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Te ir tā vieta,
Senču balsīm pilnā.

Te ir tā pilsēta. Te tikšķ 
tās sirds.

Svētki aizvadīti ar ozola spēku

/ M. Laukmane /

AKTUĀLI PAGASTU ZIŅAS

Baltos ziedos 
aizvadīti Zantes 
pagasta svētki

Vārds uzņēmējiem – 
Ražošanas jaudu 
palielina kokapstrādes 
uzņēmums

8. lpp. >5. lpp. >

Kandavas novada svētki “Ar 
ozola spēku!” krāšņi un godam 
aizvadīti. Un ozola spēks šoreiz 
noteikti bija nepieciešams, lai 
izturētu īsti spānisko karstumu 
trīs dienu garumā.

Dagnija Gudriķe

Piedaloties svētkos daudzus gadus, 
vienmēr šķiet, ka tieši šie ir tie skai-
stākie, pasākumiem bagātākie un 
kuplāk apmeklētie. Tā tas bija arī 

šogad. Tik tiešām visi pasākumi bija kupli 
apmeklēti, svētkos piedalījās ne tikai daudz 
novadnieku, bet arī tūristi un viesi no dažā-
dām Latvijas vietām. 

Turpinājums 2. lpp
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Ar godu esam aizvadī-
juši Kandavas nova-
da svētkus, un pati 
daba un Dievs ir stā-

vējis mums klāt, gādājot par brīnišķīgiem 
laika apstākļiem. Saulains laiks ir puse 
no tā, lai viss iecerētais izdotos. Šogad 
atbilstoši Latvijas simtgadei, svētkiem 
tika dots stiprs un varens nosaukums “Ar 
ozola spēku!” Ozola – kas simbolizē Kan-
davas pilsētu, savukārt – spēks, ir jūtams 
Kandavas novada ģerbonī.  

Mēs, Kandavas novada ļaudis, esam 
lepni, sīksti un spītīgi, kā jau kurzem-
nieki. To pierāda mūsu amatnieki, 
uzņēmēji, radošie ļaudis, kuri dižojās 
mūsu vecpilsētas sirdī. Kandavas nova-
da vārds izskan sportā, un arī svētkos 
redzējām spraigas cīņas ielu basketbolā, 
auto veiklības paraugdemonstrējumos 
un jau 8. jūnijā Kandavā varēsim vērot 
simtiem velobraucēju. Mūsu sportam 
atbilstošo infrastruktūru visas vasaras 
garumā izmantos sportisti treniņno-
metnēs. Kultūras „lauciņā” esam stabili 
un novērtēti – mums ir daudz talantīgu 
un darbīgu ļaužu, un viena no talantu 
kalvēm ir atjaunotā Mākslas un Mūzikas 
skola, kur radīti visi apstākļi jaunatnes 
izaugsmei. Lepojamies ar bagātīgo ko-
lektīvu skaitu, kuri jau 1. jūlijā dosies uz 
Lielajiem Dziesmu un Deju svētkiem.

Svētkos atzīmējām arī Kandavas no-
vada fotoalbuma-grāmatas atvēršanas 
svētkus, dāvinot to mūsu Goda pilso-
ņiem, uzņēmējiem un draugiem gan no 
Latvijas, gan ārvalstu pašvaldībām. Grā-
matā ir apskatāmas mūsu novada pagas-
tu un pilsētas skaistākās un nozīmīgākās 
vietas, mūsu uzņēmēju un darbīgo ļau-
žu veikums. Prieks, ka uzņēmēji ir izrā-
dījuši iniciatīvu novada svētku rīkošanā 
un no sirds līdzdarbojās, jo tikai kopā 
mēs varam radīt svētkus sev un citiem.

Bet, lai svinētu kārtīgus svētkus, ir 
bijis daudz jāpaveic. Tāpēc saku lielu un 
patiesu paldies visiem, kas palīdzējuši, 
lai mums izdotos krāšņi novada svētki, 
to atzina arī viesi un kolēģi no mūsu 
draugu un kaimiņu pašvaldībām – Tu-
kuma, Engures, Dobeles, Talsiem, kā 
arī mūsu ārvalstu sadarbības partneri 
un draugi no Nestvudas un Lejres paš-
valdībām Dānijā, Saku pilsētas Igauni-
jā, Žagares Lietuvā un citiem.

Ar draudzību ir tāpat, kā ar prieku 
un smiekliem - padalies un būs visiem. 
Svinot draudzības svētkus, visi kopā 
kļūstam bagātāki. Paldies, Jums visiem 
par atbalstu! 

Novēlu visiem ar prieku sagaidīt 
Līgo svētkus un skaisti pavadīt Jāņu 
nakti, jo mūsu senčiem bija tāds ticē-
jums: cik tālu atspīd Jāņu ugunskurs, tik 
tālu arī būs nākamajā vasarā īpaši laba 
raža, labs auglīgums.

Inga Priede, 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Cienījamie, 
Kandavas 
novada ļaudis Sākums 1. lpp.

Ar savu klātbūtni mūs bija pagodinā-
juši ārvalstu sadarbības partneri no Dā-
nijas Lejres un Nestvudas pašvaldībām, 
Igaunijas Saku pilsētas domes un Lietuvas 
Jonišķu rajona Žagares, kā arī delegācijas 
no Tukuma, Engures, Talsu un Dobeles 
novadiem. Rakstiski sveicienus bija atsūtī-
juši topošie sadarbības partneri no Šilales 
pilsētas Lietuvā, kā arī novada Goda pilso-
nis Vikentijs Žižņevskis.

Sveicienus saņēmām arī no citiem Goda 
pilsoņiem – Aijas Blittes, Armanda Krauli-
ņa, Hugo Jurševska, Alfrēda Petroviča.

 Svētku laikā novada dome prezentēja arī 
jauno fotoalbumu- grāmatu “Kandavas no-
vads”, kuru svinīgajā pieņemšanā pie domes 
priekšsēdētājas dāvināja Kandavas novada 
Goda pilsoņiem, uzņēmējiem, ārzemju vie-
siem un draugiem no Latvijas pašvaldībām. 
Grāmata tiks dāvināta arī visiem, kas pieda-
lījās tās tapšanā, tā tiks izmantota novada 
reprezentācijai un pasniegta apbalvotajiem 
svētkos un citos pasākumos. Grāmatu Kan-
davas novada tūrisma informācijas centrā 
varēs iegādāties arī jebkurš interesents.

Lai svētki izdotos, vispirms ir kārtīgi 
jāstrādā, un šo novada svētku tapšanā tika 
daudz un cītīgi strādāts. Domes vadība izsaka 
lielu pateicību visiem čaklajiem darba veicē-
jiem, kas, neskatoties uz negulētām naktīm, 

paši ieguldot idejas, milzīgu darbu un ener-
ģiju, sagādāja svētkus citiem. Šajos svētkos 
pirmo reizi bija vērojamas jaunas sadarbības 
formas ar novada uzņēmējiem - kino pa-
galms, kurā tika demonstrēta jaunā latviešu 
mākslas filma “Bille”, un pasākuma apmek-
lētājiem cienastā par simbolisku ziedojumu 
tika piedāvāts grilēts jērs un mājas vīns. 
Ziedojums tiks ieskaitīts Kandavas novada 
iespēju fonda kontā mazo grantu projektam 
“Dari pats”. Akcijā “Kino pagalms” piedalījās 
uzņēmēji Ivo Immermanis, Danuta un Jur-
ģis Ābeles, Ivars Marašinskis, Gita un Raivis 
Bērziņi, Agnese Fedorenko un Guntars In-
driksons, Ivars Frīdemanis, Gotfrīdu ģime-
ne un māksliniece Baiba Rulle. Paldies par 
atbalstu arī Mamertam Vaivadam.

Došana vienmēr sniedz lielāku gan-
darījumu kā ņemšana. Paldies pateikšana 
vienmēr silda un iepriecina! Ir milzīgs gan-
darījums sajust novada spēku grandiozajā 
gājienā, par ko īpaša pateicība visiem gājiena 
dalībniekiem! Paldies Jums, svētku organi-
zatori, saka novada domes vadība! 

Pēc svētkiem daudzi iedzīvotāji zvanīja 
un lūdza pateikt paldies arī pašvaldības un 
valsts policijas darbiniekiem, kuri gādāja 
par kārtību pilsētā un Ozolāju estrādē, ļaujot 
brīvi baudīt vakara koncertu.

Vienmēr var vēlēties labāk, vienmēr 
gadīsies kāds misēklis, vienmēr būs kāds 
neapmierinātais, bet tas jau tikai iedvesmo 
turpmākiem darbiem, dod stimulu censties 
vēl vairāk! 

Nākot uz darbu pirmdienas rītā, Kanda-
va atkal bija klusa un nesteidzīga. Saule pie 
skaidrām debesīm, ne vēja pūsmiņas, skaļi 
vīteroja putni koku zaros. Līdz nākamajiem 
svētkiem.

zīmēja plakātus. Galvenā iegūtā piere-
dze: viņi uzzināja kā dzīvo un mācās citā 
valstī, kāds ir skolas darba ritms. Tāpat 
bija iespēja uzlabot savas angļu valodas 
prasmes, jo Īrijā bija sabraukuši skolēni 
no septiņām valstīm. 

Apskatījām Westportas populārākās 
un nozīmīgākās vietas. Un kur tad vēl da-
bas ainavas ar kalniem, skaistiem akmens 
krāvumiem iežogotajām pļavām, kurās 
ganās nesaskaitāms daudzums visdažādā-
ko aitu un jēru. Un visu laiku nepārtrauk-
tas sarunas, apmainīšanās viedokļiem, 

jaunas idejas projekta paplašināšanai un 
popularizēšanai.

Nākamā tikšanās notiks Itālijā, Torre 
del Greco oktobra mēnesī.

Cēres pamatskola no 2017. gada 1. sep-
tembra līdz 2019. gada 31. augustam ņem 
dalību Erasmus+ KA2 stratēģiskās sadarbī-
bas partnerību projektā “Reading without 
borders” (Nr.2017-BG01-KA219-036237_9)

Erasmus + projekta “Reading 
without borders” jeb “Lasī-
šana bez robežām” ietvaros 
no 6. līdz 11. maijam Cēres 
pamatskolas skolotājas Ilona 
Lazdāne un Gunta Ernestsone, 
kā arī skolnieces Krista Da-
niela Pole un Jurita Meļņika 
viesojās Īrijā, Westportā, Car-
rowholly Nacionālajā skolā

Ilona Lazdāne | Projekta koordinatore |

Trešajā starptautiskajā tikšanās sa-
nāksmē tika apspriesti jautājumi 
par projektā paveikto aktivitāšu 
izpildi, rezultātu apkopošanu un 

atspoguļošanu, kā arī savstarpējo sadarbī-
bu daloties ar rezultātiem, un starpatskai-
tes sagatavošanai nepieciešamo. Tika pār-
runāti turpmāk veicamie uzdevumi līdz 
nākamajai tikšanās reizei.

Savukārt, skolēni piedalījās  “Lear-
ning Teaching Training” aktivitātēs, 
kuru tēma bija “Dažādu literatūru man-
tojums”. Skolēni ieguva informāciju par 
katras valsts nozīmīgāko bērnu literatū-
ras autoru, piedalījās īru bērnu stundās, 
spēlēja spēles, bija muzikālas aktivitātes. 
Bērni veidoja prezentācijas materiālus, 

Cēres skolēni projektā “Lasīšana bez robežām”

Cēres skolēni kopbildē ar citiem projekta dalībniekiem Īrijā

Svētki aizvadīti ar ozola spēku

Nāc tūlīt pat.  
Un tici ceļazīmēm 

Uz visām rakstīts Kandava.
Viens vārds.

/ M. Laukmane /

Tā ir vissvētākā 
trīsvienība-zeme, 
cilvēks un rudzu 
grauds! Sargāsim to 
visi kopā!
No Vikentija Žižņevska apsveikuma 



AKTUALITĀTES
www.kandava.lv

3KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Erasmus + projekta “Ieplāno 
savu veiksmi šodien” ietvaros 
maijā Kandavas internātvi-
dusskolā viesojās ciemiņi no 
Polijas un Horvātijas. Šī gada 
janvārī mūsu skolēni viesojās 
Polijas pilsētā Lecznā, kur 
izbaudījām poļu viesmīlību, 
un šī bija atbildes vizīte.

Ņina Zalcmane | Projekta koordinatore |

Kopā uzņēmām 16 skolēnus un čet-
ras skolotājas. Kandava sagaidīja 
viesus ar neierasti siltu un pavasa-
rīgi saulainu laiku. Daļai skolēnu 

mājvieta nedēļas garumā tika rasta viesģime-
nēs, tādēļ milzīgs paldies visiem atbalstītājiem 
par veiksmīgu vizītes norisi, ieinteresētību, 
izrādītajām rūpēm, izturību un pleca sajūtu. 
Skolēnu vecāki aktīvi iesaistījās vakara aktivi-
tāšu organizēšanā, programmā tika iekļautas 
tādas aktivitātes kā Ventspils akvaparks, Kul-
dīga, Ventas rumba, Jūrkalne, izjāde ar zir-
giem, projekta dalībnieku pikniks.

Vizīte sākās ar projekta dalībnieku ie-
pazīšanos, skolas apskati un latviešu valo-
das nodarbību. Vēlāk ciemiņus sagaidīja 
darbošanās dažādās darbnīcās: mājturības 
kabinetā tika vārīta frikadeļu zupa un cep-
ti pīrādziņi, angļu valodas kabinetā skolē-
ni veidoja dažādas radošas lietas, skolēni 
darbojās Silto smilšu studijā un noformēja 
plakātu par savu valsti. Katram tika dota 
iespēja izpaust savu radošumu un novērtēt 
savas spējas, darbojoties konkrētā jomā.

Viesošanās laikā devāmies vairākās 
ekskursijās: uz Tērvetes dabas parku un 

Rundāles pili, mūsu galvaspilsētu Rīgu 
un Jūrmalu, Šokolādes muzeju Pūrē, kur 
iepazināmies ar šokolādes tapšanas pro-
cesu, un paši piedalījāmies konfekšu izga-
tavošanā. Viesus ļoti pārsteidza Rundāles 
pils skaistums un majestātiskums. Viesi 
ļoti gribēja redzēt mūsu jūru, priecājās 
par saulē mirdzošo ūdeni, Latvijas skaisto 
dabu un siltajiem saules stariem

Vienā no vizītes dienām viesi kopā ar 
projektā iesaistītajiem skolēniem darbojās 
“SIA Aspired” tehniski radošajās darb-
nīcās. Tehniski radošā darbnīca «JAVA 
programmētājs» ir aizraujoša un unikāla 
grīdas spēle, kuras misija ir rosināt skolē-
nu interesi par tehniskajām nozarēm. Spē-
le attīsta loģiskās un kritiskās domāšanas 

prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par 
programmētāju. 

Viesi iepazinās arī ar Kandavas lauk-
saimniecības tehnikumu, kur skolēni guva 
ieskatu par tur piedāvāto profesiju klāstu 
un apskatīja nodarbību telpas. Viesi bija 
patīkami pārsteigti par lielisko telpu aprī-
kojumu. Ciemiņi varēja baudīt mūsu tra-
dicionālo lielo notikumu- Deju dienu. Vie-
sus pārsteidza šī pasākuma vērienīgums, 
radošums, krāsainība un mūsu skolēnu 
dejošanas prasme.

Vizītes noslēgumā emocijas netika 
žēlotas!

Projekta dalībnieki ieguva jaunas zinā-
šanas par partneru valstīm, to kultūru un 
tradīcijām, izveidojās draudzīgi kontakti 

starp skolēniem. Darbošanās projektā pa-
lielināja skolēnu motivāciju mācīties angļu 
valodu, paaugstināja pašapziņu. 

Domāju, ka mums izdevās viss, ko bi-
jām iecerējuši, jo diezgan bieži no saviem 
projekta partneriem dzirdējām kompli-
mentus un uzslavas par labi noorganizēto 
programmu. 

Darbošanās projektā- tie bija neaiz-
mirstami mirkļi, bagātas emocijas, neat-
kārtojama pieredze, jauni draugi, valodas 
praktiska pielietošana, savas varēšanas 
apzināšanās.

Paldies visiem, kas darbojās šajā pro-
jektā, kas mūs atbalstīja un uzmundrinā-
ja. Labie vārdi vairo pozitīvo enerģiju, ceļ 
spārnos un dod spēku jaunām virsotnēm.

Erasmus+ projekta vizīte Kandavas internātvidusskolā

Vānē tiek pārbūvēts  
gājēju celiņš

2018. gada 21. maijā tika uzsāk-
ta projekta “Gājēju celiņa pārbūve pie 
Vānes pagasta administratīvā ēkas” Nr. 
17-08-AL14-A019.2201-000004 īstenošana. 
Projekta mērķis ir palielināt vietas potenciā-
lu un pievilcību, nodrošinot iedzīvotājiem 
kvalitatīvu, dažādu pakalpojumu pieejamī-
bu, pārbūvējot gājēju celiņu pie Vānes pa-
gasta administratīvās ēkas. Kopējās projekta 
izmaksas ir 17 922,64 EUR, attiecināmo iz-
maksu summa ir 16 286,52 EUR, publiskā 
finansējuma apmērs 14 657,87 EUR. Vānes 
pagasta pārvaldes vadītāja Daina Priede: 
“Manā skatījumā darbi tiek veikti operatīvi, 
kvalitatīvi un akurāti”. 

Dzeja izdaiļo vecpilsētu

Santa Āboliņa | Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja |

Ir apgleznots otrais no pieciem na-
miem projektā “Dzeja izdaiļo Kandavas 
vecpilsētu” – Dārza iela 6. Darbi turpinās 
pie fasādes Lielā ielā 12, tiek atjaunots 
gleznojums un darbi ir uzsākti Lielā ielā 
23. Kā nākamās tiks apgleznotas ēkas Baz-
nīcas ielā 1 un Lielā ielā 27.

Par godu Latvijas simtgadei uz ēku fa-
sādēm tiks uzgleznota dzeja par Latviju, 
ievijot to Kandavai raksturīgā ainavā. Uz 
fasādēm tiks gleznoti Guntara Rača, Knu-
ta Skujenieka, Ulda Ausekļa, Maijas Lauk-
manes un Leona Brieža dzejoļi. 

Darbus plānots pabeigt šajā vasarā.

PROJEKTI

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

Apgleznotā novada domes ēkas siena 
Dārza iela 6 Kandavā 

Internātvidusskolā atjaunota sporta zāle
Kandavas internātvidusskolas skolēni priecājas, ka tagad var sportot atjaunotajā spor-

ta zālē. To atjaunoja SIA “Marels Būve» par kopējo summu 180 057 eiro bez PVN. Sporta 
zāle skolēnus sagaida  ar dzīvespriecīgām krāsām, akustiskajiem paneļiem. Savukārt 
sporta skolotāji ir sajūsmā par elektronisko tablo.
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KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA 21. JŪNIJĀ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2018. GADA 28. JŪNIJĀ PLKST. 13.00

Domes sēdē 2018. gada 31. maijā pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
•  Pieņēma zināšanai Kandavas tūrisma informācijas centra vadītājas 

I. Dravnieces sniegto informāciju par centra darbību un izglītības ies-
tāžu direktoru E. Lavrinovičas, I. Laša un E. Oses informāciju par izglī-
tības iestāžu akreditācijas rezultātiem 2017./2018. mācību gadā. Saska-
ņā ar akreditācijas rezultātiem Kandavas internātvidusskola akreditēta 
līdz 2024. gada 2. maijam, Zantes pamatskola līdz 2024. gada 8. mai-
jam, bet Vānes pamatskola līdz 2023. gada 5. novembrim. 

• Pieņēma zināšana Izglītības pārvaldes vadītājas K. Elksnītes sniegto in-
formāciju par prognozējamo skolēnu skaitu novada izglītības iestādēs 
uz 2018. gada 1. septembri. Būtiskas skolēnu skaita izmaiņas, salīdzi-
not ar 2017./2018. mācību gadu, netiek prognozētas. 

•  Apstiprināja komandējumam uz Naduru (Malta) no 2018. gada 
18.  jūlija līdz 2018. gada 24. jūlijam domes delegāciju astoņu per-
sonu sastāvā. Delegācijas dalībniekiem tiks izmaksāta komandēju-
ma dienas nauda 30% apmērā no noteiktās dienas naudas par lai-
ka periodu 17.07.2018.–24.07.2018. Hartas projekta koordinatorei 
Ivetai Gruntei līdz 2018. gada 26. jūlijam iesniegt domē atskaiti par 
komandējumu. 

Nekustamā īpašuma jautājumi 
•  Piešķīra vienai personai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 

2018. taksācijas gadam, nodokļa summu samazinot par 50%. 
• Nolēma nodot valstij domes tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpa-

šumu Dzirnavu iela 3, Matkulē, kas sastāv no vienas zemes vienības 
0,8 ha platībā, jo tas nav izmantojams un nav nepieciešams pašvaldības 
autonomo funkciju nodrošināšanai. 

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Kandavas novada 

domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2018. gada 
pamatbudžets un speciālais budžets”. Saistošie noteikumi publicēti 
Kandavas mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – budžets. 

• Piešķīra līdzfinansējumu vienu koka ārdurvju restaurācijai Kandavas 
vecpilsētā Lielā iela 51-1. 

• Ierosināja Vānes pamatskolas direktoram I. Lasim piedalīties izsludinā-
tajos konkursos, t. sk. Kandavas novada iespēju fonda konkursā “Dari 
pats”, lai piesaistītu finansējumu Zaļās klases izveidošanai pie Vānes 
pamatskolas. 

•  Nolēma nodrošināt biedrībai “Abavas ielejas attīstības centrs” līdzfi-
nansējumu 2340 EUR apmērā projekta “Informācijas un vides pieeja-
mība Abavas senlejā” īstenošanai. 

• Nolēma piešķirt biedrībai “Abavas ielejas attīstības centrs” līdzfinansē-
jumu 675 EUR apmērā projekta “Tuvā nekuriene” īstenošanai. 

Sociālie jautājumi
•  Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais die-

nests” Medicīniskās aprūpes mājās nodaļas vadītājas pārskatu par pa-
kalpojuma nodrošināšanu Kandavas novadā. 

• Nolēma saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plā-
na 2017.–2020. gadam 2. redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infra-
struktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai nepieciešamo finansē-
jumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības 
rādītāju vērtības. 

• Nolēma noteikt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu brī-
vajam pašvaldības labiekārtotam vienistabas dzīvoklim Apiņu ielā 6-6, 
Kandavā ar kopējo platību 58,5 m2 un trīsistabu dzīvoklim “Ezerkras-
ti”-10, Zemītē ar kopējo platību 69,5 m2 . 

• Uzdeva domes Juridiskās un personāla nodaļas vadītājam J. Mazitānam 
sadarbībā ar PA “Kandavas novada sociālais dienests” direktoru I. Lei-
tartu sagatavot un iesniegt izskatīšanai sociālo dzīvojamo māju Ķiršu 
iela 10, Kandavā un “Briedumi”, Matkules pagastā nolikumus uz š. g. 
jūnija komiteju sēdēm. 

Vides un komunālie jautājumi
•  SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” uzdots iesniegt Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai aprēķināto ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu tarifu Kandavas novadā 2,81 EUR/m³ (bez PVN). 

• Pieņēma zināšanai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes lo-
cekļa O. Kļavas sniegto informāciju par realizētā projekta “Kandavas 

pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve” ekspertīzes atzinumā minēto 
rekomendāciju izpildi, kā arī uzdeva valdes loceklim O. Kļavam sniegt 
atkārtotu informāciju š. g. jūnija domes sēdē par rekomendāciju iz-
pildes gaitu. 

• Nolēma nodot no 2018. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. maijam, bet 
ne ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss, atkārtoti bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā la-
buma organizācijai biedrībai „Cēres spēks” nedzīvojamo telpu Nr. 17 
ar kopējo platību 14,1 m2, kas ir daļa no domei piederošā nekustamā 
īpašuma „Silavas”. 

Citi jautājumi
• Precizēja 2018. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi 

Kandavas novada domes 2011. gada 30. novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 17 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā” un 2018. 
gada 26. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 10 ”Grozījumi Kandavas no-
vada 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” 
Precizēti saistošie noteikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv – 
vietnē pašvaldība – saistošie noteikumi. 

• Apstiprināja domes 2011. gada 26. maija amatu sarakstā grozījumus, 
izslēdzot no amatu saraksta amatu saimniecības nodaļā “Transporta 
dispečers” un papildinot ar jaunu amatu saimniecības nodaļā “Apko-
pējs ”. Amatu saraksta grozījumi stājas spēkā 31. maijā. 

• Uzdeva pagastu pārvaldes vadītājiem M. Jēcei, D. Jansonei, R. Diduhai, 
D. Priedei un J. Kālim iesniegt priekšlikumus uz jūlija komiteju sēdēm 
par Pagastu pārvalžu konsultatīvo padomju nolikumu un sastāvu, lai 
līdz augusta domes sēdei sagatavotu nolikumu apstiprināšanai. 

• Nolēma atļaut atsavināt trīs nekustamos īpašumus: „Lauciņi”, Zemītes 
pagastā; dzīvokli Lielā iela 27-9, Kandavā; dzīvokli Liepu iela 9-11, 
Zantē. 

•  Pieņēma zināšanai domes Nekustamā īpašuma nodaļas nodokļu ad-
ministratores A. Žakaites sniegto informāciju par nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumiem un parādiem uz 24.05.2018. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

„Grozījumi Kandavas novada domes 2011.gada 30.novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.17 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4., 7. un 9. 
punktu
Izdarīt Kandavas novada domes 2011. gada 30. novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 17 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā” (Kandavas Nova-
da Vēstnesis 2012, Nr. 33 (82), 2013, Nr.12 (104), 2015, Nr.10 (126) (turpmāk- 
noteikumi) šādu grozījumu:
Svītrot noteikumu 23.9. apakšpunktu.

Paskaidrojuma raksts Kandavas novada  
domes saistošo noteikumu Nr.6

„Grozījumi Kandavas novada domes 2011.gada 30.novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.17 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā” 
projektam
1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
2018.gada 22.martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turp-
māk- ministrija) savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi saistošos noteikumus 
un izteikusi šādus iebildumus: vēršot uzmanību, ka Kandavas novada domes 
2011.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.17 „Par administratīvo atbil-
dību Kandavas novadā” 23.9. apakšpunkta normā paredzētais (par klaiņojošu 
suņu, kaķu un citu dzīvnieku barošanu uz ielas, pagalmos, kāpņu telpās un citās 
publiskās vietās) neatbilst saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajam pamatoju-
mam. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu 
dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību 
par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par mājdzīvnieku uzturēšanu. 
Līdz ar to dome ir tiesīga izdot atsevišķus saistošos noteikumus par mājdzīv-
nieku uzturēšanu.
Papildus ministrija norāda, ka administratīvā atbildība par dzīvnieka turēšanas, 
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu paredzētas Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantā. 
Ministrija lūdz atcelt saistošos noteikumus. 
2. Projekta satura izklāsts:
Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši ministrijas norādījumiem. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas in-
stitūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības 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, plānošanas un 
novada attīstības komitejā un to precizējumi apstiprināti Kandavas novada do-
mes sēdē 2018.gada 31.maijā. 
6. Konsultācijas ar privātpersonām:
Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saistošos noteikumus, nav veiktas.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.7
“Grozījumi Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra sais-

tošajos noteikumos Nr. 14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada 
iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
ma”35.panta ceturto un piekto daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteiku-
mos Nr.14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem” (turp-
māk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 14.16.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„14.16. pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kus-
tības dalībniekiem;”. 
2. Papildināt noteikumus ar 14.17.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„14.17.vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;”.
3. Papildināt noteikumus ar 14.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.18.vienreizējs dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts.”.
4. Izteikt noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:
“Lai saņemtu 14.apakšpunktā, izņemot 14.17. un 14.18.puntā, minētos pa-
balstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas 
KNSD ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pie-
ņemšanai atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.”.
5. Papildināt noteikumus ar XVIII.1 nodaļu šādā redakcijā:
„XVIII.1 Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem
106.1 Pabalsts tiek piešķirts par iepriekšējo gadu, pamatojoties uz pabalsta pie-
prasītāja iesniegumu KNSD, pievienojot politiski represētās vai nacionālās pre-
tošanās kustības dalībnieka statusu apliecinoša dokumenta kopiju. 
106.2 Pabalsts tiek piešķirts, ja pabalsta pieprasītājs ne mazāk kā 12 (divpad-
smit) mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas savu dzīves vietu ir deklarējis 
Kandavas novada administratīvajā teritorijā.
106.3 Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un 
materiālos resursus.”.
106.4 Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 cen-
tu) apmērā.
106.5 Pabalstu izmaksā Kandavas novada dome 10 darba dienu laikā no no-
teikumu 4.punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas, ieskaitot to pabalsta 
pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalsts tiek 
izmaksāts no Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem.

Paskaidrojuma raksts Kandavas novada  
domes saistošo noteikumu Nr.7

“Grozījumi Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra saisto-
šajos noteikumos Nr. 14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzī-
votājiem”” projektam
1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Ar pabalsta piešķiršanu tiek novērtētas politiski represētās personas un 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, kuri cietuši no komunistiskās un 
nacistiskā režīma noziegumiem. 
2. Īss projekta satura izklāsts:
Grozījumi saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā politiski represēta-
jām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiek piešķirts 
vienreizējs pabalsts. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Izdevumi pabalsta piešķiršanai EUR 2250,00 apmērā paredzēti grozot 2018.
gada pamatbudžetu un samazinot nesadalīto līdzekļu atlikumu uz gada 
beigām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā:
Projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām:
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūru „Kandavas novada Sociālais dienests”. 
Savu viedokli paudusi Biedrība „Latvijas politiski represēto apvienība”. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saistošos noteikumus, nav veiktas.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi 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”” 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūras likuma 17.panta otro un ceturto daļu
Izdarīt Kandavas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos notei-

kumos Nr. 9 „Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada Sociālais dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi” 
(turpmāk – noteikumi), kas apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2010. 
gada 27. maijā (protokols Nr.5 2.§) ar grozījumiem domes sēdēs 2011. gada 26. 
maijā (protokols Nr. 5 3.§), 2013.gada 25. septembrī (protokols Nr.13 5.§), 2013.
gada 27. decembrī (protokols Nr.18 3.§), 2014.gada 27. februārī (protokols Nr.4 
2.§), 2014.gada 29. decembrī (protokols Nr.17 3.§), 2015.gada 26.martā (pro-
tokols Nr.5 2.§) un 2016.gada 28.aprīlī (protokols Nr.6 26.§) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu pielikumu ar XII nodaļu:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN* (EUR)
XII. Iedzīvotāju izglītošana

55. Semināru un lekciju vadīšana Viena stunda 60,00 (arPVN)

Paskaidrojuma raksts Kandavas novada  
domes saistošo noteikumu 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”” projektam
1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
2018.gada 10.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turp-
māk- ministrija) savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi saistošos noteiku-
mus un izteikusi šādus iebildumus: ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 
3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas notei-
kumi” 181.3. un 183.8.apakšpunktam norādē, uz kāda normatīvā akta pamata 
saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais pamatojums), raksta likuma vai 
Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot at-
tiecīgus saistošos noteikumus. Ņemot vērā, ka pašvaldības pilnvarojums izdot 
konkrētos saistošos noteikumus izriet no Publisko aģentūru likuma normām, 
tad no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrojama atsauce 
uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 43.panta pirmās daļas 
13.punktu.
2. Projekta satura izklāsts:
Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši ministrijas norādījumiem. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas in-
stitūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības 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, plānošanas un 
novada attīstības komitejā un apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2018.
gada. 
6. Konsultācijas ar privātpersonām:
Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saistošos noteikumus, nav veiktas.
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NOVADA VĒSTNESISAKTUALITĀTES

Ainārs Guļāns | Administrators |

Uzņēmums nodarbojas ar bērza koka apstrādi – 
pamatā tiek zāģēti, kaltēti un eksportēti dēļi, kā 
arī daļa materiāla pēcapstrādes cehā tiek pār-
strādāta mēbeļu komponentēs.

Pamats tagadējam darbības modelim tika veidots 
stagnējošajā krīzes un pēckrīzes laikā - bija jāmeklē sava 
niša, izejmateriālu piegādātāji un klienti – produkcijas 
pircēji, kā arī darbinieki. Tika radīts jauns līdz šim nebi-
jis produkts Ķīnas tirgum, un tagad, tāpat kā par visiem 
eksportētājiem uz Ķīnu, droši var teikt, ka pieprasījums 
vairākkārt pārsniedz ražošanas jaudas. Relatīvi īsā laikā ir 
izdevies izveidot ilgtspējīgu komercijas modeli, veikt bū-
tiskus ieguldījumus ražošanas iekārtās un infrastruktūrā, 
vairākkārtīgi kāpināt ražošanas jaudas. 

Šobrīd uzņēmums ir stabila darba vieta gandrīz asto-
ņiem desmitiem Kandavas un apkārtējo novadu iedzīvotā-
jiem. Lielākā daļa no tiem strādā vairāk kā trīs gadus. Šādu 
darbinieku uzticību SIA CIETKOKS nopelnījis, pateicoties 
motivējošai atalgojuma sistēmai un līmenim. Ir dzirdēts, ka 
pie mums ir jāstrādā garas stundas. Jā, mēs strādājam des-
mit stundas dienā, taču par virsstundām, protams, godīgi 
tiek samaksāta dubultā likme, tādā veidā ļaujot palielināt 
katra darbinieka atalgojumu. Atalgojums pilnā apmērā tiek 
pārskaitīts uz banku kontiem, tiek nomaksāti visi nodokļi, 
nodrošinot darbinieku sociālās garantijas.

SIA CIETKOKS novērtē katra strādnieka spējas, dod 
iespēju motivētiem darbiniekiem sevi pierādīt un attīstīt. 
Attīstība, investīcijas iekārtās un infrastruktūrā pie mums 
nav apstājusies, tāpēc arvien esam atvērti uzņemt visu jau-
no. Protams, arī jaunus darbiniekus!

Interesentus aicinām nekautrēties un droši zvanīt vai 
braukt ciemos, lai klātienē iepazīstinātu ar darba noteiku-
miem. Attālāk dzīvojošajiem piedāvājam palīdzību dzīves-
vietas jautājumos.

Ērodeja Kirillova | Projekta koordinatore |

Signe Ezeriņa | Nodibinājuma “Kandavas novada iespēju 
fonds” valdes locekle |

Muzikālu uzmundrinājumu sniedza Valdeķu 
kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “ 
Do-re-mi”, bet labus vārdus kopīgai darbo-
ties gribai veltīja novada domes priekšsēdē-

tāja Inga Priede. 

Kandavā īstenotas vairākas iepriekšējā 
forumā izvirzītās idejas

Atskatoties uz pagājušā foruma idejām secinājām, ka 
vairākas ir radušas savu piepildījumu, bet atsevišķas vēl 
gaida iespēju realizēties, piesaistot lielākus attīstības pro-
jektus. Kā labo piemēru var minēt puķu kastes, kas uz-
ziedējušas Kandavas ielās, piemiņas plāksnes izveidošanu 
K.Mīlenbaham pie vecās vidusskolas ēkas, informāciju 
stendu uzlabošanu pilsētā un publiskās slidotavas izveido-
šanu pie Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona 
ziemas periodā. Amatniecības centrā tiek rīkotas aktivi-
tātes vecākiem kopā ar bērniem, ir uzlabota un sakārtota 
peldvieta Teteriņu ezerā, veselības projekta ietvaros visā 
novadā tiek piedāvātas praktiskas un izzinošas nodarbī-
bas veselības veicināšanai. Abavas krastos ir izveidotas 

pastaigu takas, tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids un 
Abavas senlejas dabas skaistums. Pilsētas aktuālākajos 
objektos ir ieviesta video novērošana. Pateicoties Jaunie-
šu centra “ Nagla” aktivitātēm un novada skolu iesaistei 
dažādos projektos Latvijas un starptautiskajā līmenī, jau-
niešiem tiek dota iespēja paplašināt savu redzesloku un 
pilnveidot zināšanas dažādās nozarēs. Daudzas no no-
sauktajām lietām tika minētas arī kā novada stiprās puses 
šī brīža forumā. Vairākas no idejām, kas tika aktualizētas 
šajās sarunās, ir iespējams realizēt tikai atrodot ieinteresē-
tus uzņēmējus vai pašvaldībai iesaistoties Eiropas grantu 
projektos.

Aktualitāte – rotaļu laukumi 
daudzdzīvokļu māju pagalmos

Atpūtas un izklaides objektu izveidošana pie Teteriņu 
ezera būtu jauka aktualitāte, kas piesaistītu šim objektam 
ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet ir jāatrod ieinteresēts in-
vestors un uzņēmējs, kurš būtu gatavs to realizēt. Par pil-
sētas labiekārtošanu saistībā ar pieeju Abavas upei, atpūtas 
vietām, komfortu iedzīvotājiem un viesiem, aktivitātēm 
pilsētā, kultūras objektos un iestādēs droši vien iesaiste un 
rūpe būs jātur pašvaldībai, meklējot iespējas padarīt mūsu 
kopējo dzīves vidi simpātiskāku, saistošāku un ērtāku. 
Mazāk šoreiz izskanēja idejas, ko varētu realizēt paši.

Nemitīga aktualitāte ir rotaļu vietu labiekārtošana bēr-
niem daudzdzīvokļu māju pagalmos. Ir jāsaprot vecāku 
vajadzības, jo ērtāk ikdienā uzraudzīt mazos delverus, ja 
tie ir acu priekšā, bet kopīgos spēļu laukumus var apcie-
mot tad, kad vairāk laika.

Sirsnīgās sarunās pavadītais laiks vainagojās ar da-
žādām idejām, kas tiks apkopotas kopējā pārskatā. Pa-
teicamies Foruma apmeklētājiem no pilsētas un lauku 
pagastiem, kuri veltīja laiku šai sabiedriski nozīmīgajai 
aktualitātei. Īpašs paldies brīvprātīgajiem darba grupu 
vadītājiem, rakstvežiem un pagastu koordinatoriem, jo 
viņu atbalsts bija nozīmīgs šīs projekta daļas realizācijas 
procesā.

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

Aizvadīts Kandavas novada iedzīvotāju forums
18. maijā Kandavas kultūras namā pulcējās novada iedzīvotāji, lai neformālā gaisotnē spriestu par aktualitātēm novadā kopumā 
un apkopotu iedzīvotāju redzējumu uz viņiem svarīgām tēmām sadarbībā ar pašvaldību, NVO sektoru, kultūru, sportu, jauniešu 
ikdienu, kā arī rastu ierosmes lietām, ko var paveikt pašu rokām. 

Jaudu palielina 
kokapstrādes 
uzņēmums

SIA CIETKOKS darbinieki novada svētku gājienā

Sakarā ar ražošanas 
jaudu palielināšanu 
SIA CIETKOKS  
aicina darbā 
jaunus 
darbiniekus,
plašāka informācija pa 
tālruņiem: 26104573 
un 63155295.

2018. gada 2. maijā stājas spēkā  
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
instrukcija par Debitoru parādu 
piedziņas procesu. (Debitors – 
uzņēmuma klients, kurš nav apmaksājis 
rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem 
jeb parādnieks).

Instrukcija nosaka kār-
tību, kādā SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” 
strādā ar parādniekiem.

Darbs ar parādnieku sā-
kas brīdī, kad iestājas viens 
no sekojošiem kritērijiem: 
parāda summa ir pieaugu-
si līdz EUR 50,00 un vairāk vai arī rēķina apmaksa tiek 
kavēta 90 dienas no rēķinā norādītā apmaksas datuma. 
Jāiestājas vismaz vienam no minētajiem kritērijiem. Pa-
rāda atgūšanas procesā klientam – parādniekam, tiek sū-
tītas atgādinājuma vēstules, pirmstiesas brīdinājumi un 
piedāvāta iespēja veikt parāda samaksu pa daļām, noslē-
dzot Vienošanos ar atmaksas grafiku. Ja parādnieks nav 
reaģējis uz Uzņēmuma aicinājumu veikt parāda samaksu, 
tad tiks sagatavota prasība tiesai par parāda piedziņu pie-
spiedu kārtā. Ja tiesa lems par labu Uzņēmumam, tad pa-
rādnieka parāds pieaugs, jo būs jāatmaksā arī tiesāšanās 
izdevumi, kuri būs radušies Uzņēmumam.

Aicinām parādniekus neizvairīties no komunikācijas 
ar Uzņēmumu, tādejādi palielinot parāda apmēru. Jo lie-
lāks parāds, jo grūtāk atmaksāt.

Detalizēti ar Instrukciju var iepazīties  
pašvaldības interneta vietnē 

http://kandava.lv/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi.

Kandavas komunālie 
pakalpojumi informē 
par jaunu parādu 
piedziņas kārtību

VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

Jau vairākus gadus Kandavas pagastā 
pie Valdeķiem savu darbību veic 
kokapstrādes uzņēmums  
SIA CIETKOKS. 
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Parlamentārās demokrātijas laiks  
Kandavā (1921–1934)
4. turpinājums. Sākums Nr. 2
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• 1932. gada 6. februārī Kandavas pilsētas valdes sek-
retārs un diriģents Eduards Tinte rīko atvadu vakaru, jo 
pārceļas uz Kauņu vadīt svaiņa Roberta Hirša (1895–1972) 
uzņēmumu „Kauņas audums”. Līdz ar viņu pārceļas arī dzī-
vesbiedre – Kandavas apvienotās pamatskolas skolotāja Ma-
rija Tinte (dz. Andersone, 1896–1975)

• 1932. gada 1. februārī Sabiles ielā 7 oficiāli atklāj Jauno 
aptieku

• 1932. gada 1. martā Jauno aptieku sāk nomāt Rūdolfs 
Freibergs

• 1932. gadā Kandavas draudzē ir reģistrēti 2400 locekļi
• 1932. gadā veselības kopšanas punktā ievelk elektrību 

un iegādājas kalnu saules aparātu. Trūcīgajiem iedzīvotājiem 
pakalpojumi ir par velti

• 1932. gada vasarā Sadraudzīgās biedrības namā Kan-
davas pilsētas valde ierīko pirmo tūristu mītni Kandavā. 
Biedrības priekšnieks tam piekrīt ar noteikumu, ka Ls 0.50 
no personas jāatvēl biedrības nozīmētā naktsmītnes pārziņa 
atalgojumam

• 1932. gadā Kandavas kooperatīvs „Abava” nonāk 
naudas grūtībās un bankrotē. Tiesa sabiedrību izsludina 
par maksātnespējīgu un ieceļ konkursa valdi. Tā no bied-
riem sāk piedzīt parādus pēc vekseļiem par izņemtajām 
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Kandava simts gados (1918–2018)
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Sporta dzīves vadītāji Kandavā
Sporta dzīves attīstībā ievērojama loma bija fizkultūras 

skolotājiem un treneriem.
1948. gadā Kandavas Lauksaimniecības mehanizācijas 

tehnikumā par tehniskās rasēšanas, fizikas un fizkultūras 
skolotāju sāka strādāt Eduards Pinnis. Viņa vadībā strauji 
attīstījās sports. Tehnikuma vieglatlētu komandas uzrādī-
ja labus rezultātus gan Talsu apriņķa sacensībās, gan arī 
Rīgā. Sākot ar 1949. gadu, tehnikumā rīkoja sacensības 
starp kursiem gan dažādās vieglatlētikas disciplīnās, gan 
futbolā. 

Tehnikumā par fizkultūras skolotājiem strādāja arī 
Gunārs Sālzirnis (no 1953. gada), Valdis Seisums (no 
1955. gada), Kārlis Ulmanis (no 1957. gada), Ilga Krampis 
(no 1958. gada).

Kandavā pirmie basketbolistu panākumi saistāmi 
ar skolotāju Juri Luksu (1931), kurš pēc LVFK institūta 
beigšanas no 1952. līdz 1957. gadam strādāja Kandavas 
vidusskolā. 

Pazīstams treneris bija Kandavas vidusskolas skolotājs 
Mihails Jakovļevs (1940–2008). Viņš ne tikai audzināja 
jauno sportistu paaudzi, bet arī pats guva panākumus da-
žādos sporta veidos. Īpaši tuva viņam bija tramplīnlēkša-
na. 20. gadsimta 50. un 60. gados lidojošie slēpotāji bija 
neatņemama sporta dzīves sastāvdaļa. Tieši M. Jakovļeva 
nopelns bija tas, ka Kandavā tautā sauktā Skolas kalna vie-
nā nogāzē noraka kalna daļu, lai būtu stāvāks nolēciens. 
Tramplīna atbilda visām tā laika prasībām. Vēl tikai va-
jadzēja uztaisīt ieskrējiena estakādi, bet to nepaspēja, jo 
M. Jakovļevs pārcēlās uz Rīgu un kļuva par tramplīnlēkša-
nas un divcīņas treneri sporta biedrībā „Vārpa”.

Daudzi vēlāk pazīstami sportisti savulaik trenējušies 
pie Jāņa Ansberga (1929), kurš pats bija viens no labāka-
jiem sprinteriem Tukuma apriņķī, bet slēpošanā bija iegu-
vis I sporta klasi. Viņa audzēkņu vidū bija J. Lūsis, J. Nā-
zers G. Dobelis u.c.

Kandavas rajona laikā laikrakstos daudz rakstīja par 
Veltu Grasbergu (prec. Ciņķi, 1934), kura 1950. gadā bija 
izcīnījusi III vietu Latvijas PSR skolēnu spartakiādē, nāka-
majos gados izcīnījusi Kandavas rajona čempiona nosau-
kumu 100 m, 200 m, 400 m, tāllēkšanā, kā arī slēpošanā. 
LPSR skolu jaunatnes čempione bijusi arī 1952. un 1953. 
gadā. Arī viņa strādāja par fizkultūras skolotāju Kandavas 
vidusskolā. 

Fizkultūras skolotājs vidusskolā bija arī Ludis Pakalns 
(1934). Studiju laikā LVFKI (1952–1956) 1952. gadā re-
publikāniskajās jaunatnes sacensībās vieglatlētikā ieguvis 
2. vietu augstlēkšanā, bet 1956. gadā divas reizes bijis insti-
tūta čempions. No 1957. līdz 1960. gadam strādājis Kan-
davas vidusskolā. 

Pateicoties skolotāju pūlēm, pašu gribai un talantam 
tuvāk un tālāk ir izskanējuši kandavnieku, bijušo Kanda-
vas vidusskolas audzēkņu vārdi: basketbola trenera, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavaliera un Kandavas novada Goda pil-
soņa Armanda Krauliņa (1939), šķēpmetēja, trīs olimpis-
ko spēļu laureāta, trenera, Triju Zvaigžņu ordeņa koman-
diera Jāņa Lūša (1939), 1961., 1962. un 1963. gada Latvijas 
PSR meistara šķēpmešanā Jura Nāzera (1937), trīskārtējā 
Latvijas čempiona badmintonā Egila Sudmaļa (1944), tre-
nera ziemas divcīņā un lēkšanā ar slēpēm, Latvijas PSR 
izlases fiziskās sagatavotības trenera kamaniņu sportā Si-
guldā Andra Miezīša (1942) un daudzu citu vārdi. 

1958. gadā Kandavā durvis vēra vēl viena skola – Kan-
davas internātskola. Tajā gan sākumā bija tikai pirmās pie-
cas klases. Bet jaunā maiņa auga un tas, ka arī viņiem būs 
sasniegumi sportā, neviens nešaubījās.

Kandavnieku dzīvē bija beidzies vēl viens posms–atse-
višķa Kandavas rajona laiks. 1959. gada 31. decembrī tas 
beidza pastāvēt. 1960. gada 1. janvārī Kandava jau atradās 
Tukuma rajona robežās, pagasti bija ieguvuši citu nosau-
kumu – ciemi – un bija pievienoti vai nu Tukuma, vai Tal-
su rajonam. Sporta dzīve tāpēc, protams, neapsīka, bet tas 
jau ir cits stāsts.

Turpinājums sekos nākamajā izdevuma numurā.

Sporta dzīve 
Kandavā pēckara 
gados (1945–1960)
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1940. gada 15. jūnijā PSRS CK ģenerālsekretārs un 
faktiskais neierobežotais vadītājs Staļins (īst.v. Josifs Džu-
gašvili, 1878–1953) pieņēma lēmumu par Baltijas valstu 
okupāciju. Toreizējais iekšlietu tautas komisārs Lavrentijs 
Berija savā dienasgrāmatā rakstīja: „Koba (Staļins) pieņē-
ma galīgo lēmumu par Lietuvu un Baltiju. Teica, gribi vai 
negribi, bet vajag sovjetizēt. Man atkal daudz darba. Īpaši 
Latvijā un Igaunijā ir apmetušies daudzi baltgvardi un arī 
vietējo neliešu pietiek. Atstāt nevar. Arī nāksies pārvie-
tot”. Padomju Savienībā „attīrīšana no kaitīgiem elemen-
tiem” bija parasta lieta. Šajā laikā tika uzsākta gatavošanās 
arī 1940. gada jūnijā okupēto Baltijas valstu iedzīvotāju 
deportācijai. 

„Tīrīšana” no „tautas ienaidniekiem” un „reakcionāriem 
elementiem” sākās jau tūlīt pēc Latvijas okupēšanas 1940. 
gada 17. jūnijā. Pēkšņi sāka pazust cilvēki, un neviens ne-
zināja, kur viņi palikuši. Apkārt klīda dažādi baisi nostāsti. 
Cilvēki sāka vairīties cits no cita un mazāk runāt. Jaunā vara 
nāca ar īpašumu konfiskāciju un nacionalizāciju. Kandavā 
nacionalizēja ilggadējā Kandavas pilsētas galvas Kārļa Kār-
kliņa (1882–1968) galdniecību un pievienoja rūpkombinā-
tam, kā arī konfiscēja smago mašīnu. Nacionalizēja arī Ro-
berta Valdmaņa (1907–1942) vilnas pārstrādes uzņēmumu. 
Veikalus nodeva Patērētāju biedrībai, pašus īpašniekus atstā-
jot vai nu par vadītājiem, vai pārdevējiem.

Par mēģinājumu „Tautas saeimas” vēlēšanās izvirzīt De-
mokrātiskā bloka sarakstu pretī darbaļaužu bloka sarakstam 
1940. gada 16. septembrī apcietināja un ieslodzīja Rīgas 1. 
cietumā Grenču pagastā dzimušo pedagogu, politiķi un 
dzejnieku Ati Ķeniņu (1874–1961). 

Pēkšņi pazuda populārais žurnālists un romāna „Mūža 
meža maldi” autors Jūlijs Rihards Lācis (1892–1941), kurš, 
izrādās, pēdējās mūža dienas pavadīja Astrahaņas cietumā. 

Nespēdams samierināties ar Latvijas okupāciju, savā 
kabinetā 1940. gada 21. jūnijā nošāvās Lāčplēša Kara orde-
ņa kavalieris, Latvijas armijas ģenerālis Ludvigs Bolšteins 
(1888–1940). 

Šis bija laiks, kad varēja atriebties saviem paziņām, skolas 
biedriem, kaimiņiem. 1940. gadā apcietināja Elmāru Aumali 
(1922) par to, ka viņš Aizupes meža skolā bija izkāris Latvijas 
sarkanbaltsarkano karogu, izlicis Latvijas Valsts prezidenta 
Kārļa Ulmaņa (1877–1942) un ģenerāļa Jāņa Baloža (1881–
1965) portretus un dziedājis „kontrrevolucionāras dzies-
mas”. 1941. gada 27. jūnijā nogalinātu atrada Valdemārpils 
skolotāju Nikolaju Igoru Enertu Eglāju (1914–1941), tāpat 
nogalināja arī Pēteri Zepu no „Baujiem”. Kam viņi bija trau-
cējuši dzīvot?

Deportāciju sagatavošanā galvenā loma bija uzticēta ap-
riņķu „trijniekiem”, kurus veidoja Valsts drošības tautas ko-
misariāta (VDTK) un Iekšlietu tautas komisariāta (IeTK) 
apriņķu daļu priekšnieki un republiku VDTK centrālā apa-
rāta pārstāvji. Tieši katra apriņķa „trijnieks” sagatavoja sīku 
deportācijas plānu, veidoja un instruēja operatīvās izsūtīšanas 
grupas, aprēķināja nepieciešamo transporta daudzumu un 
veidus. Deportācijas operāciju vadīja republiku „operatīvie 
štābi”. Sākumā Baltijas iedzīvotāju deportācija bija iecerēta 12. 
jūnijā, bet reliģisko svētku dēļ Lietuvā to pārcēla uz 14. jūniju.

Nesaudzīgas represijas vērsās pret Latvijas armijas mili-
tārpersonām un aizsargu vadību. Tāpat valdošajam režīmam 
nevēlami un kaitīgi cilvēki bija atrasti visās nodarbošanās jo-
mās, visās sociālajās un vecuma grupās. Tie bija pazīstami 
politiķi, augsta ranga valsts ierēdņi, aizsargi, literāti, augst-
skolu mācību spēki, uzņēmēji un tirgotāji. 

Tikai nelielai daļai kaut kādu iemeslu dēļ izdevās izvairī-
ties no izvešanas. Tāds bija Kandavā iecienītais mācītājs Ri-
hards Zariņš (1889–1942), kurš paguva izmukt no mājas pa 
sētas durvīm. Izmukt izdevās arī darbvedim un diriģentam 
Pēterim Jancim (1897–1975), aizsargu virsniekam Albertam 
Kārkliņam un vēl dažiem. 

No augstākajām militārpersonām 1941. gada 14. jūnijā 
Rīgā arestēja Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, ar Triju Zvaig-
žņu ordeni, Jura zobenu un vairākiem cara armijas un ār-
valstu ievērojamiem apbalvojumiem apbalvoto pulkvežleit-
nantu Jāni Briedi (1892–1941) ar sievu Emīliju (1902–1961), 
kuram bija piešķirta saimniecība „Viesturi” Kandavas pagas-
tā. Rīgā arestēja arī pulkvedi, Latvijas Republikas Kara minis-
tru, ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un vairākiem 
cariskās Krievijas apbalvojumiem apbalvoto Frici Birkenš-
teinu (1888–1941), kurš dzīvoja toreizējā Kandavas pagasta 
Daigones „Kažociņos” (tagad pieder Pūres pagastam), bet 
28. jūnijā arī viņa brāli pulkvedi, Kara skolas pasniedzēju, 
ar Triju Zvaigžņu ordeni, Jura zobenu un vairākiem caris-
kās Krievijas ordeņiem apbalvoto Ansi Birkenšteinu (1892–
1943). Tāpat 14. jūnijā kopā ar visu ģimeni Kandavas pagas-
ta „Ķieģeļniekos” arestēja apakšpulkvedi Voldemāru Oto 
Eimani (1892–1943). Kandavas pagasta „Kārkliņos” arestēja 
Latvijas armijas virsnieku, ar Triju Zvaigžņu ordeni apbal-
voto Kārli Augustu Briedi (1901- 1953 (?)), kura miršanas 
precīzi dati tā arī nav zināmi.

Visos pagastos un pilsētās jau iepriekš bija sastādīti pa-
gastu aizsargu nodaļu komandieru, policijas iecirkņu kār-
tībnieku, pagastu vecāko un uzņēmumu īpašnieku saraksti. 

Kandavā 14. jūnijā kopā ar sievu un Annu (1903–1992) 
un bērniem Rūtu (1929) un Andri (1935) arestēja Kandavas 
pilsētas vecāko Antoniju Kļaviņu (1901–1942). Viņš tikai 
1937. gadā bija ieradies Kandavā, lai vadītu jaundibināto 

14. jūnija represijas pieminot. Jaunās varas ļaunie darbi (1940–1941)
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Kandava simts gados (1918–2018)

precēm. Piedziņā izrādās, ka daudzi no biedriem savus 
parādus un saistības kooperatīvam ir nokārtojuši, bet 
naudu ir piesavinājušies atbildīgie darbinieki

• 1932. gada 18. novembrī Sadraudzīgās biedrības 

namā atzīmē valsts svētkus: koris nodzied vairākas dziesmas 
Pētera Janča (1897–1975) vadībā, aizsargi-sportisti izpilda 
skaistus vingrojumus un vietējā teātra trupa meistarīgi uz-
ved Skuju Frīda (īst.v. Gotfrīds Mīlbergs, 1887–1942) lugu 
„Atkritējs”

• 1933. gada 1. aprīlī veselības kopšanas punktā bez atlī-
dzības sāk strādāt ārsts Vladimirs Stiprais

• 1933. gada 2. aprīlī, izglītības nedēļas laikā, Kandavas 
Sadraudzīgās biedrības teātra trupa sarīko brīvizrādi „Trīnes 
grēki”. Vēl nekad biedrības telpās nav uzņemts tik daudz ska-
tītāju (par brīvu taču!)

• 1933. gadā Kandavas luterāņu baznīcai veic ārpuses 
remontu

• 1933. gada vasarā Kandavas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrība par Ls 4000 no firmas „Chevrolet” iegādājas jaunu 
šasiju un paši tai uzbūvē virsdaļu, kura arī izmaksās aptu-
veni Ls 1500. Kā modeli viņi izvēlas Tekstila fabrikas BUB 
komandas automobili. Biedrībā ir 134 biedri. Ugunsgrēka 
gadījumā ūdeni ņem no izbūvētām cementa ūdenstvertnēm 
Ūdens un Lielajā ielā, bet Jaunkandavā no Abavas. Kandavas 
pilsētas valde iznomā biedrībai pilsētas parku – seno kapu 
kalnu, uz 99 gadiem par Ls 1 gada nomas maksu. Tas pieguļ 

pie ugunsdzēsēju depo ēkas. Paši ugunsdzēsēji to ierīko par 
atpūtas un izrīkojumu vietu.

• 1933. gada 22. jūlijā Kandavas BUB atklāj jaunierīkoto 
parku pie depo ēkas ar koncertu un teātra izrādi – R. Ho-
lcmaņa viencēliena „bēdu lugu” „Viens par visiem, visi par 
vienu”. Pēc teātra izrādes sākas dejas

• 1933. gadā Kandavas Sadraudzīgā biedrība rīko 
„Dziesmu svētku ieskaņu koncertu”. Tajā piedalās Kandavas 
Sadraudzīgās biedrības koris ar diriģentu P. Janci un Irlavas 
Kultūras biedrības koris „Stars” ar diriģentu Kristapu Gros-
mani (1887–1976). Koncertu kuplina pūtēju orķestra kon-
certs un teātra izrāde – Jāņa Eiduka (1897–1943) komēdija 
„Neuzticīgā līgava”

• 1933. gada 17. augustā Ministru Kabinets piešķir aiz-
devumu uz 20 gadiem ar 1% gadā skolas jaunbūvei. Par būves 
komisijas priekšsēdētāju nozīmē skolas pārzini P. Kalniņu

• 1933. gadā par bezdarbniekiem Kandavā atzīst devi-
ņus cilvēkus. Viņi saņem bezdarbnieku pabalstu

• 1933. gada 9. oktobrī Jaunā aptieka nonāk R. Grīvāna 
līdzīpašnieka, provizora Kārļa Reinfelda (1887–?) rokās

• 1933. gadā Kandavas veselības kopšanas punktā uzstā-
da kalnu saules aparātu. Līdzekļus tā iegādei savāc ar izrīko-
jumu palīdzību

• 1933. gada 1. novembrī veselības kopšanas punktā 
sāk strādāt zobārste Z. Jākobsone

Turpinājums sekos nākamajā izdevuma numurā.

Kandavas Valsts arodskolu. No Kandavas deportēja arī Kan-
davas pagasta darbvedi, aktīvu sabiedrisko darbinieku, ar 
Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoto Ernestu Teofīlu Krogzemi 
(1898–1941) kopā ar sievu Ģertrūdi (dz. Šmelti, 1904–2004) 
un meitu Marutu (1939–1991). No deportācijas neizbēga arī 
vilnas kārstuves un krāsotavas īpašnieks Roberts Valdmanis 
(1907–1942), jo viņš kā „varen liela” uzņēmuma īpašnieks 
algoja sešus strādniekus.

No Aizupes pagasta „Muižarājiem” izsūtīja Knētu ģime-
ni, no „Važeniekiem” Ozolu ģimeni, jo Fricis Ozols (1890–
1941) bija Zemnieku savienības biedrs un aizsargs. Kopā 
ar viņu izveda sievu Almu (1907–1942) un bērnus: Dzidru 
(1932), Rasmu (1929 - 1943), Vilmu (1934) un Jāni (1933). 
No „Ārņiem” deportēja 11. Tukuma aizsargu pulka Aizupes 
nodaļas priekšnieku, ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi 
un Atzinības krustu apbalvoto Žani Ungeru (1901–1943) un 
viņa ģimeni. 

No Cēres pagasta „Kalējiem” deportēja Bētiņu ģimeni, 
jo Krišs Jānis Bētiņš (1906–1965) bija Cēres pagasta aizsar-
gu nodaļas komandieris. Kopā ar viņu izveda arī sievu Elzu 
(1905–1989) un bērnus: Zigurdu (1932–2014) un Oļģertu 
(1934–2008). 

No „Lāčplēšiem” uz Sibīriju aizveda 1. Talsu aizsargu 
pulka Cēres nodaļas priekšnieku (1937–1940), Tukuma-Tal-
su apriņķa 2. iecirkņa Cēres pagasta policijas kārtībnieku 
Frīdrihu Grīnbergu (1894–1942), kā arī sievu Idu (Edu, 
1904–1942) un bērniem: Fridolīnu Birutu (1924), Silviju 
Astru (1929 - 1945), Edgaru Frīdrihu (1930).

No Cēres pagasta deportēja arī Vitmaņu ģimeni no 
„Upaiņiem”, jo tēvs Eduards Alfrēds Jānis Indriķis Vitmanis 
(1899–1942) bija virsmežzinis Gravas mežniecībā un arī aiz-
sargs. Ceļā bija jātaisās arī sievai ar abām meitām: Ausmu 
Dzidru (1933–1952) un Mudīti Ainu (1935). No „Robežnie-
kiem” paņēma visu Barkoviču ģimeni.

No Kandavas pagasta „Vieturiem” izveda aizsargu ro-
tas komandieri, ar visu četru pakāpju Jura krustiem, Triju 
Zvaigžņu ordeni un Aizsargu Nopelnu krustu apbalvo-
to Heinrihu Briedi (1891–1942). Kopā ar viņu izveda arī 
sievu Zelmu Annu (1900–1982), Heinriha māsu Malvīni 
(1888–1961), māti Karlīni (1867–1941), kā arī trīs mazga-
dīgos bērnus: Andri (1933), Māru (1936) un Pēteri (1937). 
Tāpat ko Kandavas pagasta „Krūmiņiem” izveda 1. Talsu 
aizsargu pulka Kandavas pagasta priekšnieku (1935–1940), 
Kandavas pagasta valdes revīzijas komisijas locekli Ansi In-
driksonu (1903–1941) ar sievu un meitu. 14. jūnijā arestēja 
arī Kandavas pagasta „Muižarāju” saimnieku, Latvijas Lauk-
saimniecības kameras pārstāvi Kandavas rajonā, 1. Talsu aiz-
sargu pulka Kandavas pilsētas nodaļas priekšnieku, ar Triju 
Zvaigžņu ordeni apbalvoto Jāni Kreicbergu (1902–1942).

No Matkules pagasta „Dārziņiem” deportēja Matkules 
pagasta padomes locekli un aizsargu rotas komandieri Mār-
tiņu Drubazu (1879–1942) un viņa sievu Lību (1909). Savu-
kārt no „Lielspalvjiem” izveda Žani Graudiņu (1909–1942) 
ar ģimeni, Ivaram bija tikai divi gadi, bet māsai Skaidrītei 
Ērikai četri. No „Kārkleskroga” deportēja Andreju Grīnhofu 
(1889–1941), kurš bija aizsargu organizācijas biedrs un ro-
tas komandieris. No „Šuikām” izsūtīja arī viņa sievu Annu 
(1894–1986) un meitas: Dzidru Annu Alīdu (1926) un Jaut-
rīti (prec. Liholate, 1931).

No Vānes pagasta „Jaunupelniekiem” deportēja Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieri, ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi 
apbalvoto Tukuma 11. aizsargu nodaļas priekšnieku Žani 
Jansonu (1900–1942). No „Sīļiem” izveda Žani Fridrihu 
Fridrihsonu (1912–1942) ar sievu Mirdzu Otīliju (1918–
1944) un gadu veco meitiņu Aiju (1940–1941). No „Žiekām” 
deportēja aizsargu Paulu Aleksandru Rēvaldu (1907–1942) 
kopā ar sievu Lūciju Ģertrūdi (1910–1944) un bērniem: 
Ansi Aivaru (1940–1941) un Anitu Elgu (1937). No „Go-
bzemēm” Lību un Almu Vītolas. 

No Zantes pagasta „Zantiņiem” deportēja Zantes pagasta 
vecāko, Zantes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieku, ar Tri-
ju Zvaigžņu ordeni, Atzinības krustu un aizsargu Nopelnu 
krustu apbalvoto Heinrihu Pēteri Vilhelmu Zvirbuli (1885–
1942) kopā ar sievu Annu Leontīni (dz. Dudi, 1886–1943), 
Austru (1923–2014) un Alfrēdu Ati (1914–1995). No „Mež-
muižnieku” mājām deportēja 11. Tukuma aizsargu pulka 
Zantes nodaļas priekšnieku (1926 - 1940), ar Triju Zvaigžņu 
ordeni, Aizsargu Nopelnu krustu apbalvoto Mārtiņu Saulīti 
(1901–1943). 

No Zemītes pagasta „Valmaņiem” izveda 11. Tukuma 
aizsargu pulka Zemītes aizsargu nodaļas komandieri Frici 

Aunu (1911–1941) ar vecākiem, sievu un bērniem. No Ze-
mītes pagasta „Tuļļām” izveda aizsargu rotas komandieri Jāni 
Freimani (1887–1942), kā arī sievu, aizsardzi, Mariju (1900) 
un bērnus: Raimondu (1933) un Skaidrīti (prec. Rūguma, 
1930–2010). No Zemītes pagasta „Plikšiem” deportēja Ze-
mītes pagasta vecāko, ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoto 
Frici Ķelli (1882–1942) kopā ar sievu Sapu (1885–1944). No 
Zemītes pagasta „Tēviņiem” mājās vairs nepārnāca Alberts 
Teodors Jānis Miķelsons (1901–1942), bet no „Reiniķiem”–
Fricis Kupše (1896–1942). 

No Zemītes skolas izsūtīja abus skolotājus: Ernestu Pu-
riņu (1909–1943), Zemītes pagasta skolas pārzini, mazpul-
ka vadītāju un 11. Tukuma aizsargu pulka Zemītes nodaļas 
priekšnieku (1935- 1940), 1939. gadā apalvotu ar Aizsargu 
Nopelnu krustu, kā arī viņa sievu, skolotāju Lidiju Puriņu 
(dz. Grīslis, 1908 - ?). 

Neviens no deportētajiem nezināja, kas notiks tālāk. Vai 
nošaus? Arī tādas domas virmoja naktī pārsteigto ļaužu gal-
vās. Bet tad jau nebija vērts neko ņemt līdzi. Citi ņēma, ko 
pirmo atrada un iedomājās. Salika visu kopā paunās un lielā 
ātrumā krāva mašīnā. Bet tad izrādījās, ka tas bija tikai sā-
kums. Vēlāk ģimenes izdalīja, un daudzi pat nepaguva atva-
dīties. Nereti mantas palika pie viena no ģimenes locekļiem, 
bet pārējos aizveda tādus, kādi viņi bija paņemti. Vīrieši pa-
šos spēka gados nonāca Kirovas apgabala Vjatlagā vai retāk 
Krasnojarskas novada Ņižņijingašas rajonā. Citus nošāva 
vēl pirms oficiāla sprieduma paziņošanas. No arestētajiem 
vīriešiem reti kurš atgriezās mājās. Sievietes ar bērniem un 
sirmgalvjus izsūtīja uz Krasnojarskas novada Boļšaja Murtas 
rajonu, Jemeļjanovas rajonu, Kazačinskas rajonu. Un strādī-
gie latvieši arī tur visiem spēkiem centās izdzīvot. Par spīti 
nežēlīgajai varai, kura centās viņus noliekt pie zemes un iz-
nīcināt. Un viņiem visiem noteikti bija cerība, ka reiz taču šī 
svešā vara lūzīs, un Latvija atkal būs brīva.

14. jūnija represijas pieminot. Jaunās varas ļaunie darbi (1940–1941)

Kandavas un Irlavas jaukto koru 
kopdziedāšanas pasākums 
Teteriņu priedēs. 1933. gads

Piemiņas
pasākums

14. jūnijā
Plkst. 13.30 – ziedu nolikšana Kandavas 

stacijā
Plkst. 14.00 – piemiņas brīdis pie represēto 

akmens Kandavā
Autobuss uz Kandavas staciju aties  
plkst.13.15 no ugunsdzēsēju depo 

P.
 G

ai
līš

a 
fo

to

Eimaņu ģimene kopā ar radiem un draugiem pie 
“Krimpām” Aleksandra Eimaņa kristībās. 1938. gada 
augusts
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19. maijā zantenieki svinēja 
pagasta svētkus “Kad baltos 
ziedos pavasaris plaukst”, 
atklājot pagastu svētku stafeti 
novadā.
Līga Šupstika

Pagasta ļaudis svētkos sveica Kan-
davas novada domes priekšsēdētā-
ja Inga Priede, Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītāja Iveta Grunte, 

Zantes pagasta pārvaldnieks Jānis Kālis un 
kaimiņu – Zemītes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Rita Diduha.

Šogad svētku dalībnieki uz pasākumu 
ieradās ar baltu akcentu apģērbā un vis-
baltāk tērptais saņēma balvu. Kā ierasts, 
visu dienu norisinājās interesantas sporta 
aktivitātes lieliem un maziem: futbols, šau-
šana, zaķu krikets, basketbola soda metie-
ni, šķīvīšu mešana, aplamā skriešana, desu 
spēle, spēka sitiens, zābaka mešana, spēka 
trīscīņa. 

Ar bērniem rotaļājās Odziņa un Po-
dziņa, mazie svētku dalībnieki spēlēja 

lielformāta spēles, lēkāja piepūšamajās at-
rakcijās, vizinājās ar zirgu, ieguva hennas 
zīmējumus un ripinājās ar gaisu pildītās 
lielizmēra bamperbumbās. Ar lielu sajūs-
mu mazie priecājās putu ballītē. 

Svētku laikā darbojās svētku tirdziņš, 

kurā bija iespējams iegādāties ne vien 
cukurvati un saldējuma kokteiļus, bet arī 
Zantē ražotus labumus. Pēc sportiskām 
aktivitātēm viesi spēku uzņēma, cienājo-
ties ar Zantes svētku zupu. Kultūras namā 
varēja apskatīt zantenieku kāzu foto izstādi 

“Balta, balta šī dieniņa”, kas būs atvērta vēl 
līdz 30.maijam.

Vakarā svētki turpinājās ar koncertu 
“Es mīlu dzīvi skaisto” kopā ar Nacionālā 
teātra aktrisi Mariju Bērziņu un noslēdzās 
ballē ar grupu “Lietus blūzs”.

Zemītnieki gatavos soliņus 
un vizuāli uzlabos informa-
tīvos stendus

Projekta „Esi pilsoniski aktīvs - pieda-
lies, iesaisties un dari Kandavas novadā!” 
apkaimes ideju darbnīca Zemītē notika 
aprīļa nogalē. Pievakare pulcēja vairāk kā 
40 Zemītes pagasta ļaudis, kas bija gata-
vi veltīt savu laiku, lai apspriestu pagasta 
attīstībai svarīgas aktualitātes. Ideju darb-
nīcas dalībniekus ar muzikālu sveicienu 
uzmundrināja jauktais vokālais ansamblis 
“ Sapnī”. Tālāk radošās sarunās dalībnieki 
apsprieda aktualitātes un izvirzīja idejas 
pagasta dzīves vides uzlabošanā, kuras vel-
tot savu laiku un prasmes, varētu realizēt 
paši. Kā paveicamu ideju izvirzīja pagasta 
ziņojumu dēļu vizuālo sakopšanu un soli-
ņu izgatavošanu. Pie šis idejas arī tiks pie-
strādāts mazo grantu projektu konkursā 
vasarā. 

Matkulē atjaunos žogu  
atpūtas un sporta laukumā

Aprīļa nogalē apkaimes ideju darbnīca 
notika arī Matkules kultūras namā. Pēc la-
bas talkošanas rīta pusē matkulnieki atnā-
ca arī uz ideju talku pievakarē. Sanākušos 
dalībniekus sveica Matkules vokālais an-
samblis, senioru deju kopa “ Alianse” un 
pārsteigumu sagādāja vijolnieks Edgars 
Ziņģe no Kuldīgas, veltot pasākuma da-
lībniekiem jaukus skaņdarbus. Atskatoties 
uz paveikto pēc apkaimes ideju darbnīcas 
2012.gadā sanākušie secināja, ka daudz 
labu darbu pagastā jau paveikts, bet vien-
mēr ir jaunas idejas kopējās vides sakārto-
šanai. Vajadzības, kuras būtu jārisina bija 
kultūras un sporta jautājumos, kā arī citās 
nozarēs, daudzas no tām ir izdarāmas, ja 

iegūst atbalstu no pašvaldības, vai iekļau-
jas kādā no projektiem, jo to finansēšanai 
nepieciešamas salīdzinoši lielas izmaksas. 
Par mazo, pašu spēkiem paveicamo aktu-
alitāti, tika izvirzīta žoga atjaunošana pie 
sporta un atpūtas laukuma, kuru tieši tal-
kas dienā bija noņēmuši, jo tas savu laiku 
nokalpojis. Šī ideja tiks realizēta piedalo-
ties mazo grantu projektā.

Cērenieki  
izgatavos puķu kastes

4.maijā apkaimes ideju darbnīca notika 
Cēres skolā. Šajā pasākumā tika apvienota 
gan Latvijas Republikas neatkarības atjau-
nošanas Deklarācijas dienas svinēšana, gan 
Baltā galdauta svētki. Atbilstoši svētku die-
nas noskaņai labi tika pastrādāts arī ideju 
darbnīcās. Aktīva bija jauniešu grupa, kura 
sev izvirzīja ļoti izpildāmus un sasniedza-
mus uzdevumus, turklāt jau bija gatava 
ķerties pie to īstenošanas. Aktivitātes vairāk 
saistījās ar jauniešu savstarpējo sadarbību 
un idejām saturīgai brīvā laika pavadīšanai. 
Tā kā Cēres ļaudīm ļoti tuvs sports un vese-
līgs dzīvesveids, tad daudzas idejas grozījās 
ap šīs tēmas aktualitātēm, bet lai tās realizētu 
jāatrod diezgan liels finansiālais atbalsts. Par 
mazajiem uzdevumiem bija idejas, kā tos 
īstenot talku veidā. Par šogad paveicamāko 
ideju tika izvirzīta puķu kastu izgatavošana 
un uzstādīšana Cēres pagasta centra teritori-
jā. Rūpēties un īstenot šo projektu apņēmās 
biedrība “ Cēres spēks”, finansējumu piesais-
tot mazo grantu projektu konkursā.

Ideju īstenošanai akcija 
“Dari pats!”

Lai labās idejas īstenotos un Kandavas 
novada iespēju fonds varētu godam atvērt 

PAGASTU ZIŅAS

Ērodeja Kirillova | Projekta koordinatore |

Apkaimes ideju darbnīcas Zemītē, Matkulē, Cērē 
Pagastu apkaimes ideju darbnīcas noslēgušās, projekta pēdējā 
tikšanās – Kandavas novada forums notika18.maijā Kandavas 
kultūras namā.

Baltos ziedos aizvadīti Zantes pagasta svētki 

Nosaukums Datums Īstenošanas vieta Norises laiks
Fiziskās aktivitātes bērniem 04.06.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00,

11:00-12:00
Nūjošanas nodarbības 05.06.2018. Matkules multifunkcionālais laukums 18:30-20:00

Vingrošana svaigā gaisā 05.06.2018. Kandavas Kārļā Mīlenbaha 
vidusskolas stadions 18:00-19:30

Nūjošanas nodarbības 06.06.2018. Cēres pamatskolas stadions 18:30-20:00
Nūjošanas nodarbības 07.06.2018. Zemītes pils 18:30-20:00

Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 07.06.2018. Kandavas novada sociālais dienests 17:00-18:00

Fiziskās aktivitātes bērniem 11.06.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00, 
11:00-12:00

Nūjošanas nodarbības 12.06.2018. Matkules multifunkcionālais laukums 18:30-20:00
Vingrošana svaigā gaisā 12.06.2018. Kandavas Kārļā Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 18:00-19:30
Nūjošanas nodarbības 13.06.2018. Cēres pamatskolas stadions 18:30-20:00
Nūjošanas nodarbības 14.06.2018. Zemītes pils 18:30-20:00

Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 14.06.2018. Kandavas novada sociālais dienests 16:00-17:00, 

17:00-18:00
Fiziskās aktivitātes bērniem 18.06.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00, 

11:00-12:00
Nūjošanas nodarbības 19.06.2018. Matkules multifunkcionālais laukums 18:30-20:00

Vingrošana svaigā gaisā 19.06.2018. Kandavas Kārļā Mīlenbaha 
vidusskolas stadions 18:00-19:30

Vingrošana svaigā gaisā 20.06.2018. Kandavas Kārļā Mīlenbaha 
vidusskolas stadions 18:00-19:30

Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 21.06.2018. Kandavas novada sociālais dienests 16:00-17:00, 

17:00-18:00
Nūjošanas nodarbības 21.06.2018. Kandavas Kārļā Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 18:30-20:00

Fiziskās aktivitātes bērniem 25.06.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00, 
11:00-12:00

Vingrošana svaigā gaisā 27.06.2018. Kandavas Kārļā Mīlenbaha 
vidusskolas stadions 18:00-19:30

Nodarbības ģimenēm veselīgu 
savstarpējo attiecību būvēšanai 28.06.2018. Kandavas novada sociālais dienests 16:00-17:00, 

17:00-18:00

Ieva Rudēvica | Projektu vadītāja |

Kandavas novada dome turpina īstenot 
projektu „Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” 
mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem 
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši 
teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot 
aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu 
īstenošanai tiks īstenotas 7 aktivitātes, aptverot 

atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību 
profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet 
veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai 
tiks īstenotas 19 aktivitātes, aptverot garīgās 
veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības 
veicināšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot 
vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot 
veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā no 
2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 30. 
decembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs vismaz 
1443 Kandavas novada iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 EUR, 
tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 
85704,65 EUR apmērā un valsts budžeta 
finansējums 15124,35 EUR apmērā.

PROJEKTI

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

Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā

Pasākumu grafiks 2018. gada jūnija mēnesim
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

Ērodeja Kirillova | “Zemītes” dejotāja un 
tautas nama vadītāja |

Mūsu uzdevums bija sveikt un 
uzmundrināt maratona da-
lībniekus pie Brīvības piemi-
nekļa 20.maijā visas dienas 

garumā. Diena bija jauka un jutāmies ļoti 
aprūpēti no organizatoru puses, par ko vi-
ņiem liels paldies! 

Pozitīvas emocijas smēlāmies no opti-
mistiskajiem un dzīvespriecīgajiem maratona 
dalībniekiem, centāmies viņus uzmundrināt 
un iepriecināt pēc labākās sirdsapziņas. Īpaši 
priecājāmies sveikt tos skrējējus, kurus pazi-
nām mēs, un kuri atpazina mūs. Dienas no-
slēgumā izbaudījām organizatoru sarūpētās 
pusdienas kafejnīcā “Lido” un mazliet nogur-
dināti, bet ar patīkamām labi padarīta darba 
sajūtām, atgriezāmies mājās.

Dagnija Gudriķe

Kandavnieku “Šūpulī” ar kon-
certu viesojās Sigita Jevgļevska 
un ģitārists Māris Kupčs. Tā 
bija stundu gara emociju pār-

pilna koncertprogramma, kurā dzies-
mas mijās ar dzeju un instrumentālām 
kompozīcijām. Nelielā muzeja zāle bija 
pārpildīta, tik liela atsaucība ilgi nebija 
bijusi, klausītāji neskopojās aplausiem, 
daudzi nekautrējās atzīties, ka koncerta 
laikā vairākas reizes slaucījuši asaras.

Sigita Jevgļevska ir teātra un kino 
aktrise, kuru vairums skatītāju atpazīst 
kā Ievu no populārā TV seriāla “Likte-
ņa līdumnieki”. Kopš 1993. gada Sigita ir 
Liepājas teātra aktrise. Jau turpat desmit 
gadus aktrise veido koncertprogrammas 
ar kurām viesojas dažādās Latvijas malās 
un nu jau otro reizi- arī Kandavā. Aktrise 
atzina, ka mūsu muzeja aura viņu uzru-
nājusi, Kandavā viņa jutusies brīnišķīgi, 

patīkami pārsteigusi nepiespiestā gai-
sotne un klausītāju sirsnīgā atsaucība un 
mīļums.

Māris Kupčs beidzis E. Melngaiļa 
mūzikas vidusskolu un J. Vītola Latvi-
jas mūzikas akadēmiju, klasiskās ģitāras 
un mūzikas pedagoģijas specialitātē, ie-
guvis maģistra grādu. Darbojas džeza, 
popmūzikas un akadēmiskās mūzikas 
virzienos. Kā sacīja Sigita Jevgļevska, 
viņiem ir līdzīga dzīves filozofija un uz-
tvere, tādēļ kopīgi veidotās programmas 
uzrunā īpaši.

Pēc koncerta svinīgi tika atklāta jaunā 
izstāde “100 muzeja dārgumi” seifa telpā. 
Muzeja darbinieki sacīja lielu paldies par 
atbalstu izstādes tapšanā Jurģim Muskam 
un Erlenam Bergam. 

Vakara apmeklētājiem tika piedāvāta 
arī izstāde “Mēs no Kandavas” Mākslas 
galerijā un muzeja foajē, kurā ar saviem 
darbiem dažādās tehnikās piedalījās eso-
šie un bijušie kandavnieki. 

Daudz interesentu bija vēsturnieces 
Aksildas Petrēvicas vadītajai ekskursijai 
“Kandavnieku šūpulis”. Muzeja brīvdabas 

kino varēja skatīties dokumentālās filmas 
par Kandavu. Bērni darbojās radošajā 
darbnīcā “Koka gleznošana”.

KULTŪRA UN  
IZKLAIDE

6. jūnijā
10.00 Pasākums bērniem “Urrā, brīvdie-

nas ir klāt!” – Zemītes Tautas namā

9. jūnijā
No 11.00 Kandavas pagasta sporta 

svētki un Valdeķu ciematiņa 
svētki – Valdeķu kultūras nams

22.00 Ciemata svētku Zaļumballe – 
Valdeķos pie kultūras nama

17. jūnijā
18.00 Ielīgošana – Cēres amtierteātra 

“Saime” pirmizrāde – Cēres estrādē

21. jūnijā
19.00 Ielīgošanas izrāde “Skroderdienas 

Silmačos” – brīvdabas estrādē 
“Ozolāji”

23. jūnijā 
Līgo vakars Zantē 
20.00 Līgo lustes un zaļumballe Vānē
21.00 Līgo svētku koncerts un 

zaļumballe Zemītē 

23.00 Līgo balle Cēres estrādē
23.00 Līgo zaļumballe Kandavā – 

brīvdabas estrādē “Ozolāji”

IZSTĀDES
Līdz 3.07. – Rutas Štrodahas gleznu 

izstāde – Kandavas kultūras nama 
izstāžu zālē “Vējspārns”

Līdz 30.06. Zantenieku kāzu foto izstāde 
“Balta, balta šī dieniņa” – Zantes 
kultūras namā

Muzeju nakts ”Šūpulis” kandavnieku stilā
19. maija vakarā Kandavas novada muzejs, tāpat kā muzeji visā 
Latvijā, viesmīlīgi vēra durvis apmeklētājiem muzeju nakts 
pasākumā zem vienota nosaukuma “Šūpulis”.

Dzied Sigita Jevgļevska

Mēs, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zemīte” pieņēmām 
izaicinājumu piedalīties Lattelecom Rīgas maratona Kultūras 
goda sardzē.

Zemītes dejotāji Rīgas maratona 
Kultūras goda sardzē

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības 
integrācijas fonds no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem.

Apkaimes ideju darbnīcas Zemītē, Matkulē, Cērē 

mazo grantu konkursu, fonda valde ar no-
vada stādu audzētāju un stādu ziedotāju 
atbalstu 1. maijā Pavasara stādu tirdziņā 
īstenoja akciju “ Dari pats”. Akcijas laikā 
tika vākti ziedojumi mazo grantu projektu 
konkursam ar tādu pašu nosaukumu, kur 
ikviens ziedotājs neatkarīgi no ziedotās 
summas varēja izvēlēties sev tīkamu puķu, 
dārzeņu vai augu stādu. Bet tiem, kam pa-
tika darboties pašiem, par velti tika dota 
iespēja iestādīt ekoloģiskajā puķu podā pa-
šam savu cūku pupu vai kāršu pupu kā arī 
izgatavot papīra vējdzirnaviņas. Šo iespēju 
galvenokārt izmantoja bērni. Ziedojumu 
akcijā tika savākti 77,04 eiro, kas ir jauks 
papildinājums Kandavas novada domes 
piešķirtajam 2000,- eiro finansējumam 
mazajiem projektiem, kuru idejas tika ap-
stiprinātas ar klātesošo vairākuma balsoju-
mu apkaimes ideju darbnīcās pagastos. 

Atgādinām, ka katra pagasta un arī 
Kandavas pilsētas viena ideja tiks aicināta 
pārtapt mazā granta projektā. Šajā projektā 
idejas realizēšanai nepieciešamajiem ma-
teriāliem tiks piešķirti 400.- Euro. Pašiem 
tajā būs jāiegulda savs brīvprātīgais darbs 
un prasmes.
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Dagnija Gudriķe

Pavisam sacensībās bija ieradušies 
30 dalībnieki no Kandavas nova-
da, Tukuma, Ventspils un Jelgavas.

Uzvaras laurus makšķerēša-
nā plūca Aleksandrs Mažonis ar rezultā-
tu 1.634 kg. Otrajā vietā Roberts Staris – 
0.885 kg; trešajā vietā Aigars Strāķis – 0.874 
kg. Godalgoto sešiniekā iekļuva arī Aivars 
Šmits, Aivars Ešenbergs un Gunārs Piņķis.

Spiningošanā veiksmīgākais izrādī-
jās Igors Zaļevskis, viņam izdevās noķert 
1.176kg smagu līdaciņu. 2.vietā Agris Bog-
danovs, viņš izvilka 2gb zemmēra zaļsvār-
ces, kuras tika palaistas atpakaļ upē, lai 
peld un paaugās.

Paldies par atbalstu copes veikalam 
Fisher Tukumā un zivju barības ražotājam 
N-Gmikx.

Laika posmā no 2018. gada 8. jūnija 
līdz 10. jūnijam “SK Boule” un „SAA 
Magnēts” Kandavā rīko Baltijas čem-
pionāta un Pasaules ranga (WRE) ve-

lo-orientēšanās sacensības „Latvijas MTBO 
daudzdienas/Baltijas čempionāts 2018”. 

„Latvijas MTBO daudzdienas” ir Latvijā 
un Baltijā nozīmīgākās un augstvērtīgākās ik-
gadējās velo-orientēšanās sacensības. Šogad, 
kā jau katru trešo gadu, tās vienlaicīgi ir arī 
Baltijas MTBO čempionāts. 

Sacensībām piešķirtais Pasaules ranga sa-
censību (WRE) statuss piesaista Pasaules va-
došos velo-orientieristus. Katru gadu mūsu 
sacensībās piedalās 
arī vairāki esošie 
un bijušie Pasaules 
čempioni (-es), kā 
arī Pasaules kausa 
posmu laureāti.

Sagaidāmais sacensību dalībnieku skaits 
no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievi-
jas, Polijas, Somijas, Itālijas un Latvijas 200 
sportisti, kam parasti piepulcējās ne mazāks 
līdzjutēju pulks.

Plānots, ka sacensību pirmajā dienā no-
risināsies sprinta sacensības Kandavas ieli-
ņās, pagalmos un stāvo nogāžu taciņās, kas 
no sportistiem prasīs augstu koncentrēšanās 
līmeni, perfektu orientēšanās prasmi un teh-
niskas braukšanas iemaņas. Kandavas pilsēta 
viennozīmīgi ir augstas sarežģītības pakāpes 
sprinta sacensību apvidus.

Savukārt, trešās dienas iedzīšanas sacen-
sībās Jaunkandavā tiks noskaidroti 3 dienu 
kopvērtējuma uzvarētāji. Gaidāmas spraigas 
cīņas visās vecuma grupās, protams, lielākā 
uzmanība kā allaž tiks pievērsta Elites grupu 
līderu cīņām. Skatītājiem būs iespēja sekot 
līdzi sportistu gaitām arī ar GPS iekārtu pa-
līdzību uz lielā ekrāna.

Ļoti ceram, ka vietējiem jauniešiem būs 
vēlme paskatīties šīs sacensības un atbalstīt 
sportistus. Mēs, savukārt, sagatavosim kartes, 
lai Kandavas jauniešiem pašiem piedāvātu 
iespēju iepazīt velo-orientēšanās sporta pa-
matus sev pazīstamā apvidū – Kandavā un 
Jaunkandavā.

Plānotā sacensību programma:
8. jūnijs. 18.30–20.00. Sprinta sacensības. 

Kandava;
9. jūnijs. 11.00–14.00. Vidējās distances 

sacensības. Tukums (Sveikuļi);
10. jūnijs. 10.00–12.00. Handikapa 

(iedzīšana) sacensības. 
Jaunkandava;

10. jūnijs. 14.00. Uzvarētāju apbalvošana.

25. maijā Saldus pilsētas 
stadionā notika Saldus spor-
ta skolas atklātās sacensības 
vieglatlētikā U-16 un U-18 
vecuma grupās. Šajās sacensī-
bās piedalījās arī seši Kanda-
vas novada Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas audzēkņi. 

Sudraba medaļu augstlēkšanā U-18 
grupā ar jaunu personisko rekordu 
izcīnīja Rihards Jakobovics, ar re-
zultātu 1.74 metri. Iepriecināja arī 

Beātes Stivrinieces rezultāts tāllēkšanā U-18 
grupā, kur tika sasniegts šīs sezonas labākais 
rezultāts 4.89 metri, kas deva piekto vietu. 

Vēl U-18 grupā startēja arī Agnese Be-
sikirska, šoreiz 100m skrējienā ar pieticīgu 
rezultātu 13.77 sek. U-16 grupā divas ce-
turtās vietas - Artūram Jekovičam 110m/b 
ar rezultātu 17.98 sekundes, un Sīdžejam 
Neimanim lodes grūšanā ar rezultātu 
9.93 metri. Ditai Hadaņonokai 6.vieta 

lodes grūšanā U-16 grupā ar rezultātu 9.80 
metri. 

Mūsu labākā vieglatlēte - Ieva Anni-
ja Stepiņa, 26.maijā Latvijas nacionālās 
izlases sastāvā U-18 grupā, startēja Bal-
tijas valstu mačsacīkstē mešanu disciplī-
nās Igaunijas pilsētā Rakverē. Ieva star-
tēja gan lodes grūšanā, gan šķēpa mešanā. 
Šķēpmešanā uzrādītais rezultāts 44.07 
metri bija otrais labākais starp Baltijas 
vieglatlētiem, zaudējot sportistei no Igau-
nijas. Lodes grūšanā Ieva ar jaunu per-
sonisko rekordu - 12.88 metri ierindojās 
3.vietā savā vecuma grupā. 

Audzēkņus trenē A.Gross un I.Matīss.

Roberts Rozentāls

26. maijā Kandavas autoos-
tas stāvlaukumā nori-
sinājās otrais Kandavas 
ozolzīļu kauss 3x3 ielu 

basketbolā. Turnīrs aizritēja trīs vecuma 
grupās: U12, U16, U17+ un kopā pieda-
lījās 29 komandas. U12 vecuma grupā  
7 komandas, U16 – 3 komandas, U17+ –  
20 komandas.

Paldies visiem uzņēmējiem, kuri atbal-
stija ar balvām

Kandavā notiks 
Baltijas čempionāta 
un Pasaules ranga 
velo-orientēšanās

Sporta skolas audzēkņu starti 
Saldū un Rakverē

Lec Beāte Stivriniece

Uz Goda pjedestāla 
2. pakāpiena Rihards 

Jakobovics

Kandavas ozolzīļu 
kauss 3x3 ielu 
basketbolā

Vīri velk lomus 
makšķerēšanas 
sacensībās 
novada svētkos
Novada svētku otrā diena, kā 
ierasts, iesākās jau no rīta se-
šos pie Abavas tilta, kur pulcē-
jās vīri ar makšķerēm. Daudzi 
bija saposušies ar krāsainām 
šlipsēm, jo pēc nolikuma, tad 
nebija jāmaksā dalības maksa.

15. jūnijā
19.00 Kandavas novada Taku skriešanas 

seriāla vasaras posms – pie 
Teteriņu ezera peldvietas

Katru otrdienu un ceturtdienu Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma 
stadionā notiks Brīvdabas fitnesa 
treniņš. Dalības maksa- 5,- eiro, līdz 
18 gadu vecumam- 2,- eiro.

SPORTA 
PASĀKUMI 

Rezultāti:
U12 grupas uzvarētāji:

1. Kompresori (Talsi)
2. Tukums 1 
3. BDR (Kandava)
MVP: Rudis Donis

U16 grupa: 
1. Modes dizaineris Bruno (Kandava) 
2. Tende (Kandava)
3. Kandavas Buki
MVP: Markuss Ķilps

17+ grupa:
1. Lasmanis (Ventspils)
2. Kandava/COMPOR
3. KSMR Fitness (Rīga)
MVP : Nils Ozoliņš

U17+ uzvarētāji
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2018. gada 23. aprīļa līdz 28. maijam 

reģistrēti 5 jaundzimušie:
Līva, Kitija, Beāte un Ričards Jānis

SVEICAM VECĀKUS!
*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Laulību maijā noslēguši seši pāri
Dita un Oskars Kideri

Signija un Māris Timoško
Māra un Mārtiņš Irbes

Kristīne un Raitis Zāģeri
Singita un Andris Līdakas

Agate un Kaspars Ļahi

SIRSNĪGI SVEICAM JAUNLAULĀTOS! 
*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

Sveiciens kāzu jubilejās!
Jūnijā Dimanta kāzas svinēs  

Alma un Jānis Kaži 
Smaragda kāzas atzīmēs  
Danuta un Edvards Ķelpi

Laulību noslēguši

SVEICAM!
Prast priecāties par dzīvi,
Nenoskumt par likstām,
Ar optimismu katru gadu sveikt,
Jo tas ir Jūsu mūžs-
Ar bēdām un ar prieku
It visās varavīksnes krāsās izgaismots!

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

Kandavas novada pensionāru biedrība

Kandavas ātrās palīdzības brigādei!
Meitenes ir izpalīdzīgas, saprotošas un ļoti jau-

kas. Var redzēt, ka savu darbu dara ar pilnu atde-
vi. Esmu ļoti pateicīga par “apciemošanu” manu 
krīžu laikā un neizsakāmu iejūtību! Liels paldies, 

par visu! Jūs vienmēr esat savā vietā. Labāk 
veselībai paliek jau tai mirklī, kad ieraugu mūsu 

brigādi ienākot pa durvīm. Malači, paldies! 
Zane Zandersone

Pateicība

Sveika, skola, gaišā ēka,
Kur daudz skaistu sapņu mīt!
Lai Jums dzīvē netrūkst spēka
Savus sapņus piepildīt!

Kandavas vidusskolā ir tāda jauka 
tradīcija – ik pa pieciem gadiem 
rīkot absolventu salidojumu, lai 
satiktos, lai atcerētos, lai tas būtu 

kā tāds atskaites punkts mūsu dzīvei.
Kā jūtas skolnieks, pēc gadiem atverot 

savas skolas durvis?! Viņam atkal ir astoņ-
padsmit! Tas, protams, ir neizskaidrojams 
brīnums.

Kā jūtas skolotājs?!
Kas ieradīsies uz šo tikšanos? Kuri gri-

bēs nolikt malā nebeidzamos darbus, sa-
posties un atnākt, kuri gribēs satikties ar 
savu jaunību. Kuri gribēs atcerēties savus 
skolas gadus un skolotājus.

Pensionēto skolotāju vārdā gribas izteikt 
pateicību šī pavasara salidojuma rīkotājiem. 
Skola bija skaisti saposta, mūs mīļi sagaidīja. 
Jutām prieku un gandarījumu, ka no mūsu 
meitenēm un zēniem izauguši kārtīgi cilvē-
ki. Sajutām, ka mūsu mūžs nav bijis veltīgs.

Vēl ilgi pēc tam sildījāmies pie atmiņu 
ugunskura un priecājāmies par ziediem vāzēs.

Paldies kolēģu vārdā saka –
Vizma Dzintara

Pievienojas trīs Ārijas – Dravnie-
ce, Ļipuncova, Fedorova, Gaida Ģigule,  
Lilija Vilcāne, Valentīna Ruskule un  
Vija Geste.

Paldies par tikšanos ar jaunību!

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas salidojumā no kreisās Ā. Fedorova, V. Ruskule, 
V. Geste, V. Dzintara, Ā. Ļipuncova. 

Aicinām uz Dzimtsarakstu nodaļu 
2017. gadā dzimušo bērnu vecākus, kuri 
nepiedalījās pasākumā “Esmu dzimis Kan-
davas novadā”. Vēlamies Jūsu bērniņam 
atdot dāvanu – foto albūmu! Pēc dāvanas 

drīkst atnākt arī vecvecāki! Individuālās 
ģimeņu fotosesijas bildes no pasākuma 
“Esmu dzimis Kandavas novadā” nosūtī-
sim pēc pieprasījuma. Pieprasījumus varat 
sūtīt uz e-pastu: dzimtsaraksti@kandava.lv

ĪSZIŅAS

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2018. gada 23. aprīļa līdz  
28. maijam reģistrēti mirušie: 

Fricis Bērziņš (1949) no Kandavas novada
Alda Done (1939) no Sabiles

Mirdza Elksnīte (1926) no Kandavas
Austris Kronbergs (1962) no Matkules pagasta

Māris Lauva (1947) no Kandavas
Arnis Ozols (1958) no Kandavas

Ausma Riekstiņa (1947) no Kandavas
Ļubova Simanauska (1957) no Vānes pagasta
Biruta Stengrevica (1928) no Saldus novada

Gunārs Stulpāns (1952) no Kandavas

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

07.06.2018.
Kandavas K. Mīlenbaha  

vidusskolas sporta  
laukumā

Kandavas 
novada 

16. atklātā 
olimpiskā diena 

pirmsskolas 
vecuma 
bērniem

Reģistrācija plkst. 9.30
Sacensību sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās līdz 05.06.2018.
zvanot – 27046099 (Roberts 
Rozentāls) vai rakstot –  
roberts.rozentals@kandava.lv
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Tika sveikti 2017. gadā 
dzimušie mazuļi

Jau trešo gadu maija sākumā Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa aicina uz  pasākumu “Esmu dzimis Kandavas novadā”  
iepriekšējā gadā dzimušos novadniekus, lai  svinīgi uzņemtu 
viņus novadnieku saimē un godinātu viņu vecākus. 2017. gadā 
novads papildinājās ar 73 jaundzimušajiem un pasākumā pie-
dalījās 46 mazuļi un viņu tuvinieki.

Kandavas novads Lielajos Dziesmu  
un Deju svētkos 
Vēl tikai mēnesis un dimdēs Rīga, jo lielie dziedāšanas un 
dejošanas svētki būs sākušies. 
No mūsu novada XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkos, kas norisināsies no 30. jūnija līdz 8. jūlijam, 
piedalīsies seši deju kolektīvi ( tajā skaitā divi jauniešu – 
“Imuliņa”, vadītāja Andra Eimane un Zantes kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Marita Jekuma) trīs vidējās 
paaudzes (“Ozolāji”, vadītājs Gatis Frīdenbergs, Zantes kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs, vadītāja Marita Jekuma, Zemītes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs, vadītāja 
Inese Cīrule) un viens senioru deju kolektīvs (“Kandavnieks”, vadītāja Andra Eimane), kā arī divi 
jauktie kori( jauktais koris “Kandava”, vadītāja Dzintra Linde, Zantes kultūras nama jauktais koris, 
vadītāja Zane Ņukša), kopā mūsu novadu pārstāvēs 189 dalībnieki.

Informāciju apkopoja Dagnija Gudriķe



Izdots  
fotoalbums 
“Kandavas  
novads”
Sagaidot Latvijas simtgadi un par 
godu Kandavas novada svētkiem, 
novada dome izdevusi fotoalbumu – 
grāmatu “Kandavas novads”. Grāmatā 
apskatāmas mūsu novada pagastu un 
pilsētas skaistākās un nozīmīgākās 
vietas, tajā apkopota informācija 
par novadu skaitļos un faktos - 
izglītībā, kultūrā, sportā, tūrismā un 
uzņēmējdarbībā. 
Fotoalbumu varēs iegādāties 
Kandavas Tūrisma informācijas centrā. 
Informācija pa tālruni 63181150.

12
2018. gada 5. jūnijs

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.6 (158). 
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

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu
Kandavas novada dome atsavina kustamu 
mantu – 59 gab. lietotus PVC logus un 2 gab. 
lietotas PVC durvis.
Atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu 
cenu. Kustamās mantas nosacītā pārdošanas 

cena logiem 14,00 EUR/m2 un durvīm  
27,00 EUR/m2. Pārdošana notiks no  
2018. gada 4. jūnija un tiks veikta līdz brīdim 
kamēr kustamā manta būs pieejama.  
Apskate, iepriekš zvanot pa tālruni 27333047.

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu  
rīkojot rakstisku izsoli
Kandavas novada dome atsavina kustamu 
mantu –15,5m3 nozāģētus ošu kokus. 
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus 
pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: 
„Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - 
15,5m3 nozāģētu ošu koku rakstiskai izsolei”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz  
2018. gada 18. jūnijam plkst.14.00. 
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cenu  
EUR 697,50 par visu apjomu. 
Izsoles nodrošinājums EUR 69,75 iemak sājams  

līdz 2018. gada 15. jūnijam Kandavas novada 
domes norēķinu kontā  
Nr. LV73UNLA0011010130573,  
A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2018. gada 18. jūnijā plkst.14.00 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1.stāva sēžu zālē. 
Ar pašvaldības kustamās mantas rakstiskas 
izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas 
novada domes mājaslapā www.kandava.lv. 
Apskate, iepriekš zvanot pa tālruni 27333047.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma  
Lielā iela 27-9, Kandava, Kandavas novads, atkārtotu Izsoli
Nekustamais īpašums Lielā iela 27-9, Kandava, 
Kandavas novads, ar kadastra numuru 9011 
900 0867, ar kopējo platību 44,3 m2 ir 1-istabas 
dzīvoklis, kas izvietots pirmskara laika 
daudzdzīvokļa ēkas 4.stāvā Kandavas pilsētas 
centrālajā daļā. Izsoles objekta sākumcena 
EUR 1520,00, nodrošinājums – EUR 152,00. 
Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 
10. jūlijā plkst. 11.00, Kandavas novada domē, 

Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu 
nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības 
kontu, vai jānoslēdz nomaksas pirkuma līgums. 
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli 
iemaksājama līdz 2018.gada 6.jūlijam 
Kandavas novada domes norēķinu kontā  
Nr. LV73UNLA0011010130573,  
A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma  
Liepu ielā 9-11, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads, 
atkārtotu Izsoli
Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.11, Liepu 
ielā 9, Zante, Zantes pagasts, Kandavas 
novads, LV-3134 (kadastra numurs 9092 900 
0074), ar kopējo platību 91.6 m2, pie dzīvokļa 
piederošo kopīpašumu 916/14512 domājamo 
daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar 
kadastra numuru 9092 003 0123.
Izsoles objekta sākumcena EUR 2300,00 
Izsoles nodrošinājums – EUR 230,00. Izsole ar 
augšupejošu soli notiks 2018. gada 10. jūlijā 

plkst.11.10 Kandavas novada domē,  
Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu 
nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības 
kontu, vai jānoslēdz nomaksas pirkuma līgums. 
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli 
iemaksājama līdz 2018.gada 6.jūlijam, 
Kandavas novada domes norēķinu kontā  
Nr. LV73UNLA0011010130573,  
A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. 

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Lauciņi”, 
Zemītes pagasts, Kandavas novads, atkārtotu Izsoli
Nekustamais īpašums „Lauciņi”, Zemītes 
pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 
9094 001 0341), sastāv no zemes gabala ar 
kopējo platību 0,461 ha un dzīvojamās ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9094 001 0341 001 un 
kopējo platību 67,0 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 900,00 
Izsoles nodrošinājums – EUR 90,00. Izsole ar 
augšupejošu soli notiks 2018. gada 10. jūlijā 

plkst.11.20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 
6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē. 
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu 
nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības 
kontu. Izsoles nodrošinājuma summa par 
izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 6.jūlijam, 
Kandavas novada domes norēķinu kontā  
Nr. LV73UNLA0011010130573,  
A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. 

Nekustamie īpašumi apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. Ar nekustamo īpašumu 
izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” rīko kustamās 
mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli  
par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”  
piederošo kustamo mantu
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, 
reģ. Nr.41203006844, 2018.gada 21.jūnijā 
“Robežkalnos”, Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā rīko kustamās mantas atklātu mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli par SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” piederošo kustamo 
mantu sekojošā laikā:
2018. gada 21. jūnijā plkst.10.00 pļaujmašīnas 
POMAROL Z032/2, 2013. gads, sākumcena 
550,00 EUR. Pirms reģistrācijas izsoles 
dalībniekam jāiemaksā dalības maksa 10,00 
EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas 55,00 EUR. 
Dalības maksu un nodrošinājuma naudu 
var iemaksāt SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” bankas kontā: AS “SEB banka”, 

UNLALV2X, Konts: LV92UNLA0011000508607 
vai norēķinoties kasē tikai bezskaidrā naudā, 
maksājot ar karti. 
Apskate iespējama darba dienās adresē 
“Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā, par laiku iepriekš sazinoties pa tālr. 
29181411 (Dzintars Kreicbergs) vai 26132179 
(Oskars Kļava). Izsoles dalībniekus reģistrē 
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā 
“Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā pie biroja administratores darba dienās 
plkst. 8.00-16.00 (Pusdienas pārtraukums 12.00-
13.00) līdz 2018.gada 20.jūnijam plkst.16:00.Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties darba laikā 
birojā “Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā un mājaslapā: www.kandava.lv/izsoles .

IZSOLES

Darbu uzsāks uzņēmējdarbības  
konsultants un būvvaldes vadītājs
Ir noslēdzies konkurss uz uzņēmējdarbības 
konsultanta amata vietu. Konkursā bija 
pieteikušies 16 pretendenti. Komisija uzklausot 
un izvērtējot pretendentu kompetenci, par 
labāko atzina Ivetu Pāži, kas darbu jaunajā 
amatā uz nepilnu slodzi uzsāks 8. jūnijā. 
Jaunizveidotais amats tiks apvienots ar līdz 
šim bijušo lauksaimniecības konsultanta 
pienākumu pildīšanu, sniedzot atbalstu 
zemniekiem gan platībmaksājumu pieteikumu 
sagatavošanā, gan sadarbībā ar LAD, LLKC 

konsultāciju sniegšanā, gan arī uzņēmējiem, 
kas nodarbojas gan ar ražošanu, gan 
pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmēji varēs 
saņemt informāciju gan par iespējām 
piedalīties projektu īstenošanā, grāmatvedībā, 
tālākizglītībā, uzņēmējdarbības uzsākšanā un 
citos jautājumos. Informācijai: 29186169.

Kandavas novada dome informē, ka 5. jūnijā 
darbu uzsāks novada Būvvaldes vadītāja Anna 
Zvejniece.

Šā gada 11. jūnijā no 10.00–17.30 Kandavas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, 107. kabinetā Konsultācijas 
sniedz LAD speciālists


