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Vērtē konkursa
“Sējējs 2018”
nominantus
no mūsu novada

Kandavas Mākslas
plenērs noslēdzies
“Kandavai piemīt īpaša
aura un skaistums…”
5. lpp. >

8. lpp. >

Sākusies novada sakoptāko sētu vērtēšana
25. jūlijā konkursa “Diženi
Kandavas novadā” vērtēšanas
komisija devās uz Zantes pagastu, lai apskatītu konkursam
pieteiktās sētas un apskates
objektus.
Dagnija Gudriķe

No

Zantes pagasta šogad pieteikti pretendenti trīs nominācijās – “Dižākā
lauku sēta”, “Sakoptākā zemnieku saimniecība” un “Vieta, kas jāredz”.
Šmeldu ģimenes īpašums jau vismaz septiņās paaudzēs ir lauku mājas
“Pamparas”, kas pieteiktas nominācijā
“Sakoptākā zemnieku saimniecība”. Mājas saimnieks bilda, ka īstenībā jau māju
nosaukums bijis “Papuri”, bet te laikam
nostrādājis senais stāsts- kurls mērnieks,
kurls darbinieks no zemes dienesta, un no
“Papuriem” beigās sanākušas “Pamparas”,
kā dziesmā no Latvijas radio 2. “Papuri”
tāpēc, ka senos laikos te apkārt bijuši purvi
un mājas atradušās tālāk kalna galā, vecākais Šmelds par nepaklausību kungam –
nevēlēšanos nākt uz vietu, kur mājas atrodas tagad – dabūjis ar pletni pa muguru.
Purvā bijis daudz akaču. “Ja ar traktoru
iebrauca mežā un pieāķējās pie koka, tad
galu galā nevis traktors iet ārā no purva,
bet priede atnāk pie traktora… Te esot bijis
pat ezers, nezinu gan cik liels.” – par māju
vēsturi labprāt pastāstīja Agris Šmelds.
Saimnieks nodarbojas ar truškopību, speciāli būvētos namiņos tiek apkopti vismaz
100 truši, kā smēja Agris, “ja jau mans tēvs
pēc Sibīrijas izdzīvoja ar trušu audzēšanu,
kādēļ mēs šajos laikos to nevarētu”.
Tālāk ceļš veda uz mierīgu klusu meža
ielocīti, kurā paslēpušās mājas “Ābeles”, kas
pieteiktas konkursam nominācijā “Dižākā lauku sēta”. To, ka sēta diža, liecināja jau
iebraucamais meža ceļš uz mājām, ceļmalas
grāvji izpļauti, kā ar grābekli meža malas
nogrābtas. Māju saimnieks Dainis Krauze,
sīksts, stiegrains neliela auguma kungs, kam
gadu skaits noteikti septītajā desmitā ietiecies, smaidot laipni aicināja apskatīt savu
sētu, sakot, ka “ man jau te nekā liela nav,
parasta lauku sēta, kādreiz puķu bija daudz

Mājas “Ābeles”
pieteiktas
konkursam
nominācijā
“Dižākā
lauku sēta”

Šmeldu ģimenes
īpašums
“Pamparas”
pieteikts nominācijā
“Sakoptākā
zemnieku
saimniecība”

Lindes meža akmens
pieteikts nominācijā
“Vieta, kas jāredz”

vairāk, šogad tāds sausums…”. Latvieša iedzimtā kautrība. Pirms vairākiem gadiem,
viesojoties šajā sētā, atceros, viss bija tieši
tikpat skaisti sakopts, vienkāršs, tīrs un neuzspiests lauku skaistums. “Ābelēs” apsaimnieko 40 hektārus zemes, audzē labību, ir
septiņas govis un jaunlopi. To visu paveic
pats saimnieks, jo kā viņš sacīja: “Pa manam
prātam neviens nevar izdarīt”.
Kā pēdējo vērtēšanas komisija apskatīja
Lindes meža akmeni, kas pieteikts nominācijā “Vieta, kas jāredz”. Pagasta pārvaldes

… ja jau mans
tēvs pēc Sibīrijas
izdzīvoja ar trušu
audzēšanu, kādēļ
mēs šajos laikos to
nevarētu.

vadītājs Jānis Kālis atklāja brīnišķīgā lielā
akmens stāstu savā versijā, par kuras pilnīgu
patiesumu viņam gan ziņu neesot. Lindes
akmens tā nodēvēts tādēļ, ka atrodas Lindes mežā, kur kādreiz bija mežsarga māja
ar tādu pašu nosaukumu. Akmens kādreiz
bijis vēl lielāks, bet senus gadus atpakaļ šeit
ieradušies puiši ar skaldāmiem āmuriem
un noskaldījuši akmenim vienu malu un
vienu galu, bet atskaldītos bluķus aizveduši
uz Rīgu kā izejmateriālu kādam monumentam. Kā akmens nokļuvis tieši Lindes mežā,
stāsts esot ļoti vienkāršs- tad, kad tas velns
ar akmeņiem kabatās gāja garām Kandavai,
viņam pa kādam akmenim kaut kur izkrita,
un beigās bija palicis tikai viens akmens, tad
nu velns, dodoties Saldus virzienā, šo akmeni pazaudēja Zantē, jo kabata bija caura.
“Patiesībā jau neviens īsti nezina, kā tas akmens tieši šajā vietā radies, bet tas ir uzskaitīts kā mūsu novada tūrisma objekts.”
Vērtēšanas komisija darbu turpinās sākot ar 9. augustu.
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Konkursa “Diženi Kandavas novadā” konkursa
Kur gan
paliek laiks?! apmeklē Alūksni
27. jūlijā konkursa „Diženi Kandavas novadā 2017” laureāti
devās Kandavas novada domes organizētā pieredzes apmaiņas ekskursijā uz Alūksni, lai aplūkotu tās puses godalgotos
īpašumus un iedvesmoties nākamajai dārza sezonai.

Tā

jautā ne viens vien
darbinieks, uzņēmējs, jebkurš rosīgs
iedzīvotājs…Vasara
ir tas īpašais gadalaiks, kad dienas aizskrien nemanot, un drīz jau būs jaušama rudens elpa. Vasara ir laiks lielo
darbu veikšanai, kad vajadzētu visam iet
no rokas, saule silda un cilvēkiem labs
prāts. Bet, ne vienmēr izdodas viss kā
plānots. Te gribas runāt par katra atbildību, solījumiem, darbaprieku un darbu
kvalitāti. Diemžēl, vairums ir gadījumu,
kad vienkāršāk ir pašam izdarīt, nekā
paļauties uz citiem. Vai arī sanāk kā tam
balodim latviešu tautas pasakā: “Protu,
protu, daru, daru, bet rezultātā čiks vien
sanāk”. Žēl, ka tas kavē laiku, daudzu
projektu īstenošanu, no kā cieš novada
attīstība un iedzīvotāji. Bet jādzīvo ar
neatlaidību, problēmu risināšanu, kas
paņem lielāko daļu enerģijas un ticību,
ka tomēr izdosies.

Gribētos, lai
cilvēki vairāk
veltītu savus
spēkus kopīgu
mērķu īstenošanai,
nevis tērētu tos
negācijās.
Prieks, ka beidzot ir panākta kāda
sapņa lēna piepildīšanās. Proti, Cēres
ceļš tūlīt piedzīvos būvniecības darbus,
lai līdz nākamā gada beigām visus trīs
ceļa posmus klātu asfalta kārta. Ir uzsākts neatlaidīgs darbs, lai arī Kandavas – Saldus ceļš reiz piedzīvotu asfalta
seguma klājumu, un šajā cīniņā esmu
palīgos iesaistījusi arī Brocēnu, Tukuma
un Saldus novada pašvaldības, jo tikai
kopībā ir spēks. Ceļi, tā ir mūsu valsts
artērija, kas ir svarīgi, lai cilvēki šeit dzīvotu. Un vēl ir veicamas tik daudzas labas lietas, kas padara mūsu dzīvi krāsaināku, ko var paveikt kopā, aiz labas sirds
un labas gribas. Kandava ir mākslas pilsēta, un daudzi to ir iemīļojuši ne tikai
tās gleznaino ainavu dēļ, bet arī tādēļ,
ka šeit dzīvo un darbojas radoši un dulli
ļaudis, kas aiz sevis pulcē aizvien vairāk
interesantu ideju ģeneratorus un īstenotājus. Gribētos, lai cilvēki vairāk veltītu
savus spēkus kopīgu mērķu īstenošanai,
nevis tērētu tos negācijās.
Tuvojas Saeimas vēlēšanu laiks, kad
lasīsim, klausīsimies un dzirdēsim, kā
savā starpā plūcas partijas, it kā katra
nāktu no savas planētas. Tāpēc novēlu
katram godīgi darīt savu darbu ar pilnu
atdevi, lai nepaliek laika klausīties kā
tautieši viens otru nozākā, bet smelties
spēku no saules, kas pret mums šogad ir
īpaši dāsna un vēlīga.
Inga Priede,
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Līga Šupstika

D

ienas sākumā ekskursanti apskatīja skaistākās Alūksnes
vietas un uzzināja interesantus
faktus par pilsētu gides Ilonas
Riekstiņas vadībā, bet vēlāk, dziedot jautras šlāgeru dziesmas kopā ar muzikantu,
izbaudīja neaizmirstamu braucienu ar
plostu “Kaija” un kuģīti “Marienburg”. Kuģīša īpašnieks un kapteinis ir bobslejists
Intars Dambis.
Tālāk ceļš veda uz Ernsta Glika Bībeles
muzeju un Alūksnes Evanģēliski luterisko
baznīcu, jo Alūksnes vārds nav iedomājams bez diženā Bībeles tulkotāja Ernsta
Glika, kas ir ne tikai iztulkojis latviešiem
Bībeli, bet arī uzsācis zemnieku bērnu apmācīšanu. Bībeles muzejā bija apskatāmas
Bībeles 38 valodās.
Pēcpusdienā ekskursanti devās izbraucienā no Alūksnes līdz Umernieku stacijai
ar Baltijā vienīgo kursējošo šaursliežu vilcienu jeb bānīti, bet vēlāk viesojās Kļaviņu

ģimenes mājā “Pullanā 110”, kuru saimnieki 2017. gadā ieguva 1. vietu nominācijā
“Sakoptākā Alūksnes novada individuālās
mājas vai vasarnīcas apkārtne”. Ekskursantus pārsteidza sētas plašums, ziedu, ogu,
dārzeņu daudzveidība. Viņi ieguva baudījumu acīm un garšas kārpiņām, kā arī saņēma dāvanā zaļo upeņu spraudeņus.
Ekskursijas noslēgumā tika apmeklēts
dabas muzejs “Vides labirints”, kurā apskatāma putnu daudzveidība Latvijā. Varēja klausīties un iepazīt viņu balsis, kā arī

apskatīt no dažādām pasaules valstīm atvestos akmeņus, starp tiem dārgakmeņus
un derīgos izrakteņus un izbaudīt pasaules
ūdeņu pieskāriena elpu, bet nobeigumā
nonākt pie pasaules brīnumiem – fluoriscējošiem akmeņiem.

Pašvaldības
delegācijas vizīte Maltā

Tūrisma inform

No 18.–23. jūlijam Maltā
Naduras pašvaldībā norisinājās Eiropas mazo pašvaldību hartas vasaras sanāksme,
kurā piedalījās delegācijas no
27 Eiropas valstīm, tajā skaitā arī Kandavas pašvaldības
delegācija.
Iveta Grunte | Kandavas kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja |

S

anāksmes tēma bija „Solidaritāte.
Solidaritātes idejas realizācija krīzes
laikā. Kopējā atbildība par problēmām Eiropā.” Semināra laikā visi
dalībnieki tika sadalīti četrās darba grupās,
kurās tika diskutēts par tādām tēmām kā
demogrāfiskās problēmas un intelektuālā
darba spēka emigrācija; ekonomika un ienākumu sadalījums; piedalīšanās un pilsonība;

migrācija un ekstrēmisms. Diskusiju norises
laikā valstu pārstāvji pārrunāja pašreizējo
situāciju dažādās valstīs un lauku pilsētās,
izvērtēja, kā migrācijas process ietekmē katras valsts iedzīvotājus. Sanāksmes dalībnieki
izteica arī priekšlikumus par bēgļu krīzes
iespējamajiem risinājumiem. Tikšanās laikā
notika arī Nacionālais vakars, kurā katras
valsts pārstāvji cienāja un prezentēja raksturīgākos un iecienītākos produktus, kurus
iespējams aizvest tik tālā braucienā. Kopā
aptuveni 200 ļaužu piedalījās rīkotajos semināros un aktivitātēs. Par godu viesiem tika
atklāts tūrisma objekts – monuments, kurā
katras valsts pašvaldības vadītājs ievietoja
savas valsts simbolu.
Naduras pašvaldība iepazīstināja ar Maltas vēsturi, kultūru, kā arī ar Maltas galvaspilsētu Valletu.
Nākošajā gadā lielā harta notiks Igaunijas pilsētā Polvā, bet Kandava viesus uzņems
2019. vai 2020. gadā mazās hartas ietvaros,
kad pie mums ieradīsies viesi no vismaz
10 valstīm.

Ar 12.jūliju, nepārtraucot
darbu, Kandavas Tūrisma
informācijas centrs pilntiesīgi
vēris durvis apmeklētājiem
savā jaunajā mājvietā Kandavā
Ūdens ielā 2.
Dagnija Gudriķe

Š

ajā dienā novada domes un Kultūras
un sporta pārvaldes vadība, kā arī
novada uzņēmēji, muzeja pārstāvji
un citi ieinteresētie pulcējās jaunajās
gaišajās telpās, kā tautā saka, uz sālsmaizi.
Kā atklāšanas pasākumā sacīja tūrisma centra vadītāja Ilze Dravniece, viņa ļoti
cer, ka šīs pārmaiņas sekmēs Kandavas atpazīstamību un mudinās viesus uzkavēties
Kandavas vecpilsētā ilgāk. Ilze sacīja mīļu
paldies māksliniecei Baibai Rullei par telpu dizaina iekārtošanu, Aivai Valdmanei,
Evitai Rubenei, Jurģim Muskam, Erlenam
Bergam, Jurģim Ābelem, Valdim Fuksim,
Kristapam Ozolam, Guntaram Indriksonam un Valdim Pīpiņam par atsaucību un
palīdzību telpu iekārtošanā.
Tūrisma informācijas konsultante Anda
Štrausa pastāstīja, ka atrašanās jaunajās telpās nozīmē izmaiņas ne tikai darbiniecēm

www.kandava.lv
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Ziņas no Abavas senlejas

Jūlijā ciklā “Tuvā nekuriene” notikuši divi biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs”
organizētie pasākumi.
Iveta Piese | “Abavas ielejas attīstības
centrs” vadītāja |
“Ledus laikmeta pēdas” tika meklētas 13.jūlija
vakarā Kalnmuižas pils apkārtnē. Visi pasākuma
dalībnieki izpauda savas sajūtas Līgas Valdheimas vadītajā sajūtu darbnīcā. Ledus karalienes
Ievas Lāces mudināti pasākuma dalībnieki devās
izzinošā pārgājienā pa Amulas upes krastiem.
Par iežiem, akmeņiem un Abavas senlejas rašanos stāstīja profesors, ģeogrāfs un ģeologs Ivars
Strautnieks, bet par ielejai raksturīgajiem augiem,
tai skaitā retiem un aizsargājamiem, botāniķe
un vides izglītības speciāliste Agnese Priede.
Pēc pārgājiena cienastā bija garšīgā muižkunga
zupa. Uz kopīgu dziedāšanu aicināja liepājniece
Dace Milzere. Vislielākais pārsteigums un baudījums bija Ivara Strautnieka saksofona spēle saulrietā uz pils terases.
“Čužu purva dārgumi” 20. jūlija vakarā pulcēja
negaidīti lielu dalībnieku skaitu, vismaz astoņdesmit, jo šajā laikā Kandavā notika Mākslas plenērs. Lai arī daudzi no viņiem jau bija bijuši Čužu
purvā, tomēr šoreiz izmantoja izdevību to iepazīt
kopā ar botāniķi Agnesi Priedi. Viņai palīdzēja
Līga Aukšmuksta, kas bija iejutusies Sprīdīša
lomā un lika būt vērīgiem. Uzmanīgie klausītāji
tika atalgoti - Čužu purvā ziedēja gan pati krūmu
čuža, gan arī viena no retajām savvaļas orhidejām Odu gimnadēnija. Takas atpūtas vietā pasākuma dalībniekus gaidīja cienasts. Savulaik Čužu
purvs iedvesmojis bijušo Kandavas luterāņu
draudzes mācītāju Rihardu Zariņu, kas līdz 1942.

PIE KANDAVAS TILTA IZVIETOTS STENDS, kas aicina laivotājus būt klusiem
un netraucēt ūdensputnus, it īpaši perēšanas laikā. Visā Abavas senlejas teritorijā
būs trīs tādi stendi. Projektu “Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā”
finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansē Kandavas novada dome, Talsu
novada pašvaldība.
gadam dzīvojis Kandavas Mācītājmuižā un bieži
staigājis pa purvu. Pasākuma dalībniekus saulrietā saviļņoja viņa mīlas dzeja no krājuma “Vēli
ziedi” aktiera Kaspara Znotiņa un mūziķa Emīla
Lapiņa izpildījumā. Mājupceļš katram bija savs ar
jaunām sajūtām un pārdomām.
Projektu “Tuvā nekuriene” finansē Latvijas vides
aizsardzības fons, līdzfinansē Kandavas novada
dome, Talsu novada pašvaldība un Abavas ielejas attīstības centrs.
***
Stāvlaukumā pie Čužu purva izvietotas divas
biotualetes dabas takas apmeklētāju ērtībai un
labsajūtai.
***
Biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs” jūlijā
uzsāka projekta “Informācijas un vides pieejamība Abavas senlejā” ieviešanu. To finansē Latvijas
vides aizsardzības fonds un Kandavas novada
dome.
Projekta laikā tiks īstenotas aktivitātes, kas paredzētas dabas parka “Abavas senleja” Dabas aizsardzības plānā – samazināt antropogēno slodzi
bioloģiski vērtīgos zālājos, veicināt informācijas

mācijas centrs tagad Kandavas vecpilsētā

pieejamību par dabas parku “Abavas senleja”,
papildināt un uzturēt dabas parka infrastruktūru.
Viens no galvenajiem uzdevumiem ir informācijas stendu atjaunošana Čužu purva takā un stāvlaukumā. Apmeklētāju ērtībai paredzēts izvietot
Čužu purva stāvlaukumā biotualetes. Tualešu
nomu un apkopšanu projektā “Vides un informācijas pieejamība Abavas senlejā” finansē Latvijas
vides aizsardzības fonds un Kandavas novada
dome.
Lai informācija par dabas parku būtu pieejama
gan interneta lietotājiem, gan drukāto izdevumu cienītājiem, paredzēts atjaunot mājas lapas
www.senleja.lv izskatu, papildināt to ar noderīgu
informāciju par dabas parku “Abavas senleja”, kā
arī paredzēts izdot ceļvedi pa Abavas senleju.
Visa projekta laiku līdz pat nākamā gada oktobrim turpināsies biedrības agrākajos gados izveidoto dabas taku uzturēšanas darbi – tiks izvietotas norādes, atjaunoti pakāpieni, novākti pār
takām pārkritušie koki un iznīcināti latvāņi taku
maršrutā un gar Imulas upi.
Sekojiet līdzi biedrības aktivitātēm sociālajos tīklos – www.facebook.com/abavavieno.

ĪSZIŅAS
Priecīga ziņa
par Cēres ceļu

25. jūlijā Kandavas novada domē tika saņemta
ziņa no “Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona
Tukuma nodaļas vadītāja Harija Lācarus ar informāciju, ka patreiz tiek slēgts līgums ar būv
uzraugu un ir cerība, ka tuvāko nedēļu laikā Cēres ceļā uzsāksies būvdarbi.

Noslēgusies
piedāvājumu iesniegšana
vairākiem iepirkumiem

TIC jaunās telpas no ārpuses
un iekšpuses

ikdienā uz darbu ejot, bet arī katram tūristam un vietējam cilvēkam, kurš vēlas atrast
tūrisma centru. “Jaunās telpas mums ir sen
gaidīta sapņa piepildījums, tāpēc neko sliktu
neteikšu arī tad, ja kas tāds būtu. Tāpat lielu
paldies vēlos pateikt visiem labajiem cilvēkiem, kuri, mūs mīlot, ir dāvinājuši dažādas
telpu labiekārtošanai noderīgas lietas. Dažiem no viņiem, par kuriem zinājām, esam
jau pateikušies, tādēļ nevienu šoreiz vārdos
neminēšu. Paldies novada domei! Tūristi
mūs atrod, priecājas, jūtas labi pie mums
ienākot. Ja kāds neatrod, palīdz bijušie kaimiņi. Esam mīlētas.
Jūlijs parasti ir apmeklētājiem bagāts
laiks, taču šajās telpās jau pirmajās nedēļas
piedzīvota diena, kas, man šķiet, bija pati apmeklētākā diena vairāk kā 16 gadu Kandavas

Noslēgusies piedāvājumu iesniegšana iepirkumam “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana
Kandavas internātvidusskolai”. Saņemts viena
pretendenta piedāvājums.
***
Noslēgusies piedāvājumu iesniegšana atkārtotam iepirkumam “Ielas un ceļa seguma atjaunošana Kandavas novadā”, kurā paredzēta
seguma atjaunošana pašvaldības ceļam “Smilškalni – Kandava” un Centra ielai Matkulē. Šeit
arī saņemts viens piedāvājums, kurš šobrīd tiek
vērtēts.

Tūrisma informācijas centra pastāvēšanas
laikā (neskaitot pasākumu dienas) – 68 apmeklētāji, 9 reizes ārzemnieki. Tad runāju
visās piecās valodās, ko zinu.” – ar priecīgām
emocijām dalījās Anda Štrausa.
Jaunajā mājvietā tūrisma centru jau

apmeklējuši tūristi no Izraēlas, Baltkrievijas,
Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Norvēģijas,
Austrijas, Ukrainas, Šveices, Kanādas, ASV,
Spānijas, Francijas, Polijas, Vācijas. Jāpiebilst, ka no Vācijas līdz pārcelšanās brīdim
bijuši visvairāk ceļotāju.

Turpinās darbi
bērnudārzā “Zīļuks”

Turpinās darbi objektā “Kandavas pilsētas PII
“Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšana”.
Būvniecības procesā ir atklājušās dažādas nepilnības būvprojektā, kas tiek operatīvi risinātas.
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DOMES LĒMUMI

Domes ārkārtas sēdē 2018. gada
12. jūlijā pieņemtais lēmums
• Apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā II kārta” kopējās izmaksas 965931,11 EUR, no kurām 618228,82 EUR ir
attiecināmās izmaksas (Kohēzijas fonda finanšu
instrumenta finansējums 427371,17 EUR, Kandavas novada domes finansējums 190857,65 EUR),
180061,35 EUR neattiecināmās izmaksas (ūdensvada izbūvei) un 167640,94 EUR pievienotās vērtības
nodoklis. Dome apliecina, ka projektam tiks nodrošināts priekšfinansējums 965931,11 EUR apmērā.
• Kandavas novada dome arī apliecina, ka projektam
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā II kārta” tiks nodrošināts līdzfinansējums

538559,94 EUR apmērā, no kura 190857,65 EUR
attiecināmo izmaksu segšanai, 180061,35 EUR neattiecināmo izmaksu segšanai (ūdensvada izbūve)
un 167640,94 EUR pievienotās vērtības nodokļa
nomaksai. Finansējums tiek paredzēts no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
• SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, pēc pievienotās vērtības nodokļa 167640,94 EUR apmērā
atgūšanas, atmaksās to Kandavas novada domei.
Līdz ar to jāatceļ Kandavas novada domes sēdē
2017. gada 26. oktobrī (protokols Nr. 16 12.§)
pieņemtais lēmums “Par finansējumu projektā
“Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā II kārta””.

2018. gada 5. augusts

Matkulē svētkus svin d
Matkulē pagasta svētkus šogad svinēja divas dienas – 20. un
21. jūlijā. Tas tāpēc, ka piektdienas vakarā savu 40 gadu jubilejas koncertu “Vasaras raibumi” nospēlēja vokāli instrumentālais ansamblis “Imula”.

Domes sēdē 2018. gada 26. jūlijā
pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Piešķīra biedrībai “Izglītības informācijas aģentūra” 100 EUR līdzfinansējumu grāmatas “Rīgas
radiorūpnīca laikmeta griežos” izdošanai no biedrībām un nodibinājumiem plānotajiem līdzekļiem
2018. gada pamatbudžetā.
• Atbrīvoja Jeļenu Šnikvaldi no Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītājas amata ar 2018. gada 17. augustu. Kandavas novada domes pieņemtais lēmums nosūtīts
uz Izglītības un zinātnes ministriju saskaņojuma
saņemšanai.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

• Nolēma grozīt Kandavas novada domes 19.02.2018.
sēdes lēmumu „Par telpu iznomāšanu biedrībai
„Kandavas novada amatnieku biedrība”” (protokols Nr.2, 1.§). Uzdeva Kandavas novada domes
izpilddirektoram noslēgt vienošanos par grozījumiem abos 19.02.2018. nedzīvojamo telpu bezatlīdzības lietošanas līgumos ar biedrību „Kandavas
novada amatnieku biedrība” par telpām Ūdens
ielā 2-1 (Ūdens iela 2-701), Kandava un par telpām Ūdens ielā 2-2 (Ūdens iela 2-702), Kandava.
Noteica, ka izmaksas, kas saistītas ar grozījumu
reģistrēšanu abos 19.02.2018. nedzīvojamo telpu
bezatlīdzības lietošanas līgumos zemesgrāmatā,
sedz biedrība.

Finanšu jautājumi

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamos īpašumus
„Apiņi”, Zantes pagastā, “Lupīnas”, Vānes pagastā,
„Dāgas”, Kandavas pagastā, ½ domājamās daļas
no īpašuma „Dārziņi”, Cēres pagastā un Vidzemes
iela 13, Kandavas pilsētā, Kandavas novadā.
• Nolēma noteikt projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšanai Kandavas novadā, Vānē”
kā pašvaldības prioritāro investīciju projektu un
ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 51339 ar atmaksas termiņu 10 gadi, ar kredīta devēja noteikto
procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA
“Kandavas komunālie pakalpojumi” minētā projekta īstenošanai. Līdz ar to tiks lūgts Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi akceptēt aizņēmuma 51339 EUR
ņemšanu no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksu
garantēt no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
• Nolēma uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un iesniegt projekta “Vānes pagasta
ceļa Nr.5 “Vāne – Mehdarbnīcas – Bēlerti” pārbūve” pieteikumu Lauku atbalsta dienestā un apstiprināja projekta kopējās izmaksas 208 162.54
EUR apmērā, no kurām kopējās attiecināmās
izmaksas 191 497,53 EUR un neattiecināmās izmaksas 16 665,01 EUR. Kandavas novada domes
finansējums (40% no attiecināmajām izmaksām)
76 599,01 EUR, bet publiskais finansējums (60%
no attiecināmajām izmaksām) 114 898,52 EUR.
Projekta īstenošanai ņems aizņēmumu Valsts Kasē
• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases
29161 EUR ar atmaksas termiņu pieci gadi, ar
kredīta devēja noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz sešiem mēnešiem, mazlietota
mikroautobusa iegādei Kandavas novada Kultūras

un sporta pārvaldes vajadzībām, pašvaldību autonomo funkciju veikšanai. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei akceptēt aizņēmuma 29161 EUR ņemšanu no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Kandavas novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
• Atļāva atsavināt pašvaldības kustamo mantu – malku 85,8 m3 apjomā un uzdeva Kandavas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai rīkot pašvaldības kustamās mantas – malkas rakstisku izsoli.
• Pamatojoties uz to, ka Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” notiek energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi atļāva atsavināt
pašvaldības kustamo mantu – 1026 gab. čuguna
radiatoru sekcijas un 1 gab. skursteni, un uzdeva
Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas
komisijai rīkot minētās kustamās mantas rakstisku izsoli. Iegūtos līdzekļus no metāllūžņu pārdošanas novirzīt veļas žāvētāja iegādei Kandavas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks”
vajadzībām.

Sociālie jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada domes pašvaldības
aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests”
direktora I. Leitarta pārskatu par darbu 2018.gada
pirmajā pusgadā.
• Apstiprināja Kandavas novada domes Dzīvokļu
komisijas nolikuma grozījumus, kas stājas spēkā
2018.gada 27.jūlijā.
• Nolēma izīrēt Edmundam Giertam, pašvaldības
sociālo nelabiekārtoto vienistabas dzīvokli “Podiņi”-15, Zemīte, Zemītes pagastā, Kandavas novadā, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz sešiem
mēnešiem.

Savējos uzrunāja pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone
Agnese Vanaga
| Matkules kultūras nama vadītāja |

K

oncertā piedalījās arī aktieri Zigurds Neimanis un Voldemārs
Šoriņš, ar kuriem ansamblis savulaik kopīgi koncertējis. Pēc
koncerta visi lustējās zaļumballē, bet sestdienas rīta pusē pulcējās uz sporta spēlēm
“Esmu radīts uzvarēt”. Komandas sacentās volejbolā 3:3 un futbolā 5+1, savukārt

individuāli varēja startēt šķīvīšu mešanā,
šaušanā un spēka trīscīņā. Arī bērniem
bija sarūpētas sportiskas aktivitātes, kā
arī dīķmalā ūdensbumbas un piepūšamā
atrakcija, šīs aktivitātes bija bez maksas.
Tāpat varēja vizināties zirgu pajūgā, nogaršot svētku zupu un nobeigumā pabūt
dāmu kvarteta “Vienalga man” dibinātājas
Ainas Božas solokoncertā. Koncerta laikā
varēja iegādāties arī viņas CD un grāmatu
ar dziesmu tekstiem.

Pašiem savi Dziesmusvētki
Mūsu novada kolektīvi
Saldus festivālā

Vides un
komunālie jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr. 12 „Par mājas dzīvnieku labturību
Kandavas novadā”, kas nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa O.Kļavas pārskatu par
2018. gada otro ceturksni.

Citi jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada domes iekšējo normatīvo aktu – grozījumi 2010. gada 26. augusta
noteikumos „Noteikumi par Kandavas novada
domes nodarbināto komandējumiem un darba
braucieniem”. Grozījumi 2010. gada 26. augusta
noteikumos „Noteikumi par Kandavas novada domes nodarbināto komandējumiem un darba braucieniem” stājas spēkā 2018. gada 27. jūlijā.
• Nolēma piešķirt domes priekšsēdētājai Ingai Priedei ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no
2018. gada 6. augusta līdz 2018. gada 19. augustam.
• Apstiprināja domes priekšsēdētājas I. Priedes,
priekšsēdētājas vietnieces G. Cīrules un domes izpilddirektora E. Dudes pārskatu par paveikto jūlija
mēnesī.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA 23. AUGUSTĀ NO PLKST. 13.00,
DOMES SĒDE 2018.GADA 30. AUGUSTĀ PLKST. 13.00

Katrā latvietī mīt mīlestība uz dziesmu vai deju. Tāpēc lielo
Dziesmu un deju svētku laikā sirds paliek tāda nemierīga. Nu,
kāpēc mūs arī neuzaicina uz Rīgu? Tā pie sevis domāja dāmu
jeb Eiropas senioru deju kolektīvu dalībnieces. Tomēr, ja netiek Rīgā dejot, var to izdarīt kur citur.
O. Tutiņa | Svētku dalībniece |

Nedēļu pēc lielajiem svētkiem Saldū
Kalnsētas parka estrādē aptuveni 140 senioru no Kurzemes, spītējot saules svelmei, dejoja un priecājās kā jaunībā. Saldus
pilsētas pensionāru biedrības deju kolektīvs “Ciecerīte” bija sarīkojis 12.Kurzemes
reģiona Senioru deju kopu festivālu ar
nosaukumu “Mēs dejojam Latvijai!”. Starp
kolektīviem bija Zemītes kolektīvs “Ozolzīles” un Matkules kolektīvs “Alianse”.

Programma bija plaša. Pirmajā daļā seniori izdejoja tautas melodijas, tāpēc arī ģērbušies bija vai nu tautas tērpos, vai tērpos ar
tautiskiem elementiem, cik kurš bija varējis
atļauties. Dziesmu svētku noskaņu turpināja Slāvu tautas tradīciju ansamblis “Živica”,
atskaņojot Rīgā izdziedāto repertuāru. Bet
otrajā daļā seniori parādīja savas jestrākās
dejas, lai neviens nesaka, ka gadi ir šķērslis
kustību priekam. Svētki bija izdevušies. Tagad turpināsies darbs pie jauna repertuāra
apguves un, protams, jaunām koncerttūrēm.

www.kandava.lv
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Lauku diena
notiks Zantes
pagastā

Balvas sportistiem

Š. g. 27. augustā plkst. 10.00
Kandavas novada Zantes
pagasta “Vīksnās-1” notiks
Dārzkopības institūta (DI) sadarbībā ar ZS “Vīksnas-1” un
Latvijas Augļkopju asociāciju
rīkotā Lauku diena. Demonstrējums: “Latvijas apstākļiem
piemērotu bumbieru, plūmju
un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana” (LAD līguma nr.:
LAD 240118/P7).

Paldies atbalstītājiem!
Svētku sagatavošana ir komandas darbs,
tos izveidot vienam cilvēkam nav iespējams. Nepieciešams gan finansiāls segums,
gan padoms, gan palīdzīgas darba rokas.
Šogad lielu paldies par atbalstu svētkos sakām: Z/s „Bērzlejas”, Z/s „Vītiņi”,

Z/s „Dziras”, Z/s „Sniķeri”, Z/s „Leta”, Z/s
„Dzērves”, Z/s „Uzkalniņi”, Z/s „Lieknes”,
Z/s „Atmatas”, Z/s „Mucenieki”, Z/s „Sarmas”, Z/s „Tuļļas”.
Paldies arī individuāliem atbalstītājiem
un palīgiem: Solveigai Brūderei, Jurim
Budženam, Mairai Jirgensonei, Dzidrai

Jansonei, Elitai Zariņai, Ivetai Andersonei,
Skaidrītei Graudēvicai, Marutai Bārenei,
Lienei Vismanei, Dacei Eglei, Inesei Brensonei, Agijai Rozentālei.
Paldies Andim Dūniņam, Mārcim
Druķim, Jānim Rudēvicam par sporta laukuma sagatavošanu svētkiem.

Lauku dienas
tēma – plūmju
šķirnes Kurzemes reģionā un
to audzēšana.
Dārzkopības
institūta
zinātnieki pastāstīs par
plūmju šķirņu izvēli un
audzēšanu Kurzemes reģionā. Iepazīšanās ar plūmju audzēšanu ZS “Vīksnas-1”,
demonstrējumu apskate.
Lauka dienas apmeklētājiem lūgums
pieteikties līdz 25.08.2018.

Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests

Vērtē konkursa “Sējējs 2018” nominantus
17. jūlijā, lai klātienē apskatītu
nominācijā “Ģimene lauku
sēta” pieteiktos pretendentus no Kandavas novada, pie
mums ieradās konkursa “Sējējs
2018” vērtēšanas komisija. No
Kandavas novada pieteiktas
divas saimniecības – z/s “Krikši” Kandavas pagastā un z/s
“Dziras” Matkules pagastā.
Iveta Pāža | uzņēmējdarbības konsultante |

Z

/s “Krikši” saimnieki Santra un
Andris Celmiņi saimnieko savās
ģimenes mājās “Uidas”. Viņi laipni
izrādīja savu māju, pagalmu un īpašumus, kā arī izstāstīja seno dzimtas vēsturi.
Santra kopā ar vīru Andri zemnieku saimniecību “Krikši” izveidoja 2004.
gadā, viņi nodarbojas ar gaļas liellopu
audzēšanu. Pašlaik ganāmpulkā ir 120
dažāda vecuma Šarolē šķirnes liellopi,
kuru apkopšanā aktīvi piedalās saimnieku trīs bērni. Tiek rakstīti dažādi projekti
saimniecības paplašināšanai, pirkta lauksaimniecības zeme un importēts vaislas
materiāls savam ganāmpulkam. “Krikši”
kā bioloģiskā saimniecība ir pieejama

Vērtēšanas komisija viesojas z/s ”Dziras” Matkules pagastā

interesentu apskatei, tajā notiek dažāda
veida apmācības.

Lai sakoptu īpašumu,
jāiegulda milzīgs darbs

Kā pastāstīja saimnieki, lai sakoptu un
atjaunotu atgūto īpašumu, kas tagad priecē pašus un daudzos apmeklētājus, bijis
jāiegulda milzīgs darbs. Dzimtas aizsācējs Kristaps Jankovskis “Uidas” nopircis

1914. gadā un bijis viens no bagātākajiem
saimniekiem Kandavas apkārtnē. Santra
ir Kristapa mazmazmeita un pašlaik mājā
dzīvo jau piektā paaudze.
Otra konkursam pieteiktā saimniecība
z/s “Dziras” atrodas Matkules pagastā.
Leimaņu ģimene šajā īpašumā sāka
saimniekot 1992. gadā un pašu pirmo saveda kartībā stalli, lai sarūpētu vietu govju ganāmpulkam. Arta un Valdis Leimaņi pastāstīja, ka saimniecībā šobrīd ir 30

slaucamas govis un tiek apsaimniekoti 66 ha
zemes, kas, kā atzina paši saimnieki, ir liels
apjoms gados ne tik jaunajiem saimniekiem.
90.gadu vidū z/s “Dziras” kļuva par prakses
saimniecību augkopībā un lopkopībā.
Komisija izstaigāja plašo “Dziru” māju
apkārtni, kas sakopta pašu īpašnieku spēkiem un vairākkārt ir atzīta par sakoptāko lauku sētu Kandavas novadā. Rādot
izveidoto dzimtas koku, Arta un Valdis
Leimaņi ar lepnumu stāstīja par saviem 5
bērniem, 12 mazbērniem un pagaidām 6
mazmazbērniem, cerot, ka viņu darbs tiks
turpināts arī nākošajās paaudzēs. Neformālās sarunās pie kafijas galda, ko pavadīja sarūpēts muzikāls priekšnesums, saimnieki priecēja ar stāstiem par abu kopējo
vaļasprieku – makšķerēšanu, ar ko nodarbojoties gan vasarā, gan ziemā.
Vērtēšanas komisiju pavadīja Kandavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule un uzņēmējdarbības
konsultante Iveta Pāža.
Vērtēšanas komisijā darbojas Dace
Langiša no Latvijas Lauku konsultāciju uz
izglītības centra, Latvijas Republikas Saeimas deputāti Ingmārs Līdaka un Arvīds
Platpers, žurnāliste Daina Bruņiniece un
rakstniece Māra Svīre.
Konkursa “Sējējs 2018” rezultāti tiks
paziņoti 28. septembrī saviesīgā pasākumā
Rīgā, uz kuru tiks uzaicinātas arī Celmiņu
un Leimaņu ģimenes.
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2018. gada 5. jūlijs

Īstenots projekts
“Stāvlaukuma izveide
pie Cēres pagasta
administratīvās ēkas”
Kandavas novada dome īstenojusi projektu, atjaunojot stāvlaukumu pie Cēres
pagasta administratīvās ēkas.
Dagnija Gudriķe

P
Grenču ciema ļaudis sveic novada domes priekšsēdētāja Inga Priede un Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha

rojekta mērķis bija palielināt vietas potenciālu un
pievilcību, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu
un dažādu pakalpojumu pieejamību.
Projektu īstenoja SIA “Kandavas ceļi”
Projekta ietvaros tika izrakti krūmi, demontēti betona
soli un galds, izbūvēts asfaltbetona segums, piebērtas nomales ar grants maisījumu, atjaunota nobrauktuve no piebraucamā ceļa uz stāvlaukumu.
Kā pastāstīja Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija
Jēce, biedrība “Cēres spēks”, projekta “Dari pats” ietvaros,
izgatavos puķu kastes, kas tiks izvietotas labiekārtotā stāvlaukuma malās, uzlabojot tā vizuālo izskatu.

Ciemata
svētki
Grenčos
14. jūlijā Grenču ciematiņā norisinājās svētki, kas rīta pusē pulcēja vietējos netradicionālo sporta spēļu cienītājus, bet pievakarē – kultūras programmas baudītājus.
Līga Šupstika

Kā

ierasts, grenčiniekus svētkos sveikt
bija ieradusies Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede un
Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja
Rita Diduha, kuras svētku laikā godināja vietējo ģimeniMariju un Andri Akermaņus- pasniedzot domes priekšsēdētājas pateicību par labajiem darbiem ikdienā apkārtnes
sakopšanā un aktīvu līdzdalību Grenču ciema sabiedriskajās aktivitātēs.
Savējos sveica arī ciemata vecākais Guntis Gulbis, kurš
izteica lielu pateicību vietējiem zemniekiem, uzņēmējiem

un citiem palīgiem, ar kuru atbalstu svētki padarīti
krāšņāki.
Pēc apsveikumiem vakars turpinājās ar Zemītes jauktā vokālā ansambļa „Sapnī” muzikālu sveicienu un Strazdes amatierteātra sarūpētu nenopietnu uzvedumu “Tie labie laiki”.
Sestdienas rīta pusē grenčinieki individuāli un komandās mērojās spēkiem Kultūras un Sporta pārvaldes
organizētajās netradicionālajās sporta aktivitātēs - zābaka,
šķīvīšu un šautriņu mešana, spēka trīscīņa, krekla vilkšana, “Akmens, šķēres, papīrītis”, lēkšana pār virvi un citās
jautrās izrīcībās.
Svētki turpinājās līdz rīta gaismai zaļumballē ar Gintu
Birkenšteinu un Ojāru Vītoliņu.

Zantes folkloras kopa „Vācelīte” piedalās starptautiskā
festivālā Baltkrievijā “Varavīksne pār Vitebsku”
„Vācelīte” var
atcerēties padomju
laiku pie Ļeņina
pieminekļa.

No 13. līdz 17. jūlijam Zantes kultūras nama folkloras kopa „Vācelīte” un Smārdes pagasta folkloras kopa „Milzkalnieki” viesojās Baltkrievijā, kur piedalījās starptautiskajā
festivālā-konkursā „Радуга над Витебском” jeb latviski “Varavīksne pār Vitebsku”.
Daiga Neiciniece | „Vācelītes” dalībniece |

F

estivāla atklāšanas gājienā lepni soļojām aiz Latvijas karoga un nolikām ziedus pie Mūžīgās uguns
Uzvaras memoriālā. Festivāla norises laikā sniedzām vairākus emocionāli uzlādētus un sirsnīgus
latviešu folkloras koncertus un izrādījām pasaulei savus
skaistos tautas tērpus. Uzstājāmies Uzvaras laukumā, Vitebskas bērnu un jauniešu jaunrades pilī, Vitebskas pansionātā, kā arī festivāla noslēgumā koncertējām Vitebskas
filharmonijā, kur apbalvošanas ceremonijā saņēmām II
pakāpes diplomu un kausu.
Priecājāmies par skaisto zemi Baltkrieviju un viesmīlīgo uzņemšanu. Paviesojāmies Minskā, iepazināmies ar
Prezidenta pili, Uzvaras laukumu, Minskas operu, Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku un citām interesantām vietām. Etnogrāfiskajā ciematiņā Dudutki varējām pasēdēt
pie podnieka ripas, smēdē izkalt laimes pakavu, maizes
ceptuvē izcept un nogaršot maizi, iepazīt salmu pīšanas
mākslu un apmeklēt Vējdzirnavas. Vitebskā apmeklējām
Marka Šagāla muzeju-māju, kurā uzaudzis izcilais meistars. Mājupceļā Polockā apskatījām unikālo 12.gadsimtā

dibināto Svētās Efrasīnijas sieviešu klosteri.
Mājās atgriezāmies prieka un jaunu iespaidu pilni, gatavi jauniem izaicinājumiem un panākumiem.
Vislielākā pateicība folkloras kopas „Vācelīte” vadītājai
Tairai Grošteinei par uzdrīkstēšanos, pacietību organizēšanā un veiksmīgo ceļojumu!
Paldies arī saprotošajai gidei Inesei Kravalei un atsaucīgajiem šoferiem Raitim Lietiņam un Jānim Skrebelim.

Noslēguma koncerts Vitebskas filharmonijā

www.kandava.lv
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Kandavas jauktā kora sākotne (1889–1940)
Ir aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Šogad Latvijas
simtgades zīmē. Tajos piedalījās arī Kandavas novada kori un deju kolektīvi.

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja krājuma glabātāja |

1864. gada 17. maijā (trešajos Vasaras svētkos) vietējās nozīmes Dziesmu dienu Dikļos sarīkoja mācītājs Juris Neikens
(1826 – 1868) un Rūjienas draudzes skolotājs un ērģelnieks
Ernests Švehs (1819 – 1898). Svētkos piedalījās apmēram 80
dziedātāji. Tie bija vīru kori no apkārtējām sešām draudzēm.
Dziesmas gan tika dziedātas vācu valodā. Tā maisam gals bija
vaļā, un Dziesmu dienas notika Matīšu draudzes Bauņu muižā, Zaubē, Smiltenē, Valkā.
1870. gada 26. jūnijā Dobelē notika pirmie Kurzemes
Dziesmu svētki. Tajos piedalījās 15 kori ar apmēram 400
dziedātājiem un 40 vīru lielu orķestri. Galvenais rīkotājs bija
mācītājs un valodnieks Augusts Bīlenšteins (1826 – 1907).
Aktīvu dalību ņēma arī Irlavas skolotāju semināra skolotājs
un ērģelnieks Jānis Bētiņš (1830 – 1912), caur kura rokām izgājuši ļoti daudzi nākamie Kandavas novada skolotāji.
1873. gadā no 26. līdz 29. jūnijam Rīgā notika Rīgas Latviešu biedrības rīkotie pirmie Latviešu Dziedāšanas svētki.
Tajos piedalījās jau 45 kori ar 1003 dziedātājiem, kā arī pūtēju
orķestris ar 16 mūziķiem. Par virsdiriģentiem aicināja atkal J.
Bētiņu un Valkas skolotāju semināra skolotāju un ērģelnieku
Indriķi Zīli (1841 – 1919).

Kandavas koris
Sadraudzīgās biedrības paspārnē

Par Kandavas kora oficiālo dibināšanu tiek uzskatīts
1889. gads. Pirmie kora diriģenti bija skolotāji Juris Simsons
(1864–1937), I. Taupmanis, Fr. Skrabis. Vēlāk to vadīja J. Stūrītis un A. Blāze.
Skolotājs J. Simsons dzimis Irlavas pagasta Vaskos un no
1883. līdz 1886. gadam mācījies Irlavas skolotāju seminārā, kur ieguvis tautskolotāja tiesības. 1908. gadā pie Kijevas
mācību apgabala kuratora viņš ieguvis vācu valodas mājskolotāja tiesības. 1886./87. mācību gadā strādājis par palīgskolotāju Talsu apriņķa Dursupes pagasta skolā. No 1887. līdz
1901. gadam bijis skolotājs Kandavas baznīcas skolā, bet no
1901. līdz 1903. gadam - skolotājs Kandavas pagasta skolā.
1889. gadā bijis Kandavas zemkopības biedrībā bijis kasiera
palīgs. Acīmredzot tad pie zemkopības biedrības dibinājās
gan teātra trupa, gan koris. Bet tad kaut kādu apstākļu dēļ
darbība panīkusi, jo 1891. gada 24. aprīlī laikrakstā „Balss”
parādās „vaimanu raksts”: „Kandavniekiem bij᾽ arī reiz savs
jaukts un vīru dziedātāju koris S. k-ga vadībā. Tagad tas dus
vairāk kā gadu saldā miegā. Vai nebūtu laiks mosties uz jaukāku kopdzīvi, nekā vaļas brīžos pa svētdienām pavadam „kneipēs” un „stoikās” dzerdami?”. 1891. gada vasarā tika ziņots, ka
ir nodibinājušies divi vīru dziedāšanas kori: kvartets un dubultkvartets. Dubultkvarteta vadītājs bija Taupmaņa k-gs, bet
kvarteta – Eiermaņa k-gs. Dubultkvartets mēģināja Kandavas
miestiņā, bet kvartets pie Eiermaņa mājās. Labi būtu bijis, ja
viņi spēkus apvienotu, bet tas nav tik vienkārši ne toreiz, ne
tagad. 1892. gada 16. februārī Jēgermaņa viesnīcas zālē beidzot notika koncerts apkārtējo skolotāju un dažu pieaicināto
izpildījumā, kurš tā iepriecināja klausītājus, ka dažas dziesmas pat vajadzēja atkārtot.” Tā tajā laikā tika rakstīts vairākos
laikrakstos.
Kandavas koris atkal bija saņēmies, jo 1895. gadā piedalījās Jelgavas Latviešu biedrības rīkotajos IV Dziesmu
svētkos. Sākot ar šo gadu, Kandavas koris ir piedalījies visos
turpmākajos Dziesmu svētkos. 1896. gada 4. janvāra laikrakstā „Baltijas Vēstnesis” rakstīja: „Pēc liela starpbrīža no jauna
izgājušā rudenī sastādījās jaukts koris Fr. Skrabja kga vadībā.
Koris atklātībai gan vēl maz pazīstams, izņemot pāra reizes
dziedāšanu baznīcā”.
1901. gadā nodibinājās Kandavas Sadraudzīgā biedrība,
un koris nonāca tās paspārnē. 1907. gadā atcēla aizliegumu
biedrībā iestāties sievietēm. Tad nodibinājās dāmu komiteja,
un viņu rīcībā pārgāja biedrības bibliotēka, koris un labdarības pasākumi. 1909. gadā beidzot tapa pašiem savs Sadraudzīgās biedrības nams. Nama iesvētīšanas un atklāšanas pasākumi notika 1909. gada 7. un 8. februārī. Pirmajā dienā bija
laicīgais koncerts ar Sadraudzīgās biedrības jauktā kora un

Kandavas jauktais koris
Romanovu dinastijas 300 gadu
pastāvēšanas svētkos, 1. rindā
kora vadītājs A. Blāze.
1913. gada 21. februāris

Kandavas Sadraudzīgās
biedrības
koris 25 gadu biedrības jubilejā.
1. rindā vidū sēž kora diriģents
P. Kalniņš. 1926. gada
27. novembris

vīru kora piedalīšanos J. Stūrīša vadībā. Jauktais koris izpildīja
Andreja Jurjāna (1856 – 1922) „Nevis slinkojot un pūstot” un
„Dievs, dod mūsu tēvu zemei”, Jāzepa Vītola (1863 – 1948)
„Gaismas pili” un „Beverīnas dziedoni”, Jāņa Cimzes (1814 –
1881) „Kas tie tādi, kas dziedāja” un „Nu ar Dievu, Kurzemīt”
un citas dziesmas.
1913. gadā plaši atzīmēja Romanovu dinastijas 300 gadu
pastāvēšanas svētkus. Tie ilga divas dienas, un uzstājās gan
vīru, gan arī sieviešu koris.
Pirmā pasaules kara laikā Sadraudzīgās biedrības darbība stipri sašaurinājās. Tās darbība atsākās 1918. gadā, bet
no 1920. gada darbību atjaunoja arī koris. Kori vadīja Kandavas pilsētas apvienotās pamatskolas pārzinis Pēteris Kalniņš (1879 – 1957). Koris aktīvi iesaistījās visos Sadraudzīgās
biedrības pasākumos, kā arī piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā,
Talsos, Jelgavā u.c.
1926. gadā Kandavas Sadraudzīgā biedrība svinēja 25
gadu pastāvēšanas svētkus. Svētki iesākās ar dzejnieces Birznieku Sofijas (1876 – 1956) dziesmu „Celi, Kungs, tu spēku
savu”, kuru nodziedāja biedrības koris. Kora diriģenta pienākumus pildīja Eduards Tinte (1898 – 1951). Viņš kori vadīja
līdz 1932. gadam, kad kopā ar dzīvesbiedri Mariju pārcēlās
dzīvot un strādāt uz Kauņu. Diriģenta pienākumus uzņēmās
Pēteris Jancis (1897 – 1975).
Latvijā daudzās pilsētās un pagastos notika Dziesmu dienas un Dziesmu svētki. Doma par saviem svētkiem bija arī
kandavniekiem, tomēr trūka līdzekļu un pieredzes tik liela pasākuma veidošanai. 1933. gadā Kandavas Sadraudzīgā
biedrība sarīkoja Dziesmu svētku ieskaņas koncertu kopā ar
Irlavas Kultūras biedrības „Stars” kori diriģenta un Irlavas pamatskolas skolotāja Kristapa Grosmaņa (1887 - 1976) vadībā.
Tajā piedalījās apmēram 80 dziedātāji diriģentu P. Janča un K.
Grosmaņa vadībā. Koru programmā bija dziesmas: J. Vītola
„Gaismas pils”, P. Barisona „Dziesmas lielas”, J. Vītola „Beverīnas dziedonis”, E. Melngaiļa „Jāņu vakars”, J. Cīruļa „Pieguļnieku dziesma”, V. Dārziņa „Kas gan to celiņu”, J. Straumes „Kur tu augi” un E. Melngaiļa „Bārenītes slavināšana”
P. Janča vadībā un A. Ores „Daugavas laivinieka dziesma”, A.

Jurjāna „Lūk, rozes zied”, E. Dārziņa „Pie tēvu zemes dārgās”,
J. Kalniņa „Kurš putniņš” un J. Poruka „Pavasara dziesma” K.
Grosmaņa vadībā. Pasākuma rezultāti bija iepriecinoši. Tie
iedrošināja kandavniekus arī pašiem sarīkot savus Dziesmu
svētkus.

Pirmie Dziesmu svētki Kandavā
Kandavas novada pirmie Dziesmu svētki notika 1934.
gada 8. jūlijā Jaunkandavas priedēs. Svētkos piedalījās 32 kori
ar 1000 dziedātājiem, t.sk. arī Kandavas Sadraudzīgās biedrības koris ar diriģentu P. Janci, Aizupes-Variebas koris ar
diriģentiem K. Strautu un Frīdrihu Bahu (1884 - ?), Matkules koris ar diriģentu Jāni Graudiņu (1884 – 1970) un Vānes
pagasta koris ar diriģentu Kārli Tīģeri (1906 - ?). Kori izpildīja
14 dziesmas, arī Birznieku Sofijas sacerēto „Ak, tu tavu lielu birzi”, kurai mūziku sakomponēja Jēkabs Graubiņš (1886
– 1961). Svētku virsdiriģents bija Teodors Kalniņš (1890 –
1962). Svētkus pārraidīja Eiropas un Ziemeļamerikas radio.
Uz Kandavas novadu svētki atstāja tik lielu iespaidu, ka
tā paša gada 19. augustā rīkoja II Dziesmu svētkus ar līdzīgu
svētku programmu. Tajos piedalījās 30 kori, un virsdiriģents
atkal bija T. Kalniņš.
1939. gada 23. jūlijā notika III Kandavas novada Dziesmu
svētki. Tajos piedalījās 24 kori ar 800 dziedātājiem. Virsdiriģenta pienākumus pildīja Teodors Reiters (1884 – 1956). Panākumus guva P. Janča „Svētais solījums” un īpaši Jāņa Norviļa (1906 – 1994) dziesma ar Kārļa Ulmaņa (1877 – 1942)
vārdiem „Kam drosme ir”. Noslēgumā mācītājs Rihards
Zariņš (1889 – 1942) uzaicināja klātesošos pateicībā Tautas
Vadonim trīsreiz uzsaukt „lai dzīvo!”, bet pēc tam koris un orķestris atskaņoja J. Mediņa „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”.
Tie bija pēdējie Dziesmu svētki brīvā Latvijā. Turpmākie
gadi, mainoties varām, nāca ar citām dziesmām un citiem
vārdu un mūzikas autoriem. Daži tika „aizmirsti” uz ilgiem
gadiem, līdz pat atmodas laikam, kad atkal drīkstēja runāt par
tiem, kuri bija devušies emigrācijā vai nebija izpelnījušies jaunās varas atzinību.
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2018. gada 5. augusts

Kandavas plenērā ar Mākslas elpu un sajūtām
No 16. līdz 21. jūlijam notika ikgadējais Kandavas Mākslas
plenērs “Radošais Mākslas mirklis 2018”, kas šogad bija pulcējis ap sešdesmit lielu un mazu mākslas un radošo izpausmju
entuziastu no dažādām Latvijas malām.
Dagnija Gudriķe

P

lenēra dalībnieki darbojās keramikas, gleznošanas un mozaīkas veidošanas darbnīcās, bija arī tērpu
batikošanas un zīda apgleznošanas

vakars.
Radošais Mākslas mirklis noslēdzās ar
improvizētu tapušo darbu izstādi dārzā pie
plenēra organizatores Lindas Romanovskas
keramikas cepļa. Tas bija interesanti un savdabīgi, kā jau pie māksliniekiem, kad par instalācijām kļūst pat cepļa kurināšanai sagādātā malka. Mākslinieki jau ir tāda nedaudz
savādāka tauta, kā viņi paši izteicās, katrs ir
ar saviem putniem, savu pasaules redzējumu, domu un ideju lidojumu.
Un ja vēl plenērs notiek tik fantāziju
apdvestā vietā, kāda ir Kandava, tad tas ir
divtik radošs, kā apgalvoja vairāki uzrunātie
plenēra dalībnieki.

Kandavā uzkāp kalnā un
jūties liels!

Grozoties starp plenēra dalībniekiem tā
noslēgumā, protams, uzrunāju vairākus no
viņiem, jautājot par sajūtām Kandavā, par
iespaidiem plenērā.

Itija no Jelgavas:
– Es varētu
teikt, ka jūtos ļoti
iepriecinoši,
jo
līdz šim biju Kandavā tikai kā caurbraucēja, un tad
jau pilsētu redz
tikai no lejas, kā vienu ielu. Tagad esmu patīkami pārsteigta, gribu teikt, ka Kandava var
konkurēt pat ar Kuldīgu, man te ļoti patīk.
Var redzēt, ka cilvēki cenšas sakopt vidi ap
sevi. Arī Plenērs man ļoti patika. Tā kā man
pirmo reizi bija šāds pasākums, man nav ar
ko salīdzināt, bet viss, kas šeit notika, man
ļoti patika, tik sirsnīgi dalībnieki un organizatori, viss tika darīts, domājot par dalībnieku ērtībām un labsajūtu, bija interesanti.
Mūsu sarunā iesaistījās Līga Valnere no
Rundāles, sakot, ka Itija bijusi kā īsts varonis, naktī iekļaujoties cepļa slāpēšanā, kur
galvenie bijuši Matilde, Linda un Jānis, bet
Itija kā kārtīga asistente, īsts palīgs.
Līga Valnere no Rundāles:

– Plenērā piedalos pirmo reizi, bet tā kā
esmu no Rundāles “Baltās mājas” gleznošanas studijas, pazīstu šī plenēra pasniedzēju
keramiķi Lauru Matildi Ikerti. Pie viņas
gleznoju jau vismaz kādus divpadsmit gadus, viņa ir lieliska pasniedzēja gleznošanā,
un izrādās, ka arī keramikā viņa ir brīnišķīga
pasniedzēja. Domāju, ka tas ir liels ieguvums
visiem, kas ar viņu saskaras nodarbībās,

viņas lielo jaudu var just jau sākumā. Nekad
nebiju bijusi plenērā, tāpēc man bija ļoti interesanti. Biju dzirdējusi ļoti labas atsauksmes par Kandavas plenēru, jo kā zinu, šis ir
jau sestais plenērs, tādēļ nolēmu, ka pienācis
laiks man šeit būt. Un nu es te esmu. Darbā iekrita brīvas dienas, varēju izrauties un
atbraukt. Plenēra laikā tapa vairāki darbi,
viens no tiem man pašai ļoti patīk- divstāvīgais šķūnītis. Šādi šķūnīši raksturīgi Kandavai un Sabilei. Kandava man ļoti patika.
Īpaši, ja tu no Zemgales līdzenuma izraujies
un uzkāp kalnā, kā var nepatikt Kandava!
Zemgales līdzenumā tev ir tikai horizonts,
bet šeit Kandavā var uzkāpt kalnā un justies liels! Tas bija mans pirmais lielais pārsteigums. Aizejot vakara ekskursijā uz Čužu
purvu, kas bija mans otrs lielais pārsteigums
Kandavā, un izvelkot zīmīti spēlē ar teikumu pagarināšanu, kur vajadzēja papildināt
teikumu” Ko es darītu, ja būtu purvs?”, man
atbilde bija gatava uzreiz! Es arī rotātos ar
čužām, jo tik skaistu purvu es nekur neesmu
redzējusi! Tas man bija brīnišķīgs piedzīvojums, kuru vēl pastiprināja aktiera Kaspara
Znotiņa izjusti skandētā mīlas dzeja.

Miers un skaistums
Kandavā ir īpašs

Visi dalībnieki, kurus uzrunāju, uzsvēra,
ka Kandava viņus iedvesmojusi, ka te valda
īpaša – mākslinieciska aura, ka Kandavas
skaistums slēpjas tieši mierā un harmonijā.
Matilde:

– Tas miers un skaistums, ko mēs ieguvām Kandavā ir ļoti, ļoti foršs… tu saproti,
ka vari atslābt, ka nevajag visu laiku skriet,
ka vari mierīgi apsēsties un apskatīties apkārt, ko citi dara, kas notiek tur un tur, mierīgi pagleznot un pavērot…
Agnese no Rīgas:
–
Kandava
pati ir īpaša, var
just tās māksliniecisko
auru,
tāpēc domāju, ka
ja, kādam ir aizvērusies kāda čakra, tad viņš droši var braukt uz
Kandavu un šeit
tā atvērsies! Es plenērā nokļuvu pateicoties
Facebook, jo neviens no manu paziņu loka
nekad Kandavas Mākslas plenēros nav piedalījies. Es ieraudzīju uzaicinājumu burtiski
pirms pāris nedēļām un ielēcu, kā saka, pēdējā vagonā, jo visas grupas jau bija aizpildītas. Piedalījos divās darbnīcās- keramikā un
mozaīkā, ko arī nekad nebiju likusi. Un man
izdevās! Kad gaidīju cepļa atvēršanu, priecājos kā bērns Ziemassvētku dāvanu gaidot,
kas būs iznācis!

Gleznojot gandrīz piemetas
sirdsklauves…
Danuta no Kandavas:
– Visu bērnību esmu gleznojusi un zīmējusi un uzskatījusi to par pašsaprotamu,
ka tā jādara, jo tas rada prieku. Pēc ilga pārtraukuma, pateicoties plenēram, to daru atkal. Šobrīd pavisam citādām sajūtām. Man
ļoti patīk vieta, kurā es dzīvoju- Kandava. Es
lepojos, ka esmu savā centrā! Patīk gleznot
no dabas, noķert to sajūtu un krāsu saspēli, tieši tajā brīdī. Gleznoju ātri, otrreiz vairs
nespēju pieķerties, nav tās sajūtas. Gleznojot
gandrīz piemetas sirdsklauves, laikam adrenalīna dēļ. Jaucot krāsas ātri un gleznojot
ātri, rodas mežonīga enerģija, kas atbrīvo
prātu. Pazūd pat realitātes sajūta. Gleznojot
savu pilsētu, esmu to iepazinusi daudz savādāku nekā ikdienā. Tas ir kā ceļojums uz
citu pasaules malu! Piedalos plenērā jau trešo reizi, mēģinu izrauties uz to no ikdienas
steigas, izbrīvējot laiku starp neskaitāmiem
darbiem.

Patika plenēra nepiespiestā
gaisotne

Uzklausīju iedvesmojošas un jaukas domas un izjūtas par Kandavu no cilvēkiem,
kas dzīvo dažādās Latvijas malās un arī
vietējiem. Un, protams, noslēgumā vēlējos
uzzināt, kā tad šīgada plenēru vērtē pati tā
organizatore Linda Romanovska.
Linda Romanovska:
– Man ir liels prieks, ka, gadiem ritot un
organizējot plenērus, esam nonākuši arī pie
šāda interesanta formāta. Pa šiem sešiem
plenēra gadiem esam diezgan noslīpējušies un šogad nonākuši pie ļoti nepiespiestas gaisotnes- ar kailām kājām un slapjiem
matiem, baltās un melnās blūzītēs, batikotās
kleitās noslēgumā pie malkas šķūnīša, kas

tapis tikai tāpēc, lai mēs te tik labi izskatītos!
Vēlos pateikt lielu paldies visiem, kas bija ar
mums un radīja šo īpašo svētku sajūtu. Tā
neesmu tikai es kopā ar saviem palīgiem,
bet tie ir visi dalībnieki, kas strādā darbnīcās, noticot man, atbraucot un radot šo īpašo gaisotni- svētkus! Un katrs plenērs arvien
ir izaicinājums, katru gadu savādāks un tieši
tādēļ interesants! Šis plenērs man likās mierīgs, rāms un manai sirsniņai mīļš.
Liels liels paldies darbnīcu vadītājiem:
Matildei Laurai Ikertei un Katrīnai Vīnertei. Šogad bija pat divas pasniedzējas. Matildes vadībā gatavoja darbiņus slāpētajam
ceplītim, bet Katrīnas vadībā tapa krāsaini
darbiņi, kur krāsas tika iegūtas no daudz
dažādiem māliem. Paldies Jeļenai Kažokai
par mozaīkas darbnīcu, kura notika Promenādes šķūnītī. Tapa daudzi neliela izmēra
darbi un papildinājām parku pie mozaīkas
sienas Lielajā ielā ar mozaīkas tehnikā apdarinātu galdiņu. Paldies Sņežanai Tišlerei par
to, ka gleznotājiem deva padomus, Lienei
Siderenko par zīda apgleznošanas darbnīcu.
Nākamgad noteikti turpināsim to. Paldies
Dacei Kalmanei par augstspiedes darbnīcu
jaunajā Laikmetīgās Mākslas darbnīcā K.
Mīlenbaha vidusskolā.
Un, protams, paldies galvenajiem mūsu
atbalstītājiem, palīgiem bez kuriem plenērs
nebūtu noticis: Kandavas novada domei,
Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldei, īpaši Ivetai Gruntei, Jurģim Muskam,
Kitijai Švīgerei, Sarmai Anģēnai. Arī Kandavas internātvidusskolai un Elitai Lavrinovičai. Par garšīgo ēdināšanu Ingai Labeckai un
viesnīcai “Kandava” par pretimnākšanu un
jauku viesu uzņemšanu!
Uz tikšanos nākamgad!
Bildes par šo gadu un informācija pār nākamo gadu tiks atspoguļota
www.kandava.lv, www.kandavaskultura.lv
un Facebook – KandavasMākslasGalerija.

www.kandava.lv

KULTŪRA / SPORTS

Arta Jēkabsone koncertēs
dzimtajā pilsētā

17. augustā plkst. 19.00 Kandavas Bruņinieku pilskalnā
ar koncertu Light (Gaisma) viesosies kādreizējā kandavniece
Arta Jēkabsone.

A

rta koncertēs kopā ar pianistu
Theo Walentiny, basistu Nick
Dunston, ģitāristu Lucas Kadish
un bundzinieku Connor Parks,
dāvinot šo koncertu savai dzimtajai pilsētai Kandavai.
Samtainās balss īpašniece uzrunā
klausītājus ar patiesām, piedzīvojumu un
laimes emocijām mūzikā. Arta ir džeza
vokāliste, komponiste un aranžētāja. Pēc
Rīgas Doma kora skolas absolvēšanas
2015. gadā, Artai tika piešķirta pilna stipendija džeza mūzikas studijām prestižajā
Ņujorkas universitātē “The New School

for Jazz and Contemporary Music”, kur
viņa šobrīd pavada savu ikdienu izkopjot
vokālu, apgūstot jaunas komponēšanas un
aranžēšanas prasmes.
Arta Jēkabsone ir 2016.gada “Motreux Shure Vocal Competition” Grand Prix
ieguvēja, un pateicoties uzvarai konkursā,
viņa ieguva iespēju piepildīt ik viena mūziķa sapni – ierakstīt savu pirmo debijas
albumu ar nosaukumu “Light”.
Šobrīd Arta gatavojas izdod otro studijas albumu sadarbībā ar vokālistu Erik
Leuthauser un Unit Records, ar kuru gaidāma tūre Eiropā šajā rudenī.
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE

11. augustā
22:00 Simtgades zaļumballe – spēlē
grupa “Eja” – ieeja bez maksas – Zantes
pagasta estrādē
22:00 Vislatvijas zaļumballe – spēlē
grupa “Miera vējos” – ieeja bez maksas
– Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji”
22:00 Simtgades zaļumballe – Zemītes
pils parka estrādē
22:00 Simtgades zaļumballe – spēlē
grupa “Lietus blūzs” – ieeja bez
maksas – Cēres estrādē

sirdī” – piedalās Artūrs Skrastiņš, Marts
Kristiāns Kalniņš, Aija Andrejeva u.c. –
biļešu cena iepriekšpārdošanā 8,- eiro,
koncerta dienā 10,- eiro – Kandavas
brīvdabas estrādē “Ozolāji”
18:00 Kandavas internātvidusskolas
60 gadu jubilejas salidojums “Krāsainie
sapņi”. Visi, kuri uzskata Kandavas
internātvidusskolu par savējo, tiek aicināti
uz salidojumu atcerēties jaunību un skolas
gadus! Tikšanās vieta nemainīga – Talsu
iela 18A, Kandavā – dalības maksa 7,- eiro.

25. augustā
11:00 Zemītes pagasta svētki
18:00 Koncerts “Ar mīlestību

14. septembrī
14:00 Dzejas dienas – 2018 – Cēres
pagasta bibliotēkā

SPORTS

11. augustā
Kandavas novada sporta svētki – K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā. Informācijai sekot:
www.kandava.lv un komandām pieteikties rakstot uz e-pastu: roberts.rozentals@kandava.lv

No 4. līdz 11. augustam
Kartingu nometne bērniem vecumā no
7–15 gadiem – Kandavas kartodroms
10. augustā
10:00 Jāņa Lūša balvu izcīņa
šķēpmešanā jauniešiem – Kandavas
K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā

25. augustā
Zemītes pagasta un
sporta svētki

Kandavas novada
čempionāts futbolā

Turpinās Kandavas novada čempionāts futbolā, spēļu grafikiem varat sekot līdzi mājaslapā www.kandava.lv vai Facebook kontā Kandavas novads.
Komanda

Mīļo, Kandavas novadniek!
17. augustā plkst. 19.00 Kandavas Bruņinieku pilskalnā man, Artai Jēkabsonei,
būs ļoti īpaša diena, jo pēc ilgāka laika ar
mūziku es piepildīšu savu dzimto pilsētu,
Kandavu.
Esmu priecīga, ka varēšu dalīties tieši ar
Tevi savos stāstos no mana debijas albuma
“Light” jeb “Gaisma”, kas veidots džeza stilā
un šai mūzikai raksturīgajās noskaņās. Šajā
koncertā es nebūšu viena, ar mani kopā būs
mani draugi no Ņujorkas- Nick Dunston,

Theo Walentiny, Connor Parks un Lucas
Kadish.
Būšu ļoti priecīga redzēt Tevi un uz
kādu brīdi apstādināt Tavu ikdienas steigu,
lai padomātu par kaut ko vieglu, gaišu un
skaistu.
Gaismā un mīlestībā,
Arta Jēkabsone
P.S. Sliktu laikapstākļu gadījumā koncerts
notiks Kandavas kultūras namā.
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2018. gada 5. augusts

Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā

Kandavas novada dome turpina īstenot projektu „Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.

Pasākumu grafiks 2018. gada augusta mēnesim
Nosaukums
Vingrošana svaigā gaisā
trenera vadībā
Nūjošanas apmācība Kandavas
novada iedzīvotājiem fizisko
aktivitāšu popularizēšanai
Vingrošana svaigā gaisā
trenera vadībā
Nūjošanas apmācība Kandavas
novada iedzīvotājiem fizisko
aktivitāšu popularizēšanai
Vingrošana svaigā gaisā
trenera vadībā
Izglītojošs seminārs par sirds un
asinsvadu slimību riska faktoriem,
kurus var novērst, lietojot
atbilstošu uzturu
Izglītojošs seminārs par sirds un
asinsvadu slimību riska faktoriem,
kurus var novērst, lietojot
atbilstošu uzturu
Vingrošana fizioterapeita vadībā
Vingrošana fizioterapeita vadībā
Nūjošanas apmācība Kandavas
novada iedzīvotājiem fizisko
aktivitāšu popularizēšanai
Vingrošana svaigā gaisā
trenera vadībā
Izglītojošas nodarbības par pareizu
skriešanu, treniņa plāna izstrādāšanu
un izpildi skriešanas interesentiem
Vingrošana fizioterapeita vadībā
Vingrošana fizioterapeita vadībā
Nūjošanas apmācība Kandavas
novada iedzīvotājiem fizisko
aktivitāšu popularizēšanai
Izglītojošs seminārs par sirds un
asinsvadu slimību riska faktoriem,
kurus var novērst, lietojot
atbilstošu uzturu
Izglītojošs seminārs par sirds un
asinsvadu slimību riska faktoriem,
kurus var novērst, lietojot
atbilstošu uzturu
Izglītojošas nodarbības par pareizu
skriešanu, treniņa plāna izstrādāšanu
un izpildi skriešanas interesentiem
Vingrošana fizioterapeita vadībā
Vingrošana fizioterapeita vadībā
Nūjošanas apmācība Kandavas
novada iedzīvotājiem fizisko
aktivitāšu popularizēšanai
Vingrošana svaigā gaisā
trenera vadībā

Īstenošanas vieta
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

Norises laiks

01.08.2018.

Datums

01.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

18:30-20:00

07.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

18:00-19:30

08.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

18:30-20:00

09.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

18:00-19:30

10.08.2018.

Matkules kultūras nams

17:00-19:00

11.08.2018.

Vānes kultūras nams

11:00-13:00

14.08.2018.
15.08.2018.

Zantes kultūras nams
Vānes kultūras nams

18:00-19:30
18:00-19:30

15.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

18:30-20:00

16.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

18:00-19:30

19.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

14:00-15:30

21.08.2018.
22.08.2018.

Zantes kultūras nams
Vānes kultūras nams

18:00-19:30
18:00-19:30

22.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

18:30-20:00

25.08.2018.

Kandavas novada sociālais dienests

11:00-13:00

25.08.2018.

Valdeķu kultūras nams

14:30-16:30

26.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

14:00-15:30

Par projekta “Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
labiekārtošana” virzību

28.08.2018.
29.08.2018.

Zantes kultūras nams
Vānes kultūras nams

18:00-19:30
18:00-19:30

29.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

Santa Āboliņa |
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja |

18:30-20:00

30.08.2018.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
stadions

18:00-19:30

IEGULDĪJUMS TAVĀ N ĀKOTNĒ

18:00-19:30

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paredzētā darbība: derīgo izrakteņu (smiltsgrants, smilts) ieguve
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „EURO
SKANDI AUTO”, reģ.Nr. 55403007111, juridiskā
adrese: Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003
Paredzētās darbības norises vieta: Kandavas
novads, Cēres pagasts, atradnes “Cēre” iecirknis
“Ausekļi”, nekustamais īpašums “Ausekļi”
(zemes vienības kadastra Nr.9044 003 0041)
Lēmumi par nepieciešamību veikt ietekmes uz
vidi novērtējumu (IVN):
Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums
Nr. 5-02/8 (16.07.2018.)
Ar informācija par paredzēto darbību var
iepazīties:
Cēres pagasta pārvaldē, Silavās, Cērē, Cēres
pagastā, Kandavas novadā, LV-3122,

B

ūvdarbu veicējs SIA “PIKETS
BŪVE” labiekārtošanas darbus
objektā neveic jau vairāk kā mēnesi. Pēc Kandavas novada domes
vairākkārtīgiem aicinājumiem, atsākt būvdarbus objektā, SIA “PIKETS BŪVE” nav
reaģējis, tāpēc Kandavas novada dome atbilstoši līguma nosacījumiem ir izsūtījusi

tālr. 63154991, pirmdienās–piektdienās no
10.00–16.00
SIA „Firma L4” interneta vietnē
http://www.l4.lv/lv/
pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
sanāksme:
16. augustā 2018. plkst.16.00 Cēres
pamatskolā, Skolas ielā 1, Cērē, Cēres pagastā,
Kandavas novadā, LV-3122.
Sabiedrība tiek aicināta piedalīties
sabiedriskajā apspriešanā un 20 dienu laikā no
šī Paziņojuma publicēšanas iesniegt rakstveida
priekšlikumus vai viedokļus VPVB (Rūpniecības
iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173,
e-pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas
adrese: www.vpvb.gov.lv).

paziņojumu, ka ar 2018. gada 3. augustu
tiek lauzts savstarpēji noslēgtais līgums.
Līgums ar SIA “PIKETS BŪVE” par
projektu “Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana” (Nr.1608-AL14-A019.2201-000004) tika noslēgts
2017. gada 29. decembrī, līguma izpildes termiņš 2018. gada 10. jūlijs. Kandavas novada
dome gatavo jaunu iepirkuma dokumentāciju un tuvākajā laikā tiks izsludināts jauns
iepirkums būvdarbu 1. kārtas pabeigšanai.

Īstenots projekts “Izkal savu
suvenīrmonētu Kandavā!”
Silva Ivuškāne | Projektu vadītāja |

K

andavas novada dome ir īstenojusi projektu “Izkal savu suvenīrmonētu Kandavā!” (projekta Nr.1808-AL14-A019,2203-000004),
kura mērķis bija izgatavot un uzstādīt
Kandavas novada suvenīrmonētu kaltuvi,
tādā veidā palielinot vietas pievilcību, dažādojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas
iespējas un paplašinot Kandavas novada
muzeja piedāvājumu klāstu.
Projekta
kopējās
izmaksas
ir
1482,25 EUR, no kurām publiskais finansējums 786,04 EUR, bet Kandavas novada
domes līdzfinansējums 696,21 EUR.
Īstenojot projektu tika iegādāta kalēja
lata, latas pamatne, četras tērauda matricas, četri matricu korpusi, vadula ar rokturi matricu ievietošanai un alumīnija
sagataves.
Kandavas novada muzeja apmeklētājiem ir iespēja izkalt savu suvenīrmonētu
bez maksas.

www.kandava.lv
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Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2018. gada 28. jūnija līdz 27. jūlijam
reģistrēti 7 jaundzimušie:
Elizabete, Leila, Emilia, Ričards, Olivers,
Kristians un Neitans Kims!
SVEICAM VECĀKUS!

*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Laulību noslēguši
Sveicam jūlijā salaulātos 11 pārus!
Ginta un Rinalds Krūkļi
Iveta un Guntars Stari
Zita un Aldis Ginteri
Elita un Dainis Sprogas
Anete un Kristaps Kapkalni
Daina Priede un Andris Grundbergs
Daina Koklīte un Ēriks Prikņa

SLUDINĀJUMS

SIRSNĪGI SVEICAM JAUNLAULĀTOS!

*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

Meklē rekvizītus filmas
uzņemšanas vajadzībām

“Kandavas novada saimniecība “Straumēni”
pilnmetrāžas dokumentālās filmas “Ceļš uz
Laimīgo kolliju zemi” uzņemšanas vajadzībām
ļoti meklē dažādus rekvizītus: veļasmašīnas
“Rīga”, 70-to un 80-to gadu foto un kino tehniku
(fotoaparātus, palielinātājus, “tankus” filmiņu
attīstīšanai, vanniņas, kino projektorus un kino
kameras, barošanas blokus, spoles) u.c. ar foto
un kino uzņemšanu saistītas lietas.

***

Augustā sveicam
kāzu jubilārus!
Smaragda kāzas atzīmēs
Mirdza un Zigmunds Vipuļi
un Ilga un Eduards Videnieki

Kapu svētki Kandavas novada
kapsētās 2018. gada vasarā
18.augustā
*Cēres pagasta kapsētās:
11:00 Andziņu kapos
12:00 Vecciema kapos
13:00 Korģeļciema kapos
14:00 Raibāju kapos

Ļoti priecāsimies par katru mums noziedoto
priekšmetu. Labvēļus lūdzam sazināties ar
mums pa tālr. 25408524 vai e-pastu:
kolliji@inbox.lv

Vija Lejiņa (dz. Skuja)
19.01.1933.–14.07.2018.
Pēc pusgadu ilgas slimošanas mūžībā aizgājusi ilggadēja pasniedzēja, pirmā
Kandavas avīzes redaktore Vija Lejiņa.
Vija Lejiņa dzimusi un augusi Ventspils rajona Spārē. Maza zaudējusi māti un
viņu uzaudzinājusi audžumāte. Pēc pamatskolas beigšanas Vija dodas uz Cēsu
Skolotāju institūtu, kur apgūst latviešu
valodas un literatūras skolotājas profesiju. Šeit pedagogs mūzikā bijis Imants
Kokars un, iespējams tādēļ, Vija iemīlējusi dziedāšanu. Vēlākos gados viņa bijusi Kandavas kora otrais soprāns un ar
lielu prieku dziedājusi daudzos Latviešu
Dziesmu svētkos.
Pēc institūta absolvēšanas darba ceļš
atvedis atpakaļ uz Kurzemi. Šeit Vija sastapa dzīvesbiedru Pauli ar kuru kopā sagaidīja Zelta kāzas, laulībā dzimusi meita

25.augustā
*Kandavas pagasta kapsētās:
11:00 Ķikuļu kapos
12:00 Kreiļu kapos
13:00 Elku kapos
14:00 Vimbužu kapos
15:00 Cikundes kapos
16:00 Kalnmuižas kapos
Zantes pagasta kapsētās:
14:00 Smiltiņu kapos
15:00 Jaundziru kapos

26.augustā
*Kandavas kapsētās:
11:30 Kandavas ev.lut.
baznīcas kapos
12:30 Jaunkandavas kapos
*Matkules pagasta kapsētās:
14:00 Matkules kapos
15:00 Sviluma kapos

*Svētbrīžus Kandavas pilsētas, Kandavas, Cēres un Matkules pagastu kapsētās vadīs Kabiles
evaņģēliski luteriskās draudzes evaņģēlists A. Kaņeps. Kapu svētki Zemītes un Vānes pagasta
kapsētās notika augusta pirmajā nedēļā.

Zelta kāzas svinēs
Marija un Zigurds Megņi

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2018. gada 27. jūnija līdz
27. jūlijam reģistrēti mirušie:
Jirgensons Žanis (1930) no Matkules pagasta
Lejiņa Vija (1933) no Rīgas
Skujiņš Juris (1939) no Kandavas
Turks Aldis (1934) no Kandavas
Zilberts Māris (1963) no Vānes pagasta
Blūmentāle Antoņina (1933) no Kandavas pagasta
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

IN MEMORIAM
Dace un dēls Juris. Kandavā strādājusi
izdevniecībā, toreiz avīzē “Sarkanā Kandava”, veicot korektores darbu, bet pēc
meitas piedzimšanas turpinājusi vīramātes Elzas skolotājas darbu Kandavas vidusskolā, pasniedzot latviešu valodu un
literatūru. Ilgākais darba mūžs aizvadīts
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā,
pasniedzot puišiem latviešu valodu un
literatūru.
Leģendāri ir nostāsti par Vijas aso
prātu un lielisko atmiņu. Kad daži audzēkņi mēģinājuši “iesmērēt” 15 gadus
senu sacerējumu, viņa sacījusi – “šo esmu
jau lasījusi, nav tavs stils...”.
Atmodas gados, Daiņa Rozenfelda
mudināta, Vija veica Kandavas avīzes
redaktores darbu. Arī Trīszvaigžņu spēļu
laikā izdotajā Kandavas brošūrā ir ielikts
Vijas darbs.
Cieņa pret valodas skaidrību, tīrību
un latviskumu- šos principus vienmēr

turējusi augstā godā. Dzīvi interesējās
par politiskajiem procesiem Latvijā un
pasaulē. Vijai vienmēr bija savs korekts
spriedums par notiekošo valstī. Savus
rakstus avīzē parakstīja ar pseidonīmu
Ieviņa.
Vaļasprieki bija ceļošana, sēņošana,
ogošana, piemājas dārza kopšana. Daudz
lasīja, risināja krustvārdu mīklas. Īpaši
tuvs bija dzejnieks Imants Ziedonis, augstu vērtēja arī Mirdzas Ķempes un Maijas
Laukmanes daiļradi.
Viju Lejiņu gaišā atmiņā pieminam
ar Imanta Ziedoņa rindām:
Es šonakt degšu sveci un iešu,
Sveci rokas, tālās pļavās.
Varbūt caur kādu nezināmu teci
es pēkšņi iestaigāšu domās tavās.
Izsakām dziļu līdzjūtību Vijas Lejiņas
tuviniekiem!
Kandavas novada dome
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Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma
„Apiņi”, Zantes pagasts, Kandavas novads,
izsoli ar augšupejošu soli

Nekustamais īpašums „Apiņi”, Zantes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9092 003
0255), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9092 003 0253 un kopējo platību
0,78ha, tajā skaitā meža zeme 0,42ha.
Izsoles objekta sākumcena 1600,00 eiro, nodrošinājums 160,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli
notiks 2018.gada 10.septembrī plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā,
1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 7.septembrim, Kandavas
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods
UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma
„Dāgas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads,
izsoli ar augšupejošu soli

Nekustamais īpašums „Dāgas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062
015 0238) sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0235 ar kopējo platību
2200m2.
Izsoles objekta sākumcena 810,00 eiro, nodrošinājums 81,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli
notiks 2018.gada 10.septembrī plkst.11.10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā,
1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 7.septembrim, Kandavas
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods
UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma
Lielā iela 27-9, Kandava, Kandavas novads,
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli

2018. gada 5. augusts

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu,
rīkojot rakstisku izsoli

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – malku 85,8 m3.
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi:
„Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - malkas 85,8 m3 rakstiskai izsolei”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 20.augustam plkst. 11:00.
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 2402,40 eiro par visu apjomu.
Izsoles nodrošinājums 240,20 iemaksājams līdz 2018.gada 17.augustam Kandavas novada
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2018.gada 20.augustā plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā,
1.stāva sēžu zālē.

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu,
rīkojot rakstisku izsoli

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – 1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas un 1
gab. skursteni.
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi:
„Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - 1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas un 1 gab.
skursteņa rakstiskai izsolei”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 20.augustam plkst. 11:00.
Izsoles objekta - čugunu radiatoru, nosacīto pārdošanas cena 200,00 EUR/t un skurstenim 180,00
EUR/t. Izsoles pretendentam jāorganizē metāllūžņu transportēšana.
Izsoles nodrošinājums 135,00 iemaksājams līdz 2018.gada 17.augustam Kandavas novada
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2018.gada 20.augustā plkst.11:10 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.

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 1050,00 eiro, nodrošinājums 105,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli
notiks 2018.gada 10.septembrī plkst.11.20, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā,
1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 7.sepmtembrim Kandavas
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods
UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107370. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to
uz pašvaldības kontu.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma
„Salmiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads,
otro izsoli ar augšupejošu soli

Nekustamais īpašums „Salmiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 006
0125) sastāv no neapbūvētā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9088 006 0124 un kopējo
platību 3,82 ha.
Izsoles objekta sākumcena 5800,00 eiro, nodrošinājums 580,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli
notiks 2018.gada 10.septembrī plkst.11.30 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā,
1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 7.septembrim, Kandavas
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods
UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma
„Lupīnas”, Vānes pagasts, Kandavas novads,
atsavināšanu

Nekustamais īpašums (starpgabals) “Lupīnas”, Vānes pagasts, Kandavas novads, sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0372 ar kopējo platību 1,16ha,
uz kuru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma
tiesības. Zemes starpgabala nosacītā cena 3010,00 eiro. Pirmpirkuma tiesību realizēšana:
pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt zemes starpgabalam pieguļošā
zemesgabala īpašnieki vai visi kopīpašnieki, ja to īpašumu tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Pirmpirkuma tiesību pieteikumu reģistrācija – Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandava,
Kandavas novads, līdz 2018.gada 7.septembrim.
Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās vairāk nekā
viena no pirmpirkuma tiesīgām personām, to starpā tiek rīkota izsole. Izsoles solis – 50,00 eiro,
nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas (301,00 eiro) jāiemaksā Kandavas novada
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2018.gada 10.septembrī plkst. 11.40 Kandavas novada domes sēžu zālē Dārza
ielā 6, Kandavā. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, sadaļā “Pašvaldība/
Izsoles”. Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Tālr. uzziņām 63107365.
Nekustamie īpašumi apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.
Ar nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā
www.kandava.lv.

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.8 (160).
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr.: 63107362, e-pasts: info@kandava.lv.
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic:
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Jautājiet – mēs atbildēsim!

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

