u.c. maksājumu piemērošanu pēc faktiskā resursu 
patēriņa minētajā laika periodā.

• Pieņēma zināšanai Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes va-
dītājas I. Gruntes sniegto informāciju par gatavošanos novada svēt-
kiem š.g. maija nogalē un plānotajiem pasākumiem brīvdabas estrādē 
“Ozolāji” š. g. vasaras sezonā.

• Apstiprināja domes delegāciju komandējumam uz Žagari (Lietuva) no 
š.g. 31. maija līdz š.g. 3.jūnijam šādā sastāvā: Adrija Kindzule, hartas 
koordinatore jauniešiem; Gints Leimanis; Silva Ivuškāne-attīstības un 
plānošanas nodaļas projektu vadītāja; Ieva Rudēvica – attīstības un 
plānošanas nodaļas projektu vadītāja. Domes delegācijas vadītāja Ad-
rija Kindzule. Līdz 2018. gada 8. jūnijam delegācijas vadītājai iesniegt 
domē atskaiti par komandējumu. Visiem delegācijas dalībniekiem tiks 
izmaksāta komandējuma dienas nauda 30% apmērā no noteiktās die-
nas naudas.

• Nolēma nosūtīt komandējumā uz Helsinkiem no š.g. 28.-30. maijam 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas direktori Daigu Pugu.

Nekustamā īpašuma jautājumi 
•  Piešķīra trīs personām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 

2018. taksācijas gadam, nodokļa summu samazinot par 50%.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada domes 2017. gada pārskatu un pārskatu 

par budžeta izpildi 2018. gada pirmajā ceturksnī.
• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 105 086 EUR ar atmaksas 

termiņu 10 gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu likmi, projekta 
“Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana” īs-
tenošanai, kā arī lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi akceptēt aizņēmuma 105 086 EUR ņemšanu 
no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksa tiks garantēta no domes pamat-
budžeta līdzekļiem.

• Nolēma finansiāli atbalstīt 172 EUR apmērā Kandavas novada ģerboņa 
gleznojumu uz ēkas Torņa ielā 4, Rīgā.

• Nolēma piešķirt 300 EUR biedrībai “Latvijas basketbola senioru klubs”, 
lai atbalstītu basketbola veterāna Jāņa Šteinberga dalību FIMBA rīko-
tajā Eiropas 10. čempionātā Mariborā (Slovēnija) no 2018. gada 22. jū-
nija līdz 2018. gada 1. jūlijam.

• Pilnvaroja domes priekšsēdētāju Ingu Priedi un priekšsēdētājas vietnie-
ci Gundu Cīruli piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā 
un biedru sapulcē 2018. gada 11. maijā, Daugavpilī.

•  Nolēma apmaksāt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrā-
cijas Nr.41203006844, mirušās Ilonas Prūses, personas kods 250469-
11098, kopējo parādu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un snieg-
tajiem pakalpojumiem Kandavas pašvaldībai piederošajos dzīvokļos 
Lielā ielā 51-5, Kandavā un Dārza ielā 3-2, Kandavā, EUR 1215,83 
(viens tūkstotis divi simti piecpadsmit eiro un 83 centi) apmērā.

Sociālie jautājumi
•  Uzdot domes izpilddirektoram E. Dudem veikt divu logu nomaiņu 

Zantes feldšeru punktā līdz š.g. 1. jūlijam. Uzsākt divu risinājumu iz-
vērtēšanu: Zantes feldšeru punkta esošo telpu Skolas ielā 4 remonts ar 
vides pieejamības nodrošināšanu, vai minētā feldšeru punkta pārvie-
tošanu uz Zantes pagasta administratīvo ēku Skolas ielā 8 Zantē, veicot 
nepieciešamos remontdarbus. Par rezultātiem informēt komitejas sēdē 
septembra mēnesī.

• Pieņēma zināšanai PA “Kandavas novada sociālais dienests” Rehabili-
tācijas nodaļas sociālās darbinieces S.Ķevicas sagatavoto informāciju 
par rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu Kandavas novadā un 
Informācijas un pabalstu nodaļas vadītājas E. Dumpes sagatavoto in-
formāciju par sociālo darbu Kandavas novadā.

• Pieņēma zināšanai ar rīkojumu apstiprinātās komisijas sagatavoto at-
skaiti par pansijas darbību, kā arī uzdeva PA “Kandavas novada so-
ciālais dienests” direktoram Intam Leitartam veikt nepieciešamās 
darbības komisijas atskaitē norādīto nepilnību novēršanai un ieviest 
komisijas izteiktos ieteikumus. Lēmuma izpildes gaitu izskatīt jūnija 
mēneša sociālo lietu komitejas sēdē.

Vides un komunālie jautājumi
• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pārskatu par bu-

džeta izpildi l 2018. gada pirmajā ceturksnī.

Citi jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus:

1) Nr. 8 „Grozījumi Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada domes nolikums””, kuri 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināša-
nai. Saistošie noteikumi par domes nolikuma grozījumiem stājas spēkā 
2018. gada 27. aprīlī;
2) Nr. 9 “Grozījumi Kandavas novada domes 2018. gada 25. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “2018. gada pamatbudžets un speciālais 
budžets”, kuri nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai zināšanai;
3) Nr. 10 „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”. Šie saistošie noteikumi nosūtīti Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

• Apstiprināja Kandavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumu, noteikumus “Personu datu apstrādes noteikumi”, 
“Personu datu apstrādes noteikumi Kandavas novada izglītības iestā-
dēs” un “Informācijas klasificēšanas un ierobežotas pieejamības infor-
mācijas lietošanas noteikumi”. 

• Apstiprināja Tukuma sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komi-
sijas nolikumu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
“Grozījumi Kandavas novada domes 2011. gada 28. aprīļa saisto-

šajos noteikumos Nr. 3 „Par īpašumiem kurus neņem vērā, nosakot 
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo un ceturto 
daļu un likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. 
panta otro daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2011. gada 28. aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Par īpašumiem kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (perso-
nas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam” 
(turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu 2. punkta 2.2. apakšpunktu;
2. Svītrot noteikumu 2. punkta 2.3. apakšpunktu;
3. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.4. viena vieglā automašīna, motocikls vai motorollers, kas ir vecāks 

par 8 gadiem, kā arī katram ģimenes loceklim piederošs viens velosipēds 
vai mopēds.” 

4. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.6. viens traktors, kas ir vecāks par 10 gadiem un viena traktortehni-

kas piekabe, ko ģimene(persona)izmanto lauksaimniecības produktu ražo-
šanai ģimenes (personas) patēriņam.”.

Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 2
“Grozījumi Kandavas novada domes 2011. gada 28. aprīļa saisto-

šajos noteikumos Nr. 3 „Par īpašumiem kurus neņem vērā, nosakot 
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
“(personas) statusam”” PROJEKTAM

1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Grozījumi noteikumos izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. punkta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 
saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes 
(personas) atzīšanai par trūcīgu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Noteikumi nosaka (precizē) gadījumus, kuri netiek ņemti vērā ģimeni vai 
personu nosakot par trūcīgu un maznodrošinātu. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Budžeta ietaupījums vai palielinājums nav precīzi prognozējams.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.
Projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
Lai gan iespējama uzņēmējdarbības videi labvēlīgāka ietekme jo mazinās 
pakalpojumu parādus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Kandavas novada domes pašvaldī-
bas aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojumu raksts ievietoti Kandavas 
novada domes mājas lapā www.kandava.lv vietnē - Pašvaldība - Saistošie 
noteikumi- saistošo noteikumu projekti.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 
„Grozījumi Kandavas novada domes 2016.gada 25.augusta saisto-

šajos noteikumos Nr.8 „Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.¹ daļu un likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu
Izdarīt Kandavas novada domes 2016.gada 25.augusta saistošajos no-

teikumos Nr.8 „ Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (turpmāk – noteikumi) 
šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 15.punktā vārdus “Izglītības pārvalde” ar “Kan-
davas novada domes”.

Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījumi Kandavas 

novada domes 2016. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 
„Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” PROJEKTAM

1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti pamatojieties uz 2017.gada 26.ok-
tobra Kandavas novada domes lēmumu „Par Centralizētās grāmatvedības 
uzskaites izveidošanu Kandavas novada pašvaldībā” (protokols Nr. 16, 7.§), 
2017. gada 23. novembra Kandavas novada domes ārkārtas sēdes lēmumu 
„Par Kandavas novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu” (protokols 
Nr. 17, 5.§), ar kuru noteikts, ka grāmatvedības uzskaiti ved Kandavas 
novada dome
2. Īss projekta satura izklāsts.
Kandavas novada domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.8 „ 
Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesio-
nālās ievirzes izglītības iestādēs ”15.punktā bija noteikts, ka[..] līdzfinan-
sējumu maksā pamatojoties uz Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
grāmatvedības izdotajiem rēķiniem [..]
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
nav
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.
nav
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „ Grozījumi Kandavas 
novada domes 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 
vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs” projekts izvērtēts Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēdē 2018. gada 15. februārī 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Kandavas 
novada domes 2016. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 
vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs” projekts publicēts mājas lapā www.kandava.lv 
vietnē pašvaldība- saistošo noteikumu projekti

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8
„Grozījumi Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistoša-

jos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada domes nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-

ļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos no-

teikumos Nr. 5 „Kandavas novada domes nolikums” (Kandavas Novada 
Vēstnesis, 2009, Nr. 8., 9.nr.; 2010, 13., 17., 18., 21.nr.; 2011, 29.nr.; 2012, 40., 

44.nr.; 2013, 5., 7., 12.nr.; 2014, 2., 4.nr.; 2015, 2., 10., 11.nr.; 2016, 1.,7. nr.; 
2017, 2.,7.nr.; 2018, 1.nr.) (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punktu un 24.pantu”;
2. Svītrot noteikumu 11. punktā 11.1., 11.2., 11.6., un 11.7., 

apakšpunktus;
3. Izteikt noteikumu 10.9. punktu šādā redakcijā:
“10.9. Nodibinājums “Zantes ģimenes atbalsta centrs””
 
Paskaidrojuma raksts 
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 8
„Grozījumi Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistoša-

jos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada domes nolikums”” projektam

1. Projekta satura izklāsts:
Ar Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Grozī-

jumi Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 5„Kandavas novada domes nolikums” ( turpmāk – Nolikums) tiek 
paredzēts grozīt Nolikuma punktus, kuri uz doto brīdi nav aktuāli vai arī 
nepieciešama cita redakcija.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums:
Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.8 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 
„Kandavas novada domes nolikums” (turpmāk – Nolikums) tiek paredzēti 
sekojoši grozījumi:
1) svītrot 11.punktā “Kandavas novada pašvaldībai ir sadraudzības pašval-
dības ar: 11.1., 11.2., 11.6., un 11.7.,apakšpunktus, jo reāli uz šo brīdi nav 
notikusi sadraudzība ar minēto valstu pašvaldībām (Afjorda (Norvēģija), 
Sunda (Somija), Ludvigsfelde (Vācija) un Quarna Sopra (Itālija). Šāds iero-
sinājums nācis no Komisijas sadarbībai ar ārvalstīm sēdes 2018.gada .aprīlī, 
jo Ludvigsfelde (Vācija) un Quarna Sopra (Itālija) Nolikumā iekļautas kā 
sadarbības partneres Vānes un Zantes pagastos līdz apvienošanās ar Kan-
davas novadu 2009.gadā. Pēc minētās apvienošanās, sadarbība un sakari ar 
šīm pašvaldībām nav atjaunojušies;
2) grozīt Nolikuma 10.9. punktu, jo saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra 
Lēmumu 2017. gada 27. novembrī (Nr. 6-24/159026/1) nodibinājumam 
“Zantes ģimenes krīzes centrs” ir mainīts nosaukums – Nodibinājums 
“Zantes ģimenes atbalsta centrs”, reģ. Nr. 40008151222, Skolas iela 4, Zante, 
Zantes pagasts, Kandavas novads, LV-3134;
3) precizēts Nolikuma izdošanas tiesiskais pamatojums atbilstoši Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem 2018. gada 17. 
janvārī (Nr. 1-18/519). 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu īstenošanai nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā:
Projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām 

procedūrām:
Saistošie noteikumi izskatīti Kandavas novada domes Finanšu, plā-

nošanas un novada attīstības komitejā 2018. gada 19. aprīlī un apstiprināti 
Kandavas novada domes sēdē 2018. gada 26. aprīlī.

6. Konsultācijas ar privātpersonām:
Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saistošos noteikumus, nav 

veiktas.
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NOVADA VĒSTNESISPAGASTU ZIŅAS

Ērodeja Kirillova  
| projekta koordinatore |

Rīta pusē Zantes kultūras namā 
visus aktivitātes dalībniekus svei-
ca folkloras kopa “Vācelīte”. Pēc 
īsa atskata 2012. gada apkaimes ideju 

darbnīcas aktualitātēs un realizētajos darbos, ko šī 
darbnīca bija ierosinājusi, dalībnieki sadalījās darba grupās. 
Jāteic, ka tika apskatītas dažādas idejas un ierosinājumi. Pašu 
rokām neīstenojams protams ir ceļu sakārtošanas jautājums, 
kas ir akūts gan pagasta teritorijā, gan uz lielā autoceļa – šī 
problēma iezīmējās praktiski visu darba grupu apspriedēs. 
Bet pievēršoties aktualitātēm, ko paši var mēģināt risināt kā 
prioritātes tika izvirzītas divas – košumaugu stādījumi pa-
gasta centra vizuālajai sakārtošanai un ideja, ka vajadzētu 
padarīt spilgtāku, krāsaināku Zantes kora vizuālo tēlu pie-
vēršoties tērpu jautājumam. Lai aktivizētu vietējos iedzīvo-
tājus, tika izvirzīta ideja biežāk sasaukt pagasta iedzīvotāju 
sapulces, kurās pārrunātu pagasta iekšējās vajadzības un 
aktualitātes, kā arī izveidot pagasta telpās “ideju lādīti”, kurā 
iedzīvotāji varētu ievietot savus ieteikumus kopējās dzīves 
telpas uzlabošanai. Izskanēja arī ieteikums ātrāk risināt pa-
gasta saimnieciskās daļas izpildītāja vakances aizpildīšanu. 
Lai aktivizētu jauniešus un pagasta sporta aktivitātes, iz-
skanēja ieteikumi meklēt līderus šajā jomā. Apkaimes ideju 
darbnīca noslēdzās ar optimistisku aicinājumu – vairāk ro-
sīties pašiem un organizēt vietējās aktivitātes pēc “burkāna 
principa” – kopīgi darboties un tad kopīgi atpūsties.

Pēcpusdienā apkaimes ideju darbnīca notika Vānes 
kultūras namā. Sanākušos dalībniekus sveica vokālais an-
samblis “Par to..”. Arī šeit notika neliels atskats uz 2012.gada 
forumā izvirzītajām aktualitātēm un paveikto pagājušo pie-
cu gadu periodā. Savā uzrunā pagasta pārvaldniece Daina 
Priede sacīja, ka paveiktie darbi pagasta attīstībai sakņoju-
šies iepriekšējā foruma ieteikumos. Darba grupas strādāja 
cītīgi izvērtējot esošās situācijas skartajās tēmās un iesakot 
idejas, kā vēl pilnveidot un uzlabot sabiedrisko aktivitāti un 
kopējo dzīves vidi turpmākajā laika periodā. Kā galvenā 
aktivitāte, kuru varētu veikt paši iedzīvotāji tika izvirzīta 
atpūtas parka “Spāres” koka taciņas un smilšukastes re-
monts. Bērniem un jauniešiem tika izvirzīta primārā ideja 
veidot kopīgus pasākumus ar Vānes skolas absolventiem, lai 
viņu sasniegumi motivētu esošos skolēnus izvirzīt augstā-
kus mērķus un iedrošinātu viņus tos sasniegt. Kultūras 

nozarē akcents tika likts uz Vānes baznīcas kultūrvēsturis-
kā mantojuma aktualizēšanu pagasta dzīvē un aicinājums 
to padarīt atvērtāku tūristiem un citiem interesentiem caur 
aktivitātēm un mākslinieciskiem piedāvājumiem. Secinot, 
ka Vānē ir vislielākais reģistrēto biedrību skaits starp citiem 
novada pagastiem, tika izteikta ideja, ka jāaicina visu bied-
rību aktīvisti uz kopēju sanāksmi, lai savstarpēji iepazītos 
tuvāk un izvirzītu iespējamās kopīgās sadarbības idejas. Arī 
šajā apkaimes ideju darbnīcu noslēgumā izkristalizējās vēl-
me aktīvākajiem pagasta iedzīvotājiem sadarboties un uz-
turēt savstarpējo darboties prieku nākotnē.

Paldies visiem aktivitāšu dalībniekiem un brīvprātīga-
jiem palīgiem! Īpaši pateicamies Zantes un Vānes pagastu 
iedzīvotājiem, kas atrada laiku un interesi radoši strādāt 
kopā ar mums!

Kandavas novada iespēju fonda valde.

27. aprīlī apkaimes ideju darbnīcas notika Zemītes 
tautas namā, bet 28. aprīlī Matkules kultūras namā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas 
fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

14. aprīlī notika pirmās projekta „Esi pilsoniski aktīvs – piedalies, iesaisties un dari 
Kandavas novadā!” apkaimes ideju darbnīcas Zantē un Vānē. 

Notikušas pirmās apkaimes 
ideju darbnīcas 

Atsaucoties uz iedzīvotāju jautājumiem, 
par to, kādi labiekārtošanas darbi šogad 
tiks veikti Cēres pagasta centrā, esam sa-
gatavojoši informāciju par aktualitātēm.

Par aktuālāko 
Cēres pagastā

Egīls Dude | Domes izpilddirektors |

Labiekārtošanas darbi Cēres parkā
Pagājušā gada 14.septembrī Kandavas novada domē tika 
saņemts Cēres pagasta pārvaldnieces Maijas Jēces iesnie-
gums ar lūgumu saskaņot sauskaltušu un bīstamu koku no-
zāģēšanu Cēres parkā.

 Kandavas novada vides komisija 2017. gada 27. sep-
tembra domes sēdē pieņēma lēmumu lūgt atļauju Dabas 
aizsardzības pārvaldei minēto koku nozāģēšanai.

2017. gada 9. novembrī Kandavas novada domē tika 
saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās 
administrācijas lēmums ar atļauju nocirst 15 sauskaltušos 
parastos ošus nekustamajā īpašumā “Cēres parks”.

2018. gada 9. februārī Kandavas novada dome noslēdza 
pakalpojumu līgumu ar individuālo komersantu par minē-
to koku nozāģēšanu. Uz šo brīdi darbi ir pabeigti un sazāģē-
tie koki tiks realizēti izsolē, bet malka tiks izmantota Cēres 
pamatskolas apkures nodrošināšanā.

Tiks nomainīts jumta segums 
Cēres pagasta pārvaldes ēkai
Kandavas novada dome noslēgusi līgumu par jumta se-
guma nomaiņas būvdarbiem Cēres pagasta “Silavās”. Tā ir 
novada pašvaldībai piederoša ēka, kurā atrodas Cēres pa-
gasta pārvalde, bibliotēka, feldšeru punkts, frizētava un divi 
dzīvokļi. Līguma summa 53 722,81 eiro + PVN. Būvdarbus 
veiks SIA “HB service”, darbi jāuzsāk ne vēlāk kā šā gada 2. 
maijā un tos paredzēts veikt piecu mēnešu laikā.

Īstenos projektu  
“Stāvlaukuma izveide pie Cēres  
pagasta administratīvās ēkas”
Ieva Rudēvica | Projektu vadītāja |

Kandavas novada dome īstenos projektu, atjaunojot stāv-
laukumu pie Cēres pagasta administratīvās ēkas. Projekta 
mērķis ir palielināt vietas potenciālu un pievilcību, nodro-
šinot iedzīvotājiem kvalitatīvu un dažādu pakalpojumu 
pieejamību.

2018. gada 15. janvārī noslēdzās iepirkums “Stāvlauku-
ma seguma pārbūve Cērē, Kandavas novadā”, kā rezultātā 
noslēgts līgums ar SIA “Kandavas ceļi”. Projekta ietvaros 
tiks izrakti krūmi, demontēti betona soli un galds, izbūvēts 
asfaltbetona segums, piebērtas nomales ar grants maisīju-
mu, atjaunota nobrauktuve no piebraucamā ceļa uz stāvlau-
kumu. Projektu plānots īstenot šīs vasaras laikā. 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par iespējamām 
neērtībām būvdarbu laikā!

Tā šobrīd 
izskatās vieta, 

kur izbūvēs 
stāvlaukumu.

Apkaimes ideju darbnīca noslēdzās 
ar optimistisku aicinājumu – vairāk 

rosīties pašiem un organizēt 
vietējās aktivitātes pēc “burkāna 

principa” – kopīgi darboties un tad 
kopīgi atpūsties.

4. maijā  
plkst. 10.00 gaidām  
uz ideju darbnīcām  

Cēres pagasta iedzīvotājus,  
bet 18. maijā plkst. 15.00  

Kandavas kultūras namā notiks 
projekta noslēguma pasākums – 

Kandavas novada forums.
Gaidām Jūs un Jūsu 

iedvesmojošās  
idejas!

Foto L. Šupstika

Foto L. Šupstika

Par Cēres ceļu pārbūvi uz asfalta segumu
Inga Priede

A/S “Latvijas Valsts Ceļi” informē, ka līdz 10. maijam 
plāno slēgt līgumu ar SIA “Strabag” par Cēres ceļu pārbū-
vi uz asfalta segumu. Būvdarbi pa posmiem sāksies pēc 
10.06.2018. Visi darbi noslēgsies 2019. gadā. Līdz ar to 
Latvijas autoceļu uzturētājs veiks a/c V1435 km 0-4,2 pos-
ma atputekļošanu maija sākumā.

No 27. aprīļa plkst. 15.00 ir atcelts svaru ierobežojums 
20 tn a/c V1435 posmā km 0-4,1 un V1447 km 00-3,0.
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Parlamentārās demokrātijas 
laiks  
Kandavā (1921–1934)
3. turpinājums. Sākums Nr. 2

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

• 1929. gada 11. maijā Kandavas pilsētas 
domes sēdē pieņem un 3. jūnijā Iekšlietu mi-
nistrijas pašvaldības departaments apstipri-
na 1925. gada 2. maija domes sēdē pieņemto 
noteikumu papildinājumus:

pie 1. § – kioskus, kuri tirgojas mazumā 
ar laikrakstiem, žurnāliem, bezalkohola 
dzērieniem, tabakas un delikatesu pre-
cēm, var atvērt katru dienu, neizslēdzot 
arī svētdienas no pulksten 6 līdz 24;
pie 5. § – benzīnu no izdales rezervuā-
riem var pārdot kurā katrā laikā

• 1929. gadā no Kandavā esošajiem 160 
namiem 110 ir mūra; tas izskaidrojams ar 
to, ka kandavnieki savu mājokļu celtniecī-
bā intensīvi izmanto vecās bruņinieku pils 
materiālus

• 1929. gada 10. novembrī Kandavas Sa-
draudzīgajā biedrībā spēlē divas komēdijas: 
„Skūpsts” un „Zelta kupris”

• 1929. gadā Kandavas skautu mītnē 
uzstājas Tukuma valsts vidusskolas skolēnu 
orķestris, bērnu vingrotāju grupa skolotājas 
Paulīnes Erhardes (1889–?) vadībā, kā arī 
notiek izrāde „Krītošās zvaigznes”

• 1929. gadā par Kandavas aptiekas 

īpašnieci kļūst Jevgēnija Pozvoļska (dz. Ar-
harova, 1889–1951)

• 1930. gada 22. jūnijā Kandavas Veco 
strēlnieku biedrība, kura vada J. Segliņš un 
J. Šteinbergs, par saziedotajiem līdzekļiem 
Kandavas baznīcā uzstāda piemiņas plāksni 
ar 30 iegravētiem Kandavas draudzes locek-
ļu vārdiem, kuri krituši laika posmā no 1914. 
līdz 1920. gadam. Tie ir: virsleitnanti Nikolajs 
Ozoliņš, Matīss Birkmanis, Juris Eimanis un 
Voldemārs Daumanis; seržants Jānis Grik-
manis; kaprālis Fricis Lapsa; dižkareivis Vilis 
Daumanis; kareivji Fricis Kārkliņš, Pēteris 
Sproģis, Jānis Veinštoks, Ernests Šefte, Ansis 

Šteinberģis, Fricis Ozols, Žanis Griķis, Fricis 
Trautmanis, Kārlis Cēlajs, Jānis Gailis, Fricis 
Berģis, Janis Feldberģis, Ansis Gruntmanis, 
Teodors Grenevics, Kārlis Jātnieks, Ernests 
Krenberģis, Žanis Lagzdiņš, Fricis Lagzdiņš, 
Kārlis Ešenbergs, Matīss Čiekurs, Andrejs 
Cīrulis, Fricis Žagariņš, Ansis Kristberģis

• 1930. gadā uzsāk jaunas skolas celt-
niecību. Projektu izstrādā arhitekts Fridrihs 
Skujiņš (1850–1957). Skolas celtniecībai 
vietu izraugās pilsētas augstākajā pakalnā 
ar skaistu skatu uz Abavas ieleju. Kandavas 
pilsēta un pagasts skolas celtniecībai piešķir 
151 000 latu. Būvdarbus vada būvinženieris 

Fridrihs Jirgens (1897–?), bet celtniecības 
darbus uzņemas būvuzņēmējs D. Telle

• 1930. gadā Kandavas baznīcā ierīko 
elektrisko apgaismojumu

• 1930. gadā Kandavā dzīvo 1628 cilvēki, 
no tiem 88% ir latvieši

• 1930. gadā skolotājs un uzņēmējs Juris 
Birznieks (1871–1950) Ūdens ielā 2 izveido 
savu grāmatu apgādu. Tur strādā viņa māsa – 
dzejniece Birznieku Latiņa (1864–1951)

• 1930. gada maijā Kandavas draudzes 
mācītājs Rihards Zariņš (1889–1942) iesvēta 
Zemnieku Savienības Kandavas nodaļas ka-
rogu. Pēc svinīgā dievkalpojuma Kandavas 

LATVIJAI 100

Kandava simts gados (1918–2018)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

Kandavas stadiona  
tapšanas vēsture

Neskatoties uz dažādām pēckara grūtī-
bām, kartīšu sistēmu, nabadzību un repre-
sijām pret daudziem iedzīvotājiem, cilvēki 
vēlējās dziedāt, spēlēt teātri un arī sportot. 
Šodien daudzi jaunākās paaudzes kandav-
nieki un viesi nemaz nezina, ka tagadējais 
Abavas, Kūrorta un Lielās ielas rajons iz-
skatījās pavisam savādāks. Par tiem laikiem 
savās atmiņās Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikumu beigušais un vēlākais tehnikuma 
pasniedzējs un mednieku un makšķernieku 
biedrības „Mežarags” priekšsēdētājs Laimo-
nis Tropiņš (1929) savulaik rakstīja: „Pēc 
Otrā pasaules kara stadions sāka veidoties 
vietā, kur pašlaik atrodas pasts un Kanda-
vas tirgus. Tā iekārtošanā sākumā piedalī-
jās krievu karaspēka daļa, kas bija izvietota 
Kandavā. Pēc karavīru aiziešanas stadionu 
pārņēma jaundibinātais Kandavas Lauk-
saimniecības mehanizācijas tehnikums. Mēs, 
audzēkņi, ar pajūga ratiem vedām velēnas no 
skrejceļiem un tāllēkšanas laukumiem pare-
dzētajām vietām. Futbola laukums jau bija iz-
veidots. Starp kursiem jau notika sacensības 
futbolā. Pirmo projektu plašākam stadionam 
izvirzīja toreizējais tehnikuma direktors Pē-
teris Kurzemnieks – stadionu celt pretī teh-
nikuma (arodskolas) darbnīcām, kur tagad 
atrodas tirdzniecības komplekss un mašīnu 
stāvlaukums (autobusu pietura). „Teteriņos” 
paredzēja izveidot ziemas sporta bāzi. To-
mēr, nodibinoties Kandavas rajonam, sporta 
dzīves vadītāji J. Ansbergs, E. Grindulis, A. 

Zolts, Alksniņš 1955. gadā lika priekšā citu 
projektu – stadionu celt „Teteriņos”. Sāka at-
tīrīt vietu no akmeņiem. Spridzināšanu va-
dīja toreizējais DOSSAF vadītājs V. Brīgers 
ar milicijas priekšnieka P. Ladusāna atbalstu. 
(..) Plaši tika rīkotas talkas, kurās piedalījās 
celtniecības organizācijas. Talkās strādāja 
rajona jaunieši, to skaitā galvenokārt KLMT 
audzēkņi. 1959. gada vasarā stadionā noti-
ka vieglatlētikas sacensības. Bija uzbūvēts 
futbola laukums, skrejceļš ar četriem celi-
ņiem, vieglatlētikas sektori (visi ar izdedžu 
segumu), tribīnes, neliela informatora māji-
ņa, stadiona lielā ēka – noliktava, šautuve, 
basketbola laukums ar dēļu grīdu, divi 
volejbola laukumi, tribīnes”. No 1957. 
gada par stadiona pārzini sāka strā-
dāt Otrā pasaules kara invalīds, 
kādreizējais sportists un sporta mī-
ļotājs Egons Grindulis.

/Egons Grindulis (1922–2009) 
bija dzimis Kuldīgā advokāta ģime-
nē. Mācījies Talsu pamatskolā un tur 
arī sācis aktīvi nodarboties ar sportu. 
Pēc tās beigšanas mācījies ģimnāzijā Rīgā, 
bet no 1939. gada mācījies Kandavas Valsts 
arodskolā. 1943. gadā viņu iesauca leģionā, 
mīnmetējniekos. 1944. gadā E. Grindulis 
guva smagu ievainojumu kājā, pēc kura viņu 
aizveda ārstēties uz Vāciju. Diemžēl kāju sa-
glābt neizdevās. Līdz ar to futbols, slēpošana 
un vieglatlētikas disciplīnas viņam bija jā-
aizmirst. Toties viņš varēja spēlēt šahu, gal-
da tenisu un novusu, kuros guva godalgotas 
vietas. /

Pēc Kandavas rajona likvidācijas un ie-
kļaušanas Tukuma rajona sastāvā 1960. gadā 
stadionu pārņēma Kandavas Lauksaimnie-
cības mehanizācijas tehnikums. 

Volejbolu spēlējot  
biedē čigānu zirgus un vistas.

Pirmajos pēckara gados sporta mate-
riālās bāzes nebija. Volejbola spēlēšanai 
atradās pāris volejbola bumbas un vecs vo-
lejbola tīkls. Saistībā ar volejbola spēlēšanu 
bijušais tehnikuma audzēknis Ilmārs Zīds 
(1931–2011) atcerējās: „Volejbola treniņi 
notika vairākās vietās, pat uz Bruņinieku 
pilskalna. Tur bija problēma – bieži bija 
jāskrien lejā pa kalnu līdz pirtij pēc bum-
bas. „Pulvertornī” dzīvoja čigāni. Bumba, 
ripojot lejā no kalna, iztrenkāja vistas un 

baidīja viņu zirgus, tādēļ radās zināmas 
problēmas. Nolēmām ar pašu spēkiem uz-
būvēt žogu. Sētas stabus un savienojamās 
kārtiņas sameklējām un ierakām, bet tālāk 
netikām. Tomēr volejbolu spēlējām, un 
bumba joprojām baidīja čigānu vistas un 
zirgus”. 

/Ilmārs Zīds dzimis Tukumā kurpnieka 
un sportista Friča Zīda (1902–1988) ģime-
nē. No 1933. gada kopā ar vecākiem dzīvo-
jis Kandavā. 1950. gadā beidzis Kandavas 
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniku-
mu lauksaimniecības elektrifikācijas specia-
litātē. Tehnikuma laikā, kā daudzi citi jau-
nieši, sācis nodarboties ar sportu: volejbolu, 
vieglatlētiku un futbolu. No 1952. gada bijis 
sporta biedrības „Vārpa” izlasē futbolā. Bijis 
centra uzbrucējs Kandavas futbola koman-
dā „Daugava”. Vēlāk pats strādājis Kanda-
vas Lauksaimniecības mehanizācijas tehni-
kumā un spēlējis futbolu pilsētas komandā. 
1960. gadā pārcēlies uz Jelgavu./

Ziemās volejbolu spēlēja vai nu Kan-
davas vidusskolas, vai kultūras nama zālē. 
1946. gadā izveidojās divas stabilas volej-
bola komandas – vīriešu un sieviešu. Vīrie-
šu komandā kapteinis bija Andrejs Kaņeps, 
bet tajā spēlēja Edmunds Pīlāgs, kurš vēlāk 
kļuva par PSRS sporta meistaru un 1952. 
gadā par Helsinku olimpiādes dalībnieku, 
Voldemārs Grīnvalds, T. Reinbahs, Edu-
ards Paipars, I. Zīds. Sieviešu komandu va-
dīja kapteine Nellija Ansonska (prec. Bērzi-
ņa, 1922–2006). Pie pazīstamiem sava laika 
volejbolistiem pieskaitāmi arī Juris Apma-
nis (1930), kurš Latvijas Valsts Pedagoģis-
kā institūta fizkultūras katedrā izaudzināja 
tādus sportistus kā Ē. Saulīti, V. Krieviņu, I. 
Sēju u.c. un Verneru Jekšiņu (1938), kurš 

Sporta dzīve Kandavā pēckara gados (1945–1960)

Kandavas K. Mīlenbaha pamatskolas celtniecība 1930./31.gads. 

Arņa Rozentāla re-
kords augstlēkšanā

A. Celmiņa foto
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bija bijis Kandavas rajona volejbola izlasē, 
bet vēlāk bija basketbola treneris.

Viens no iecienītākajiem sporta vei-
diem bija futbols. Pēc 1948. gada Kanda-
vā izveidojās zēnu, jaunatnes, tehnikuma, 
MTS (mašīnu un traktoru stacijas) un pil-
sētas futbola komandas. Nereti gan gadījās 
tā, ka komandai trūka kāds spēlētājs, un 
tad aktīvākie sportisti spēlēja divās un vai-
rākās komandās. 

Treniņus un sacensības boksā regu-
lāri organizēja Kandavas pilsētas fiziskās 
kultūras un sporta komitejas (FK SK) 
priekšsēdētājs Freimanis. Lai varētu orga-
nizēt sacensības, bija vajadzīgs rings. To 
no saviem materiāliem izgatavoja un uz-
dāvināja Latvijas laika striķu vijējs Ansis 
Liberts, kurš pats bija liels sporta draugs 
(viņš savulaik bija izcīnījis Talsu apriņķa 
pirmo čempiona nosaukumu dambretē). 
1952. gadā Kandavas rajona meistarsacīk-
stēs boksā uzvaras izcīnīja Kandavas Lauk-
saimniecības mehanizācijas tehnikuma 
audzēkņi A. Grigors, Nikolajs Strogonovs, 
Uldis Rozenbergs. 

Riteņbraukšanā ievērojamus panā-
kumus guva Žanis Bergs. 1951. gadā viņš 
beidza Kandavas Lauksaimniecības teh-
nikuma elektrifikācijas specialitāti. Riteņ-
braukšanā Ž. Bergs kļuva par vadošo brau-
cēju un republikas čempionu. Viņš bija 
treneris arī vēlākajiem sporta meistariem 
Jānim Morzikam (1945) un Elmāram Mor-
zikam (1942). Riteņbraukšanā panākumus 
guva arī Ēriks Saulītis (1933, vēlākais RPI 
treneris volejbolā), Visvaldis Strēlis, V. 
Ratermanis, Gunārs Dobelis, Aldis Bergs 
(1958. gada Latvijas PSR skolu jaunatnes 
čempions), Alfs Pliuna. 

Motobraukšanā –  
trīs brāļu Āboliņu ēra.

20. gadsimta 50. gados sākās brāļu Ābo-
liņu (Friča, Anša un Osvalda) panākumi 
motobraukšanā. Viņi sekmīgi startēja da-
žādās klasēs un laika gaitā sapelnīja veselu 
kalnu ar medaļām, kausiem un Goda raks-
tiem. 50-to gadu beigās viņiem pievienojās 
arī Aivars Znatnajs, kas izcīnīja 2. vietu 
„Vārpas” meistarsacīkstēs.

Panākumus guva arī Kandavas basket-
bolisti, izcīnot 3. vietu republikas meistar-
sacīkstēs II grupā, bet 1959. gadā 3. vietu 
Lauku jaunatnes I sporta spēlēs.

Slēpošanā viens no labākajiem bija J. Vā-
vere. Spēcīgi bija arī Gunārs Dobelis un O. 
Grīnfelds, bet vēlāk V. Grasberga, M. Jako-
vļevs, A. Juršijs.

No vieglatlētiem panākumus guva Alnis 
Kambala (lode, disks), Daumants Znatnajs 
(1500 m skrējienā), V. Grasberga (sprints), 
Jānis Jakubovs (1500 m skrējienā) un L. Pa-
kalns (kārtslēkšana). Mācoties Kandavas 
vidusskolā, rekordu augstlēkšanā Kandavas 
rajona mērogā uzstādīja Arnis Rozentāls 
(1939–2016). Viņa veikums bija 1.73 m stilā, 
ko sauca par „vilnīti”.

Šahā ar labiem rezultātiem varēja lepo-
ties A. Dauga, Zigurds Dauga (1938), vēlāk – 
E. Grindulis. 

Jau no pirmajiem pēckara gadiem pa-
zīstami kļuva Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikuma svarcēlāji. 50-to gadu vidū viens 
no labākajiem pusvieglajā svarā bija Uldis 
Kundziņš. Par „Vārpas” čempionu kļuva 
Jānis Kuģenieks, kurš izcīnīja 2. vietu PSRS 
Lauku sporta spēlēs.

Turpinājums sekos nākamajā izdevuma numurā.

baznīcā 4. Valmieras pulka karavīru orķes-
tra pavadībā pilsētnieki un zemnieki kopīgi 
dodas uz Kandavas Kuršu pilskalnu, kur Lat-
vijas Republikas Zemkopības ministrs Vilis 
Gulbis (1890–1942) karogu pasniedz vietējās 
nodaļas priekšniekam A. Upeltnim. Svētkus 
kuplina teātra izrāde „Atpakaļ pie zemes”.

• 1930. gada 11. jūlijā Kandavas jaun-
saimnieku biedrība beidzot tiek pie sava ka-
roga. Pēc gājiena no Kandavas pagasta nama 
Sabiles ielā uz baznīcu to iesvēta mācītājs 
R. Zariņš

• 1930. gada 20. jūlijā Kandavas baznīcā 
notiek jauniešu un jaunavu iesvētīšana. Svētī-
bu saņem 18 jauni cilvēki. Mācītājam sarīkot 
pasākumu palīdz baznīcas dāmu komiteja

• 1930. gada augustā Zemnieku Savienī-
bas algotie vietējie aktieri, ģērbušies Nacio-
nālā teātra lienētos tērpos, jāj pa Kandavu uz 
izrādi „Siguldas pilskungs” Kuršu pilskalnā. 
Pilsētnieki vīpsnā par ākstīgo pasākumu. To 
noskatās vien daži apmeklētāji

• 1930. gada 1. decembrī Kandavas Sar-
kanā Krusta veselības kopšanas punktā dar-
bu sāk zobārste Jurģa jaunkundze

• 1931. gadā Kandavas policija atrodas 
Sabiles ielā 2; nodaļas uzraugs ir Andrejs 
Dravnieks, vecākais policijas kārtībnieks 
Alfreds Bute, jaunākais policijas kārtībnieks 
Fricis Šimpermanis

• 1931. gadā Kandavā īres valde atro-
das Lielā ielā 2, tās priekšsēdētājs ir mier-
tiesnesis Kārlis Fihtenbergs; bāriņu tiesas 
priekšsēdētājs ir Kārlis Kārkliņš, viņš ir arī 
dzimtsarakstu nodaļas pārzinis; skolu valdes 
priekšsēdētājs ir Krišs Rozentāls. Elektrības 

stacija atrodas Lielā ielā 9, elektrības staci-
jas un tīkla pārzinis ir Jānis Rācenis. Pilsētas 
lopkautuve atrodas Lielā ielā 59, tās pārzinis 
ir veterinārārsts Jānis Bērtiņš. Pasta un tele-
grāfa kantoris ir Lielā ielā 27. Pastmeistars ir 
Jānis Grunte, aģents Ansis Fuksis, montieris 
Kārlis Gustavs, pastnieki ir Jānis Egle un Vol-
demārs Blumbergs

• 1931. gada 28. un 29. martā pēdējo 
reizi notiek Kandavas pilsētas domnieku 
vēlēšanas. Par pilsētas domes priekšsēdētāju 
ievēl Jāni Grunti, priekšsēdētāja biedru Kārli 
Tenbergu, bet par domniekiem: Kārli Kārkli-
ņu, Andreju Riekstiņu, Krišu Rozentālu, Fri-
ci Bērziņu, Kārli Peimani, Andreju Krūzma-
ni, Osvaldu Jēgermani, Aleksandru Lēnertu, 
Dāvidu Blumbergu un Frici Janševski. Par 
pilsētas galvu ievēl Albertu Štraufu

• 1931. gada 28. aprīlī par Kandavas Jau-
nās aptiekas īpašnieku kļūst farmaceits Rū-
dolfs Grīvāns (1893–?)

• 1931. gadā Latvijas Sarkanā Krusta 
biedrības Kandavas nodaļā par zobārsti sāk 
strādāt Ilze Melnalksne 

• 1931. gadā Kandavas Brīvprātī-
go ugunsdzēsēju biedrība, pateicoties tās 
priekšnieka Osvalda Jēgermaņa, komandas 
virsnieka Eduarda Tintes u.c. biedru gādībai, 
iegādājas „Magirus” motoršļirci uz diviem 
riteņiem

• 1931. gada 11. jūlijā savu karogu iesvē-
ta Kandavas Jaunsaimnieku biedrība

• 1931. gadā Kandavā dibina pien-
saimnieku biedrību, tās priekšnieks ir Jānis 
Brauers

Turpinājums sekos nākamajā izdevuma numurā.

Ieva Rudēvica | projekta koordinatore |

Projekta ietvaros slimību profilakses 
pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 7 ak-
tivitātes, aptverot atkarību mazināšanu, 
sirds asinsvadu slimību profilaksi un garī-
gās veselības profilaksi. Bet veselības veici-
nāšanas pasākumu īstenošanai tiks īsteno-
tas 19 aktivitātes, aptverot garīgās veselības 
veicināšanu, reproduktīvās veselības veici-
nāšanu, 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. de-
cembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs vis-
maz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.

Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 
EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda fi-
nansējums 85704,65 EUR apmērā un 
valsts budžeta finansējums 15124,35 EUR 
apmērā.

Santa Āboliņa | attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja |

Kandavas novada dome īsteno pro-
jektu “Gājēju celiņa pārbūve pie Vā-
nes pagasta administratīvās ēkas”. 
Nr.17-08-AL14-A019.2201-000004

Projekta mērķis ir palielināt vietas po-
tenciālu un pievilcību, nodrošinot iedzī-
votājiem kvalitatīvu dažādu pakalpojumu 
pieejamību, pārbūvējot gājēju celiņu pie 
Vānes pagasta administratīvās ēkas.

Kandavas novada dome ir saņēmusi 
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
lēmumu par projekta pieteikuma apstip-
rināšanu, ir noslēgusies iepirkuma proce-
dūra un šī gada vasarā notiks gājēju celiņa 
pie Vānes pagasta administratīvās ēkas 
pārbūves būvdarbi. Projekta ietvaros tiks 

demontēts esošais gājēju celiņš un izvei-
dots bruģakmens gājēju celiņš. Projekts 
tiks īstenots līdz 2018. gada 27. augustam.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem 
par iespējamām neērtībām būvdarbu laikā!

PROJEKTI
Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā

Nosaukums Datums Īstenošanas vieta Norises laiks
Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 03.05.2018. Vānes pamatskola 15:00-16:00

16:00-17:00
Seminārs par atkarību izraisošām 
vielām un to izplatību 07.05.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 16:00-17:30

Fiziskās aktivitātes bērniem 07.05.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
11:00-12:00

Nūjošanas nodarbības 08.05.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadions 18:30-20:00

Seminārs par ilgstošu stresu un 
profesionālo izdegšanu 09.05.2018. Zantes pamatskola 10:00-12:00
Nūjošanas nodarbības 09.05.2018. Vānes multifunkcionālais laukums 18:30-20:00
Nūjošanas nodarbības 10.05.2018. Zantes stadions 18:30-20:00
Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 10.05.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 15:00-16:00

16:00-17:00
Fiziskās aktivitātes bērniem 14.05.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00

11:00-12:00
Nūjošanas nodarbības 15.05.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 18:30-20:00
Nūjošanas nodarbības 16.05.2018. Vānes multifunkcionālais laukums 18:30-20:00
Nūjošanas nodarbības 17.05.2018. Zantes stadions
Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 17.05.2018. Vānes pamatskola 15:00-16:00

16:00-17:00
Seminārs par atkarību izraisošām 
vielām un to izplatību 21.05.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 16:00-17:30

Fiziskās aktivitātes bērniem 21.05.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
11:00-12:00

Nūjošanas nodarbības 22.05.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadions 18:30-20:00

Nūjošanas nodarbības 23.05.2018. Vānes multifunkcionālais laukums 18:30-20:00
Nūjošanas nodarbības 24.05.2018. Zantes stadions 18:30-20:00
Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 24.05.2018. Vānes pamatskola 15:00-16:00

16:00-17:00
Fiziskās aktivitātes bērniem 28.05.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00

11:00-12:00
Nūjošanas nodarbības 29.05.2018. Matkules multifunkcionālais laukums 18:30-20:00
Nūjošanas nodarbības 30.05.2018. Cēres sporta laukums 18:30-20:00
Nūjošanas nodarbības 31.05.2018. Zemītes pils 18:30-20:00
Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 31.05.2018. Vānes pamatskola 15:00-16:00

16:00-17:00

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

A T B A L S T A  Z E M K O P Ī B A S  M I N I S T R I J A  U N  L A U K U  A T B A L S T A  D I E N E S T S

Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu grafiks 
2018. gada maija mēnesim

Projekts “Gājēju celiņa pārbūve  
pie Vānes pagasta administratīvās ēkas”



AKTUALITĀTES8
2018. gada 3. maijs

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

20. aprīlī “Naglā” notika jauniešu talantu 
konkurss “Jauniešu faktors’’. 

Anete Elerte

Konkursā piedalījās 14 dalībnieki un katrs rādīja 
savu talantu – dziedāja, dejoja, rādīja teātri, spē-
lēja saksofonu un driblēja basketbola bumbu. Par 
piedalīšanos jaunieši saņēma pateicības rakstus 

un balvas, tika apbalvoti arī pirmo trīs vietu ieguvēji. Jau-
niešu faktorā bija arī stingra, bet ļoti jauka un smaidīga 
žūrija – jauniešu centra vadītāja Ieva, jaunatnes darbiniece 
Linda un jauniete Anete. Žūrijai bija grūti izlemt, kuram no 
dalībniekiem piešķirt pirmo vietu, jo jauniešu sniegums bija 
līdzvērtīgs. Pirmo vietu ieguva Danute Elerte ar R. Kaupera 
dziesmu “Mana dziesma”. Otro vietu ieguva puisis no Sabi-
les – Edgars Kleins ar Dz. Čīčas dziesmu “Bučas visiem”, bet 

trešo vietu – Zita Kleina ar romu dziesmu 
“Del ku drom romane giļa”. 

Bērni un jaunieši bija cītīgi gatavoju-
šies un pasākums izdevās. 

Pasākumu sagatavoja un organizēja 
jaunietes Lauma un Anete, kas jauniešu 

centrā strādā ar programmas “Jaunie-
šu garantija” palīdzību.

Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra vadītāja |

Aprīļa sākumā Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūrā norisinājās Eurodesk koordinato-
ru apmācības, kurās pieredzējušie koordinatori 
dalījās ar idejām un pieejām, jaunie koordi-

natori varēja izstrādāt savu pasākumu idejas un plānus. 
Šajās apmācībās piedalījās arī mūsu jauniešu centra va-
dītāja Ieva un jaunatnes darbiniece Linda. Lai kļūtu par 
Eurodesk reģionālo koordinatoru, Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra gada sākumā izsludināja konkursu 
un atlases veidā izvēlējās, kuri būs tiesīgi īstenot koordi-
natora un informatīvo punktu funkcijas. Priecājamies, ka 
izturējām atlasi un varēsim būt oficiāli Eurodesk vēstneši! 
Ceram, ka mums izdosies pildīt Eurodesk reģionālo koor-
dinatoru pienākumus un mēs būsim Eiropas iespēju vēst-
neši ne tikai Kandavas novadā, bet arī tuvākajā apkārtnē!

“Jauniešu garantija” nodrošina jauniešu centram 
jauniešus – darbiniekus: sporta organizatoru un kultū-
ras organizatoru

Vairāku gadu garumā mūsu Kandavas MJIC “Nagla” 
roku rokā sadarbojas ar biedrību “Kandavas novada Jau-
niešiem”, kas palīdz sniegt atbalstu jauniešiem nevalstiska-
jā sektorā, īstenojot dažādus kopīgus projektus. 

Jau trešo gadu biedrība “Kandavas novada Jaunie-
šiem” piedalās Nodarbinātības Valsts Aģentūras projekta 
“Jauniešu garantijas” aktivitātē – jaunieša darba pieredze 
nevalstiskajā sektorā. Šogad piedāvājām trīs vakances, 
taču atsaucās tikai divas aktīvas un strādāt gribošas jau-
nietes. Pateicoties biedrībai, mūsu jauniešu centra pulkam 
ir pievienojušās divas superīgas jaunietes: Lauma, kultūras 
pasākumu organizatore, Anete, sporta pasākumu organi-
zatore. Ceram, ka meitenes gūs neatkārtojami labu darba 
pieredzi ar bērniem un jauniešiem, mēs domājam, ka cen-
tra apmeklētāji novērtēs meiteņu darbu. Raksta turpināju-
mā varat iepazīties ar mūsu meitenēm.

Lauma, kultūras pasākumu organizatore:
“Šajā projektā piedalos pirmo reizi. Man ļoti patīk orga-

nizēt un nodarboties ar radošām lietām. Tieši šis projekts 

dod vaļu manam radošumam un izdomai. Mana profesi-
ja- kultūras pasākumu organizators. Domāju ka projektā 
pavadītais laiks būs aktīvs un pasākumiem bagāts. Šādu 
pasākumu organizēšana un jauniešu iesaistīšana ir supe-
rīgs darbs! Varam vairāk uzzināt par jauniešu interesēm 
mūsdienās un gūt papildus darba pieredzi citā profesijā.”

Anete, sporta pasākumu organizatore:
“Tā kā vienu reizi jau esmu piedalījusies šajā projek-

tā, zināju, ka tas būs forši, tāpēc nolēmu atkal izmantot 
šo iespēju. Šoreiz izvēlējos profesiju – sporta organizato-
re. Mans mērķis šī projekta ietvaros ir pamudināt biežāk 
iesaistīties fiziskajās un sportiskajās aktivitātēs bērnus un 
jauniešus, kuri apmeklē mūsu jauniešu centru. Esmu ga-
tava sešu mēnešu garumā šiem jauniešiem organizēt un 
vadīt sporta pasākumus. Tā ir lieliska iespēja pašai sevi 
pilnveidot un izmantot savu brīvo laiku lietderīgi.”

Sākot ar šo gadu mūsu Kandavas jauniešu centrs “Nagla” ir meties jaunā 
izaicinājumā, piesakoties kļūt par Eurodesk reģionālo koordinatoru. 

Kandavas MJIC “Nagla” – 
reģionālais Eurodesk koordinators

Eurodesk koordinatoru apmācību dalībnieki

Talantu konkurss 
“Jauniešu faktors”

“Jauniešu faktora”  
uzvarētāja Danute Elerte

Cēres pamatskola:
01.06.2018 līdz 30.06.2018  . . . . . . . 8.00–17.00
01.07.2018 līdz 31.07.2018  . . . . . . . . . .slēgts
01.08.2018 līdz 31.08.2018  . . . . . . . 8.00–17.00

Vānes pamatskola:
Matkules PII grupa
01.06.2018 līdz 29.06.2018  . . . . . . . 8.00–17.00
02.07.2018 līdz 20.08.2018  . . . . . . . . . .slēgts
21.08.2018 līdz 31.08.2018  . . . . . . . 8.00–17.00
Vānes PII grupa
01.06.2018 līdz 29.06.2018  . . . . . . . 8.00–17.00
02.07.2018 līdz 03.08.2018  . . . . . . . . . .slēgts
06.08.2018 līdz 31.08.2018  . . . . . . .8.00–17.00*
 (Apvienotā grupa)

Zemītes pamatskola
01.06.2018 līdz 17.08.2018  . . . . . . .07.30–17.30
20.08.2018 līdz 31.08.2018  . . . . . . . . . .slēgts

Kandavas novada Zantes pamatskola
01.06.2018 līdz 31.08.2018  . . . . . . .08.00–15.00

21. aprīlī Kandavas kultūras namam no 
skaņu pārpilnības bija ko turēt, jo šeit 
notika astotais Kurzemes mūzikas skolu 
orķestru festivāls, kas kopā pulcēja ap-
tuveni 190 jauno mūziķu no dažādām 
Latvijas malām.
Dagnija Gudriķe

Festivālā piedalījās mūzikas skolu kamerorķestri 
no Mārupes, Kuldīgas, Siguldas, Priekules un Zie-
meļkurzemes kamerorķestris. Vēl piedalījās simfo-
niskie orķestri no Madonas un Ķekavas mūzikas 

skolām, kā arī stīgu instrumentu spēles audzēkņi no Tu-
kuma un Kandavas mūzikas skolas. Koporķestra diriģents 
un pasākuma koordinators bija Madonas mūzikas skolas 
direktors Mārtiņš Bergs. 

Kā atzina Kandavas Mākslas un mūzikas skolas vijoles 
spēles pasniedzēja Inga Rubene, kuras audzēkņi piedalījās 

KULTŪRA UN IZKLAIDE
4. maijs

Latvijas Neatkarības dienas atzīmēšana Kandavā 
“Baltā galdauta svētki”

10.00 “Esmu dzimis Kandavas novadā” 2017. gadā 
dzimušo bērnu un viņu vecāku godināšana – 
ieeja ar ielūgumiem – Kandavas kultūras namā

11.00 Koncerts “No sirsniņas Latvijai” – Kandavas 
radošo skolu audzēkņu koncerts – Kandavas 
kultūras namā 

11.00–13.00 “No mazām domām izaug lieli darbi” – 
pupu stādīšana un zīļu apgleznošana – Kandavas 
Promenādē

13.00 “Baltais galdauts” – Kandavas novada muzejā
10.00–14.00 Apkaimes ideju darbnīcas – Cēres skolā
11.00 Latvijas Neatkarības dienas atzīmēšana Cērē
11.00 Baltā galdauta svētki Zantē
12.00 Baltā galdauta svētki Matkulē – kultūras nama 

estrādē, sliktos laika apstākļos kultūras namā
13.00 Baltā galdauta svētki Vānē – laukumā pretī Vānes 

kultūras namam
17.00 Baltā galdauta svētku koncerts – Zemītes tautas 

namā

Kandavā aizvadīts 
8. Kurzemes orķestru festivāls

Kandavas novada pirmskolas izglītības 
iestāžu darba grafiks vasaras mēnešos

PII “Zīļuks” audzēkņu vecāku ievērībai
No 1. jūnija līdz 1. oktobrim plānots, ka notiks Kandavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” remontdarbi. Ēkā notiks 
būvdarbi, kuru laikā bērnu atrašanās objektā nav pieļaujama. 
Paredzams, ka pēc sarunām ar audzēkņu vecākiem, projekta 
īstenošanas laikā, vietas bērnudārzā būs jānodrošina apmēram 
60 PII “Zīļuks” reģistrētiem bērniem četrās vecuma grupās. Pēc 
sarunām ar Izglītības pārvaldes vadību un novada izglītības 
iestāžu vadītājiem, Domes sēdē tika nolemts, ka bērnu uzraudzību 
projekta laikā ir iespējams nodrošināt Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas telpās – Skolas ielā 10, Kandavā, Kandavas novadā. 
Aicinām vecākus būt saprotošiem, un visiem, kam tas iespējams, 
lūgums vasaras periodā neizmantot šo pagaidu izvietošanas iespēju!

Kandavas novada dome



www.kandava.lv
9KANDAVAS

NOVADA VĒSTNESISKULTŪRA

10. maijā 
16.30 – Deju diena Kandavas internātvidusskolā – 

Kandavas internātvidusskolas sporta zālē

17. maijā
18.00 Teātra vakars Kandavā. Programmā: 

R. Blaumanis “Īstā līgaviņa” (Kandavas 
internātvidusskolas 12. audzēkņi, 7.–9. kl. dejotāji); 
H.Dorbe “Triks un Traks” (Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolas 1.–4. kl. audzēkņi); E. Potere 
“Priecāšanās spēle” (Kandavas K. Mīlenbaha 
vidusskolas 12. kl. audzēkņi) – ieeja bez maksas – 
Kandavas kultūras namā

18. maijā
15.00–19.00 Kandavas novada iedzīvotāju forums – 

Kandavas kultūras namā

19. maijā
11.00 Zantes pagasta un sporta svētki – noslēgumā 

plkst. 22.00 balle ar “Lietus blūzu” – ieeja 5,- eiro 
– Zantē, Zantes kultūras nams

13.00 Senioru Ziedu balle – Pensionāru Dienas centrā

No 21.–27. maijam
“Tērē nieku – ēd ar prieku!” – vēderprieku baudīšana 

Kandavas novadā – Kandavas novada svētku 
nedēļā – īpašs piedāvājums Kandavas novada 
kafejnīcās, restorānā, un lauku sētā. Katram 
apmeklētājam iespēja laimēt vērtīgas balvas. 
Pasākumu organizē: Kandavas Tūrisma 
informācijas centrs sadarbībā ar Kandavas novada 
uzņēmējiem.

24. maijā
19.00 Kandavas Deju skolas pavasara koncerts 

”Ielecam vasarā!” – ieejas maksa 2.00 eiro – 
biļešu iepriekšpārdošana t. 63182040 – Kandavas 
kultūras namā

No 25.–27. maijam
Kandavas novada svētki

26. maijā
Abavas senlejas ceļotāju diena
18.00 Koncerts “OZOLS” – Kandavas Promenādē – ieeja 

bez maksas

2. jūnijā
Cēres pagasta/sporta svētki – Cērē

9. jūnijā
Pasākums ģimenēm “Esam kopā” – Brīvdabas estrādē 

“Ozolāji”

IZSTĀDES
Līdz 16. maijam - Fotoizstāde “Dejas burvība”. Mirkļus 

tvēris Māris Grasmanis- Vānes kultūras namā

SPORTS
11. maijā

Kandavas novada taku skriešanas seriāla 2. kārta – 
Sekojiet informācijai!

29. maijā
16.00 Kandavas novada atklātais čempionāts 

orientēšanās sportā 3.posms- Talsu ZigZag un 
Tukuma Silvas apvienotā kārta (www.okzk.lv un 
www.coksilva.lv) – Jaunkandavā, pie vasaras 
kafejnīcas “Nāriņa”

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

Ilze Dravniece,  
| Kandavas Tūrisma un informācijas centra vadītāja |

• No 4.–6. maijam Latvijā un no 11.–13. maijam Lie-
tuvā notiks pasākums „Atvērtās dienas laukos”, kurā 
piedalās 200 saimniecības. Tiek piedāvāti: Baltā galdauta 
svētki, meistarklases, degustācijas, ekskursijas, laivošanas, 
pārgājieni, lauku gardumi, tirgošanās un citas iespējas lau-
ku baudīšanai. No Kandavas novada šajā pasākumā pie-
dalās 5 saimniecības jeb tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 
4. un 5. maijā: laivu noma „Kurzemes laivinieks” (Aba-
vas iela 6A, Kandava, mob. 29222630); Kalnmuižas pils 
(Kandavas pagasts, mob. 26699033); atjaunotais tūrisma 
un atpūtas centrs „Plosti” („Rēdnieki” Kandavas pagasts, 
mob. 26699033); zemnieku saimniecība „Ošenieki” (Ze-
mītes pagasts, mob. 28775254). 5. maijā: mājas vīna ra-
žotne „Tēviņi” (Zemītes pagasts, mob. 29106705). Plašā-
ka informācija: Kandavas TIC (Kūrorta iela 1b, Kandava, 
mob. 28356520, 63181150) vai internetā www.celotajs.lv/
atvertasdienas 

•  8. maijā plkst. 8.00 Kandavas TIC rīko tūrisma 
uzņēmēju un interesentu pieredzes braucienu uz Sal-
dus pusi „Vai kaimiņos dzīve saldāka?” Pieteikšanās un 
sīkāka informācija Kandavas tūrisma informācijas centrā 
(Kūrorta iela 1b, Kandava, tālr.: 63181150, 28356520). 
Viesosimies: pie bitenieka Jāņa Vainovska „Kārēs”; pie 
tekstilmākslinieces Baibas Rīteres; aktīvās atpūtas centrā 
„Radi”; Sv. Gregora kristīgās misijas centrā; lauku sētā 
„Puteņi”; viesnīcā „Demians”/restorānā „Stikla pērlīšu 
spēle”; Sv. Jāņa Saldus ev. lut. baznīcā un tornī; Kapelleru 
namā/ keramikas darbnīcā „Podnīca”. 

• 21.–27.maijā Kandavas novada svētku nedēļā Kan-
davas Tūrisma informācijas centrs novadniekus un viesus 
aicina uz vēderprieku baudīšanu „Tērē nieku – ēd ar 

prieku!”. Piedalās: Kandavas novada kafejnīcas, restorāns 
un lauku sēta. Īpašs svētku piedāvājums un iespēja ikvie-
nam laimēt vērtīgas balvas. Dalībnieki: kafejnīca „Pils” 
(Pils iela 7, Kandava), kafejnīca „Ieviņa” (Sabiles iela 6, 
Kandava), kafejnīca „Kandava” (Sabiles iela 3, Kandava), 
kafejnīca „Pie Kristapa” (Skolas iela 12, Kandava), vasa-
ras kafejnīca „Nāriņa” (Daigones iela 14a, Kandava); ka-
fejnīca „Zviedru cepure” (Matkules pagasts); kafejnīca 
„Saules villa” (Aizupe, Vānes pagasts); restorāns „Kaln-
muižas pils” (Kandavas pagasts) un lauku sēta „Kanga-
ri”(Cēres pagasts).

• 26. maijā – Kandavas novada svētkos – Kandavas Tū-
risma informācijas centrs organizē tradicionālo orientē-
šanos pa Kandavu „Kā zīles par ozoliem top”. Pasākums 
notiks no plkst. 11.00–15.00. Starts un finišs –Kandavas 
TIC (Kūrorta iela 1b, Kandava). Katram dalībniekam, kurš 
izpilda visus uzdevumus, balviņa.

19. maijā visā Latvijā notiks Muzeju 
nakts pasākumi, kuru kopīgais moto 
šogad ir “Šūpulis”. 

Sarma Anģēna | muzeja vadītāja |

Tāpat kā katru gadu Mu-
zeju naktī piedalīsies 
arī Kandavas novada 
muzejs. Pasākuma tēma 

“Tikai Abavas ozolu vainagos 
mūsu laimei ir šūpulis kārts”.

Programmā:
• 19.00–20.00 koncertu sniegs aktrise Sigita Jevgļevska 

un ģitārists Māris Kupčs. 
• Plkst. 20.15 ekskursija “Kandavnieku šūpulis” vēstur-

nieces Aksildas Petrevicas vadībā.
• 21.00 – 24.00 Muzeja brīvdabas kino
• No 20.15 radošā darbnīca “Koka gleznošana”
• 19.00–24.00 Izstāde “Mēs no Kandavas”. Izstādē va-

rēsiet aplūkot dažādu paaudžu mākslinieku darbus, kuri 
dzimuši Kandavas novadā. Izstādē būs pārstāvētas dažā-
das tehnikas – tekstils, keramika, dizains, gleznas, fotog-
rāfijas u.c. 

Būsiet mīļi gaidīti Muzeju nakts pasākumos!

festivālā, tik daudz mūziķu uz kultūras nama skatuves un 
arī skatītāju zālē vienuviet, vēl nebija redzēti.

”Tā bija lieliska pieredze piedalīties festivālā kā dalīb-
niekiem, izjūtot kopības sajūtu daudzo mūziķu vidū. Mu-
zicēt un klausīties vairāku orķestru skanējumā, jo mūsu 
mūzikas skolā orķestra nav. Tas audzēkņiem bija kā jauns 
stimuls mācīties un pilnveidot savas prasmes. Bija brīniš-
ķīgs koncerts, kurā stundas paskrēja nemanot. Repertuārs 
bija daudzveidīgs, interesants un klausītāju ausīm ļoti bau-
dāms. Priecēja atsaucība no vietējo kandavnieku puses, kas 
uz koncertu bija ieradušies kuplā skaitā. Zāle brīvu vietu 
nebija. Arī bērni bija ļoti apmierināti un izteica vēlmi pie-
dalīties arī turpmāk, jo tā bija iespēja satikties ar citu skolu 
stīdziniekiem. Ļoti atzīstami divos skaņdarbos kā solists 
muzicēja mūsu mūzikas skolas absolvents Kārlis Kristaps 
Šteinbergs, kas par savu virtuozo akordeona spēles prasmi  
var pateikties skolotājai Dzintrai Lindei. Atzinīgus vārdus 
jau mēģinājumā par mūsu kultūras namu sacīja diriģents 
Mārtiņš Bergs, gan par labo akustiku, gan par skaisto kul-
tūras namu, kas esot gluži kā Mazā ģilde. Gribu teikt, ka tā 
bija pozitīvu emociju pārpilna diena!”

Kandavas Tūrisma informācijas centra jaunumi

Kandavā aizvadīts 
8. Kurzemes orķestru festivāls

Aicina Muzeju nakts Kandavā

Foto Liena Trēde
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Edgars Priede, 
| Kandava/COMPOR komandas treneris |

Atšķirībā no pirmās izslēgšanas spēļu 
kārtas, kur uzvarētāju noskaidroja 
divu spēļu summā, ceurtdaļfinālā 

jācinās bija līdz divām uzvarām. Tā kā Gul-
benes komanda regulārajā čempionātā bija 
augstāk par mums, tad viņiem bija mājas 
zāles priekšrocības, līdz ar to pirmo spēli 
aizvadījām Gulbenē. 

Spēles sākums bija ļoti cerīgs, ātri izvir-
zījāmies vadībā, pirmo puslaiku noslēdzot 
atrodotis vadībā, taču trešajā ceturtdaļā 
krietni veiksmīgāk spēlēja mājinieki, laužot 
spēles gaitu, izcīnot pirmo uzvaru sērijā. 

Otro spēli Kandavā, ļoti lieliskā atmos-
fērā, aizvadījām pēc līdzīga scenārija kā 
Gulbenē. Arī šinī spēlē galveno izrāvienu 
mājinieku komanda veica trešajā ceturt-
daļā, pārsvaru notorurējām un izcīnījām 
iespēju vēlreiz atgriezties Gulbenē, lai tur 
aizvadītu izšķirošo spēli.

Uz tālo Gulbeni gatavi līdzi braukt bija 
ap 80 līdzjutēju, tā sagādājot lielisku atmos-
fēru arī Gulbenē, tomēr lielisks sniegums 
mūsu komandai neizdevās. Neveikmses 
uzbrukumā neļāva spēkoties ar ļoti labi 

spēlējošo “Buku” komandu, un līdz ar to 
sanāca bezierunu zaudējums. Tomēr, vēl-
reiz jāuzteic līdzi atbraukušie skatītāji, kuri 
neskatoties uz slikto rezultātu, turpināja at-
balstīt komandu līdz pat spēles beigām, kā 
arī pēc tās. 

Līdz ar to pirmo sezonu LBL2 Kanda-
va/Compor komanda noslēdza ¼ finālā. 
Rezultāts noteikti nav slikts priekš debijas, 
atstājot vietu progresam uz nākamo sezo-
nu. Komanda saka milzīgu paldies visiem 
līdzjutējiem, kuri visas sezonas garumā 
spēles Kandavas hallē padarīja par svēt-
kiem, tiksimies nākamajā sezonā! 

Tāpat ļoti liels paldies visiem sponso-
riem: Kandavas novada domei, SIA Com-
por, RGR plus (Raivim un Gitai Bērzi-
ņiem), SIA M un V (Guntim Meieram), SIA 
Aggregare (Robertam Redko), SIA Abas 
home Smokehouse (Guntaram Indrikso-
nam), SIA Kandavas Ceļi (Ivaram Mara-
šinskim), Rūmenes muižai, SIA Kristaps 
(Ivo un Solvitai Gotfrīdiem), www.viss.lv 
(Jānim Priedniekam), Virši-A, Kalnmuižas 
pils, Ilzei Gotfrīdai, SIA Saltums (Stefānijai 
Neibergai). Kā arī Marekam Mejerim un 
Jānim Strēlniekam par sarūpētajām balvām 
skatītāju konkursā.

Andris Bambis

Šautriņu mešana mērķī Kandavā šo-
brīd ir atguvusi otro elpu. Tas noticis 
pateicoties entuziastiem I.Dūniņam, 

U.Vītoliņam, G.Brikovam un vēl dažiem ci-
tiem, kas ar Kandavas Sporta halles, sporta 
kluba “Kandava” un Kandavas kultūras un 
sporta pārvaldes atbalstu ir iekārtojuši spor-
ta hallē šautriņu mešanas zāli (pirmajā gadā 
sacensības notika sporta halles ģērbtuvē), 
ko ļoti augstu novērtējuši tie sportisti, kas 
ierodas uz Kandavā rīkotajām sacensībām. 

Šautriņu mešanas “pionieris” Kanda-
vā ir Kandavas internātvidusskolas skolo-
tājs Egīls Vītols, kurš pats ir bijis Latvijas 
čempions un KIVS sporta zālē ir noticis 
arī Latvijas čempionāts (1993. gadā). Kaut 
arī Egīls jau daudzus gadus dzīvo un strādā 

Ventspilī, 2017. gada veterānu sporta spēlēs 
viņš pārstāvēja mūsu novadu.

Kā jau minēju, 14.aprīlī noslēdzās Kan-
davas novada 2. atklātais čempionāts šaut-
riņu mešanā, kurā piedalījās 42 dalībnieki 
no Kandavas, Jaunpils, Irlavas, Tukuma 
novada, Kuldīgas, Ēdoles, Brocēniem un 
vēl vairākām vietām. Čempionāts sākās 
2017. gada novembrī un tika izspēlētas se-
šas kārtas.

Aicinām pievienoties jaunus dalībnie-
kus, treniņi notiek sporta hallē katru treš-
dienu no plkst. 19.00. Iespējams, ka vasarā 
var būt izmaiņas, tādēļ lūdzam zvanīt Ga-
tim, tālrunis 28334339. Īpaši tiek aicinātas 
dāmas, jo iepriekšējās veterānu sporta spē-
lēs nācās “aizņemties” dāmu no Bauskas. 
Šautriņu mešana ir sporta veids, kurā pie-
dalīties vecums nav šķērslis! Gaidām Jūs!

U-19 basketbola komanda LJBL LR čempionāta 1/16 finālā 19. aprīlī  uzvarēja 
superlīgas komandu no Jēkabpils.

20. aprīlī Jaunkandavā pie 
Teteriņu ezera notika novada 
taku skriešanas seriāla 1. kārta, 
kurā piedalījās 28 dalībnieki, 
kas jauna pasākuma pirma-
jai kārtai ir salīdzinoši labs 
iesākums. 
Uldis Vēciņš

Dalībnieki startēja četrās grupās: 
1. grupā – jaunietes, kas dzimušas 
2000. gadā un vēlāk – veica divus 

apļus, apmēram 2 km. 2. grupā- jaunieši, 
kas dzimuši 2000. gadā un vēlāk – veica 
divus apļus, apmēram 2 km. 3. grupā – sie-
vietes bez vecuma ierobežojumā, kurām 
distance bija četri apļi jeb apmēram 4 km. 
4. grupā – vīrieši bez vecuma ierobežojuma, 
kas arī veica četrus apļus jeb 4 km. Visvairāk 
dalībnieku, skaitā 17, bija ceturtajā grupā.

Kandavnieki bija pārstāvēti ar 12 dalīb-
niekiem un starts viņiem izdevās veiksmīgs, 
iegūtas trīs pirmās vietas (Estere Marcinke-
viča, Artūrs Rižikovs, Edgars Seezens) un 
viena trešā vieta (Artūrs Kabels).

Taku skriešanas seriāla 2. kārta notiks 
11. maijā. 

Sekojiet informācijai!

Noslēdzies Kandavas novada atklātais 
čempionāts šautriņu mešanā
14. aprīlī Kandavas Sporta hallē noslēdzās Kandavas novada 
atklātais čempionāts šautriņu mešanā.

Notikusi Kandavas novada 
taku skriešanas seriāla 1. kārta

Kandava/COMPOR basketbola 
komandai sezona noslēgusies
Regulāro sezonu noslēdzot sestajā vietā, un pirmajā kārtā pie-
veicot LU/BS Rīga komandu, ceturtdaļfinālā pretī mums stājās 
regulārās sezonas trešā spēcīgākā komanda – Gulbenes “Buki”.

Komanda kopā ar līdzjutējiem Gulbenē

FOTOZIŅA

Kopvērtējuma vietu sadalījums sekojošs:
Dāmas
1. vieta – Sandra Aļenčika (Irlava), viņa 
ieņēma 4. vietu vīru konkurencē
2. vieta – Gunta Doroškevica (Jaunpils)
3. vieta – Inese Ķergalve (Jaunpils)
4. vieta – I. Ozola (Irlava)
5.vieta – G. Ķimene (Jaunpils)
6. vieta – K. Ozola (Irlava)

Vīrieši
1. vieta – Gatis Ozols (Irlava) 6. p.
2. vieta – Ilmārs Dūniņš (Kandava) 10. p.
3. vieta – Guntis Mazbergs (Jaunpils) 16. p.
4. vieta – G. Brikovs (Kandava) 33,5. p.
5. vieta – J. Aļenčiks (Irlava) 36,5. p.
6. vieta – U. Vītoliņš (Kandava) 41. p.
7. vieta – Z. Viļumsons (Kandava) – 44,5. p.
8. vieta – A. Kleinbergs (Kandava) – 60,5. p.

Foto I. Gotfrīds
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2018. gada 22. marta līdz 26. aprīlim 

reģistrēti 7 jaundzimušie:
Emma, Tristans Imants, Elija, Mareks,  

Hanija, Ričards, Sandis

SVEICAM VECĀKUS!
Kandavas novada dome

Sveicam divus aprīlī salaulātos pārus!
Rakstisku atļauju poublicēt ziņas  

par savu laulību deva 
Dace un Guntis Grigorjevi!

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2018. gada 27. marta līdz  
23. aprīlim reģistrēti mirušie: 

Genovefa Šiļvjana (1931) no Kandavas
Valija Aina Gudovska (1935) no Kandavas

Ēriks Mosejonoks (1924) no Matkules pagasta
Miervaldis Puplaks (1951) no Cēres pagasta
Mārīte Lūsiņa (1941) no Matkules pagasta

Dagnija Gulbe (1951) no Vānes pagasta
Tija Zaļmeža (1946) no Tukuma

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!
Kandavas novada dome

Laulību noslēguši

SVEICAM!
Mums laiks ir dots
Gan melanholijai, gan priekam.
Viss pieder pie dzīves.
Nekas nav pa niekam.

/Una Imula/

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
gadskārtās maija mēneša jubilārus! 
Vēlam stipru veselību un saulainus 
turpmākos dzīves gadus!

Kandavas novada pensionāru biedrība

Skaistākie ziedi, mīļākie vārdi,
Bet tas vēl nav viss –
Lai tev vienmēr ir debesis,
Lai zem kājām dzimtenes smilts,
Saule un naktīs mēness tilts,
Draugi, kas palīdz nelaimē,
Ticība, cerība, mīlestība,
Kamēr vien dzīvo šai pasaulē!

/D. Gudriķe/

Sirsnīgi sveicam Maigu Loginu skaistajā 
jubilejā! 

Pils ielas 3 kaimiņi

*  *  *

Kandavas novada dome izsaka pateicību 
Benitai Klindžānei par iejūtību un operatīvu 

reaģēšanu glābjot bezpalīdzības  
stāvoklī nokļuvušu cilvēku.

Pateicība

1. Vienreizējs pabalsts Kandavas novada 
iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80, 90 un 

100 un vairāk gadu vecumu. Pabalstu izmaksā  
mēnesī, kad sasniegts attiecīgais vecums. 80 
un 90 gadus sasniegušajiem pensionāriem 
15,00 eiro, 100 gadus sasniegušajiem 
pensionāriem  150,00 eiro, vairāk par 100 
gadus sasniegušiem pensionāriem katru gadu 
15,00 eiro.

2. Pabalsts pirts apmeklējumiem tiek 
piešķirts visiem Kandavas novadā 

pastāvīgi dzīvojošiem pensionāriem un 
personām ar invaliditāti. Pabalsts tiek piešķirts 
50% apmērā no pakalpojuma cenas, bet ne 
vairāk kā 5,00 eiro mēnesī.

3. Brīvpusdienas izglītības iestāžu 
skolēniem un piecgadīgo sešgadīgo 

obligātās apmācības audzēkņiem, kuru 
ģimenes nonākušas krīzes situācijā. Pabalsts 
tiek piešķirts uz krīzes situācijas laiku.

4. Pabalsts Jaungada paciņas piešķiršanai 
pirmskolas vecuma bērniem, personām 

ar invaliditāti - Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietušajiem, personām ar 1. grupas 
invaliditāti un bērniem ar invaliditāti;

5. Pabalsts Kandavas novada bērniem 
klīniskā psihologa apmeklējuma 

(konsultācijas) apmaksai var saņemt, ja 
bērnam tiek kārtots invaliditātes statuss vai 
bērnam nepieciešama speciāla apmācības 
programma.

6. Pabalsts bērniem, kuri atrodas aizbildņa 
ģimenēs ir 29 eiro mēnesī. Pabalsts 

paredzēts pārtikas un drēbju iegādei.

7. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, kad 
ģimene (persona) katastrofas vai citu no 

ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama 
psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalsts ir 
vienreizējs un tā apmērs ir  līdz 100 eiro.

8. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. 

Dzīvokļa pabalstu bērns bārenis un bērns, kurš 
palicis bez vecāku gādības nav tiesīgs saņemt, 
ja viņš īrē pašvaldības sociālo telpu/dzīvokli.

9. Vienreizējs pabalsts personai, 
atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 

iestādes. Pabalsta apmērs 2018. gadā ir 53 
eiro un atbilst valstī noteiktajam garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa apmēram.

10. Pabalsts sociālās intervences mērķu 
sasniegšanai. Pabalstu sociālās 

intervences mērķu sasniegšanai var saņemt 
šādu izdevumu segšanai:

10.1. transporta izdevumu segšanai līdz 
30,00 euro mēnesī personai, kura apmeklē 
sociālās rehabilitācijas plānā ietvertos 
pasākumus;
10.2. personas apliecinoša dokumenta 
(pases vai personas apliecības) 
noformēšanai, ja tas nepieciešams sociālās 
situācijas risināšanai. Pabalsta apmērs 
var būt vienāds ar naudas summu, kas 
nepieciešama pases noformēšanai, atbilstoši 
noteiktajai valsts nodevai personai ar/bez 
atvieglojumiem.

11. Pabalsts aizgādnim. Pabalstu 
var saņemt ar Kandavas novada 

bāriņtiesas lēmumu ieceltam aizgādnim, kura 
aizgādnībā ir persona, kurai ar tiesas spriedumu 
ir ierobežota rīcībspēja, ja personas ar 
rīcībspējas ierobežojumu deklarētā dzīvesvieta 
ir Kandavas novada administratīvajā teritorijā. 
Pabalsts tiek piešķirts 1  reizi mēnesī, 50,00 eiro 
apmērā, aizgādņa pienākumu pildīšanai.

Pakalpojumu “Aprūpe mājās” var saņemt 
personas ar invaliditāti, personas pensijas 
vecumā, kā arī personas ar ilgstošu saslimšanu, 
ja ir konstatēta nespēja vai kustību traucējumi, 
kuri apgrūtina pašaprūpes spējas. Lai saņemtu 
pakalpojumu klientam ir jāvēršas pie sociālā 
darbinieka pagastu pārvaldēs vai Sociālā 
dienesta nodaļā “Aprūpe mājās”. Ja cilvēks 
nespēj nokļūt līdz sociālajam darbiniekam, 
tad vēlams sazināties ar sociālo darbinieku 
telefoniski.

Šajā pavasarī, Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa sociālajā 
vietnē Facebook veica aptauju, 
uzdodot jautājumu pāriem, kas 
nesastāv laulībā: Kas pamudi-
nātu Jūs noslēgt laulību?

Maija Zariņa  
| Kandavas novada Dzimtsarakstu  
nodaļas vadītāja |

Pateicamies visiem, kas piedalījās, par 
iesūtītajām atbildēm un ierosināju-
miem. Lielākais vairākums bija at-

bildējuši, ka noslēgt laulību viņus pamudi-
nātu-protams, mīlestība! Tāpat uzzinājām, 
ka pāri labprāt izmantotu iespēju laulību 
noslēgt neparastā laikā (nakts laulības) un 
vietā, jo visvairāk tika atbalstīta ideja par 
laulībām mūsu skaistajā Bruņinieku pils-
kalnā. Par šo ieceri pašvaldībā noteikti tiks 
domāts nākamajā pavasarī, kad atkal rīko-
sim akciju un aicināsim mūsu novada pārus 

noslēgt laulību, nemaksājot pašvaldības no-
devu. Pāru attiecības un attieksme vienam 
pret otru, ir mūsu sabiedrības spogulis, 

tādēļ mēs ļoti priecājamies par katru pāri, 
kas pieņem svarīgo lēmumu un ierodas 
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgt laulību!

Noslēgusies aptauja par laulībām

Jaunlaulātie pie Abavas tilta Kandavā Foto I. Smeltere

Pabalsti, kurus var saņemt, 
neizvērtējot pabalsta saņēmēja 
ienākumus un materiālo stāvokliLīdz 22. maijam 

lauksaimnieki 
var pieteikties 

platību maksāju-
miem, iesniedzot 
Vienoto iesniegumu. 
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem 
varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. 
jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 
1% samazinājums par katru nokavēto dar-
ba dienu. Pieteikties platību maksājumiem 
varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

Arī šogad LAD platību maksājumu 
iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klā-
tienes konsultācijas daudzos pagastu cen-
tros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pietei-
kumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez 
maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan 
minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklē-
jot LAD klientu apkalpošanas centrus. In-
formāciju par klātienes konsultāciju laikiem 
un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā. 

Iepriekšējie divi gadi ir pierādījuši, ka 
pieteikšanās platību maksājumiem elek-
troniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt atbal-
sta maksājumus. Rekordliels skaits – 95% 
lauksaimnieku 2017. gadā saņēma Vienotā 
Platību maksājuma un Mazā lauksaimnieka 
shēmas gala maksājumus līdz gada beigām. 
Būtiski samazinās arī lauksaimnieku pie-
ļauto kļūdu skaits iesniegumos. Pēdējo divu 
gadu laikā, kopš pieteikšanās notiek elektro-
niski, kļūdu skaits samazinājies vairāk nekā 
septiņas reizes. “Brīdinām, lai neaizmirstu” 
– sistēmā iestrādātais algoritms, kas lauk-
saimniekiem pasaka priekšā atbalsta veidus, 
kuriem lauksaimnieks var pieteikties, dar-
bosies arī šogad. 

Nosacījumus katra konkrētā atbal-
sta veida saņemšanai 2018. gadā var lasīt 
LAD mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un 
veidlapas”. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jeb-
kurā LAD klientu apkalpošanas centrā klā-
tienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai 
zvanot uz informatīvo tālruni 67095000. 

Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs.

Par pieteikšanos 
platību maksājumiem

Paldies bērniem!
Bezpajumtnieku Kaķu 

namiņa “Muris un viņa 
draugi”, kas atrodas pie 
Kandavas tehnikuma, 
lielie un mazie iemīt-
nieki saka PALDIES! 
par dāsno un gardo 

cienastu Kandavas 
internātvidusskolas 3. b 

klases un Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 
4. a klases audzēkņiem un viņu audzinātājām. 
Tie ir Jūsu labie darbi, kas nāk no sirsniņām, 

kurus četrkājainie brāļi un māsas ļoti novērtē!
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS INFORMĀCIJA

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

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.5 (157). 
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

Konkursā tiks apbalvotas trīs skaistākās fotogrāfijas, 
kuras izvērtēs Kandavas novada Sabiedrisko attiecību 
nodaļas  speciālisti un citi pieaicināti speciālisti. Kon-
kursam iesūtītās fotogrāfijas tiks publicētas mājaslapā  
www.kandava.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos. 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 6. jūnijā pašvaldības 
mājaslapā www.kandava.lv. Fotogrāfijas sūtiet uz e-pastu: 
liga.supstika@kandava.lv

Par fotogrāfiju tālāko izmantošanu, pēc konkursa sazi-
nāsimies ar autoriem personīgi.

Fotogrāfiju iesūtīšanas noteikumi:
• fotografēt varat ne tikai ar fotoaparātu, bet arī ar mobilo 

telefonu, svarīgs ir fotoattēls un tas, ko tajā redzam;
• fotogrāfijas minimālais izmērs 1600x1200 pikseļi;
• viens cilvēks (konkursa dalībnieks) var iesūtīt ne vairāk kā  

3 bildes.

Nosūtot fotogrāfiju, jānorāda sekojoša informācija:
• apdzīvota vieta Kandavas novadā, kur fotogrāfija uzņemta;
• fotogrāfijas iesūtītāja vārds, uzvārds, e-pasts, kontakttālrunis 

(lai būtu iespējams sazināties ar Jums par balvas nodošanu).

PROJEKTS

Projekts
“Parka pie Kandavas
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
labiekārtošana” 
Santa Āboliņa  
| Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja |

Kandavas novada dome īsteno projektu “Parka pie 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana”. 
Nr.16-08-AL14-A019.2201-000004

Projekta mērķis ir labiekārtot parku pie Kandavas 
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, tādā veidā palielinot vietas 
pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūris-
ma pakalpojumu piedāvājumam, kā arī palielinot vietējo 
iedzīvotāju rekreāciju. 

Projekta ietvaros tiks labiekārtots parks iepretim Kan-
davas K. Mīlenbaha vidusskolai no vienas puses un Kan-
davas evanģēliski luteriskajai baznīcai un Mākslas un mū-
zikas skolai no otras puses. Parkā tiks izveidoti centrālie 
pastaigu celiņi, izbūvēts apgaismojums, uzstādīts saules 
pulkstenis, soliņi un atkritumu tvertnes. 

Šis parks ir vienīgā vieta Kandavā, tā ģeogrāfiskā 
novietojuma dēļ, kurā iespējams izvietot saules pulksteni, lai 
tas rādītu pareizu laiku. Saules pulkstenis tiks veidots grā-
matas formātā par godu mūsu novadniekam – valodniekam 
Kārlim Mīlenbaham. Projektu plānots īstenot šīs vasaras laikā. 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par neērtībām, 
kas radušās būvdarbu laikā!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kandavas pilsētas 
iedzīvotāju ievērībai!

Kandavas novada sociālais dienests informē, ka sākot 
ar 27. aprīli, katru piektdienu plkst. 10.00 no Kandavas 
Tirgus laukuma pie ugunsdzēsēju depo kursēs autobuss uz 
Jaunkandavas kapiem. Atpakaļ uz pilsētu autobuss atgrie-
zīsies pēc stundas.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka ar 2018. gada 1. jūniju mainās santehniķa,  
traktortehnikas un ekskavatora pakalpojumu cenrādis:

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena, EUR
 bez PVN PVN 21 % ar PVN

Traktortehnikas pakalpojumi 1 stunda 19,80 4,16 23,96
Ekskavatora pakalpojumi 1 stunda 22,65 4,76 27,41
Kravas transportlīdzekļa Mercedes Benz 1317 Pašizgāzēja/iekrāvēja 
(hidromanipulatora kauss) pakalpojumi 1 stunda 24,30 5,10 29,40

Santehniķa pakalpojumi 1 stunda 9,72 2,04 11,76
Santehniķa ceļa izdevumi ārpus Kandavas pilsētas robežām 1 km 0,59 0,12 0,71

Būtiskas izmaiņas skar asenizācijas pakalpojuma cenrādī un sniegšanas kārtību.
Ar 2018. gada 1. jūniju asenizācijas pakalpojumus juridiskās un fiziskās personas varēs saņemt pēc sekojošā cenrāža:

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena, EUR
 bez PVN PVN 21 % ar PVN

Nosēd bedres izvešana līdz 4m3 ,  
ar asenizācijas automašīnu par 1(vienu) reizi gab 17,08 3,59 20,67

Ceļa izdevumi ārpus Kandavas pilsētas 1 km 0,71 0,15 0,86
Viltus izsaukums  
(pēc klienta izsaukuma nav nodrošināta piekļūšana nosēd bedrei) 1 gab 14,11 2,96 17,07

Ja asenizācijas pakalpojuma sniegšanas vajadzībām SIA ”Kandavas komunālie pakalpojumi” rodas pienākums, saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem iegādāties Autoceļu lietošanas nodevu (vinjeti), klientam piemēro sekojošu asenizācijas 
pakalpojumu cenrādi: 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena, EUR
 bez PVN PVN 21 % ar PVN

Nosēd bedres izvešana līdz 4m3 ,  
ar asenizācijas automašīnu par 1(vienu) reizi gab 26,44 5,55 31,99

Ceļa izdevumi ārpus Kandavas pilsētas 1 km 0,71 0,15 0,86
Viltus izsaukums  
(pēc klienta izsaukuma nav nodrošināta piekļūšana nosēd bedrei) 1 gab 17,07 3,58 20,65

* Nosēd bedres izvešanas maksa ar asenizācijas automašīnu – 6,61 EUR / m3 bez PVN.

Jaunums! Lai nodrošinātu un veicinātu visiem Kandavas novada iedzīvotājiem asenizācijas pakalpojumu pieejamību, būs iespēja 
saņemt asenizācijas pakalpojumus nepiemērojot papildus maksu par ceļa izdevumiem Kandavas novada pagastos 1 reizi mēnesī 
konkrētajā dienā pēc sekojošā grafika:

Cēres pagastā 06.06.2018. 04.07.2018. 01.08.2018. 05.09.2018. 03.10.2018. 07.11.2018. 05.12.2018.

Kandavas pagastā 07.06.2018. 05.07.2018. 02.08.2018. 06.09.2018. 04.10.2018. 08.11.2018. 06.12.2018.

Matkules pagastā 13.06.2018. 11.07.2018. 08.08.2018. 12.09.2018. 10.10.2018. 14.11.2018. 12.12.2018.

Vānes pagastā 14.06.2018. 12.07.2018. 09.08.2018. 13.09.2018. 11.10.2018. 15.11.2018. 13.12.2018.

Zantes pagastā 20.06.2018. 18.07.2018. 15.08.2018. 19.09.2018. 17.10.2018. 21.11.2018. 19.12.2018.

Zemītes pagastā 21.06.2018. 19.07.2018. 16.08.2018. 20.09.2018. 18.10.2018. 22.11.2018. 20.12.2018.
Ja dienu iepriekš nebūs saņemts neviens pieteikums, asenizācijas mašīna nebrauks. Pārējās dienās asenizācijas pakalpojumi tiks 
sniegti pēc apstiprinātā cenrāža.

Atgādinām, ka pakalpojums jāpiesaka laicīgi zvanot pa tālr. 63126072, 63126188 un 26603244. vismaz vienu dienu iepriekš. 
Papildus informāciju skatīt: http://kandava.lv/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi

Izmaiņas SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” cenrādī

Fotokonkurss 
“Pavasaris 
Kandavas 

novadā”


