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Kultūras un sporta
pārvaldē darbu sākuši
jauni speciālisti

Šo darbu nedara,
lai saņemtu lielu algu
un būtu ērts krēsls!
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Arī šeit ir iespējas savu
sapņu īstenošanai!

8. lpp. >

Dāvantirgus iepriecina aizvien vairāk interesentu
Jau sesto gadu Kandavā Ziemassvētku
gaidīšanas laikā darbojas Ziemassvētku
Dāvantirgus, kas kļuvis atpazīstams visā
Latvijā un kuru vienmēr ļoti gaida gan kandavnieki, gan interesenti no malu malām.
Dagnija Gudriķe

Š

oreiz tirdziņš mainīja atrašanās vietu, un, pateicoties
salona “Laipa” īpašniekiem - Airas un Aivara Freimaņu ģimenei, Kandavas novada domei un arī pašām tirdziņa organizatorēm, tas atrada vietu pašā vecpilsētas
sirdī, tā atdzīvinot un ieraujot nemitīgā burziņā visu Tirgus
laukumu.
Sarunājos ar tirdziņa idejas autori Lindu Romanovsku,
un 2017. gada tirdziņa galveno rīkotāju un vēstnesi Anniju Rudzīti.
Šogad Dāvantirgus notika jaunās telpās - bijušajā grāmatnīcā “Laipa”. Kā Jums pašām patika jaunās telpas? Kā
tas iespaidoja tirgošanos? Ko par telpām sacīja apmeklētāji?
Linda: Jā, dotā iespēja un vienlaicīgi risks attaisnoja sevi.
Telpas bija plašas, pats pilsētas centrs, ar lieliem logiem uz ielu,
tajā varēja iebraukt mammas ar bērnu ratiņiem un cilvēki ar
kustību traucējumiem. Tas viss deva iespēju daudz lielākam
skaitam cilvēku apmeklēt tirdziņu. Mēs varējām pieņemt tirdzniecībā vairāk darbu, skaistāk izkārtot, bija arī vīndaris, kurš
pats piedāvāja nodegustēt un nopirkt vīnus, bija iespēja rīkot
daudz interesantas radošās darbnīcas, bija atpūtas stūrītis, kamīntelpa, kurā divas reizes viesojās Ziemassvētku vecītis.
Apmeklētāji un cilvēki, kas piedalījās tirdziņā, kā vienmēr
bija ļoti priecīgi par doto iespēju būt ar mums, baudīt Ziemassvētku sajūtu, iegādāties superīgas dāvanas, darboties radošajās darbnīcās. Visi atsaucās ļoti pozitīvi par telpām, novēlēja
mums atrast iespēju šādu tirdziņu veidot “Laipā” arī ikdienā.
Kāds bija dienas apmeklējums tirdziņā?
Linda: Mums par lielu pārsteigumu tirgus tika apmeklēts
neticami kupli. Vidēji brīvdienās un darba dienās apmeklējums bija no 400-800 cilvēki. Varētu teikt, ka tirdziņu apmeklēja vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēki. Tas mums liekas neticami
un ļoti patīkami.
Un kāds tirdziņš bija salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem?
Linda: Salīdzinot ar iepriekšējiem pieciem gadiem, mēs
saglabājām visas labās vērtības - kvalitāti, unikalitāti, sirsnību,
tikai stipri paplašinājāmies, piedalījās vairāk par 200 amatniekiem, rokdarbniekiem, mājražotājiem, bija arī daži dizaineri
ar interesantām, unikālām precēm. Tirdziņa organizēšanā

Dāvantirgus čaklās saimnieces sagaida apmeklētājus
iesaistījās sešas meitenes un vairāki brīvprātīgi palīgi. Apmeklētāji trīskāršojās, un līdz ar to arī nopirktās lietas trīskāršojās. Lielākoties mūsu veiksmes atslēga, manuprāt, bija telpas,
ilgāks darba laiks, plašā reklāma, vairāk iesaistītie cilvēki
organizēšanā.
Cik amatnieku ar saviem ražojumiem un no kādām
Latvijas vietām piedalījās tirdziņā? Cik pavisam bija tirgojamo mantu skaitliski?
Annija: Tirdziņu atklājot, tirgojamo mantu skaits bija ap
9000. Amatnieki bija no dažādām Latvijas vietām, prieks, ka
no Kandavas novada bija ap 50 amatnieku.
Linda: Nedaudz precizēšu skaitu, tirdzniecībai tika nodots
vairāk nekā 12 tūkstoši preču un puse nopirkta. Preces visa
tirdziņa laikā tika atjaunotas, sūtītas un vestas klāt, lai plaukti
nestāvētu tukši. Liels skaits amatnieku, kā jau sacīja Annija,
bija no Kandavas novada un tuvākās apkārtnes – Pūre, Sabile,

Talsi, Tukums. Bija arī no Rīgas, Bauskas, Jelgavas, Liepājas,
Ventspils un tālākais - jau otro gadu karameles no Madonas.
Kas bija tas, ko visvairāk šogad pieprasīja tirgus apmeklētāji? Ko meklēja un kas varbūt tirdziņā nebija nopērkams, par ko varētu padomāt uz priekšdienām?
Annija: Reti kurš no apmeklētājiem no Dāvantirgus telpām izgāja bez kādas karameles rokās! Madonas karameles
bija ļoti iecienītas, pieprasītas bija arī zāļu tējas. Mūsu tirgus
klāsts bija ļoti plašs, tāpēc reti, kad kāds nevarēja atrast ko sirdij tīkamu. Atrast varēja, bet visgrūtāk bija ar dāvanām 10 -15
gadīgiem bērniem. Jo mazajiem ķipariem netrūka nekā.
Linda: Kā vienmēr pirka gardumus- čatnijus, garšvielas,
dārzeņu čipšus, karameles, tējas, piparkūkas, bērnu rotaļlietas,
adījumus, kosmētiku, keramiku, koka izstrādājumus, pirts lietas, galdautus, arī kleitas un gleznas.
Turpinājums 2. lpp
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Cienījamie,
Kandavas
novada ļaudis!

Ir

sācies Jauns gads, ar jauniem darbiem, apņemšanos un mērķiem. Domes darbs Jaunajā gadā iesācies ar
zināmām izmaiņām. Esam ieviesuši
centralizēto grāmatvedību, kas sniegs iespēju visiem
strādāt vienā sistēmā un būt “caurspīdīgākiem”, pārskatāmākiem, kā arī ieekonomēs savstarpējo norēķinu veikšanu, tā samazinot izmaksas par bankas
pakalpojumiem. Arī pašvaldības struktūrā ir nelielas
izmaiņas.
Veselīga dzīvesveida un sporta attīstības nodrošināšana iedzīvotājiem, kas ir pašvaldības funkcija,
turpmāk būs jaunizveidotās kultūras un sporta pārvaldes paspārnē, nevis kā līdz šim – biedrības “Sporta klubs Kandava” pārziņā. Līdz ar to sporta, kultūras
un tūrisma pasākumi tiks koordinēti un rīkoti savstarpēji sadarbojoties. Lai iedzīvotāji saņemtu nepieciešamo informāciju, esam daudz domājuši, kā to
labāk pasniegt un novadīt līdz interesentiem. Kultūras un sporta pārvaldē būs atbildīgais darbinieks par
reklāmu un intensīvu informācijas sniegšanu, bet,
kas attiecas uz pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem
un aktualitātēm, izmaiņas ir skārušas arī pašvaldības
informatīvo izdevumu “Kandavas Novada Vēstnesis”. Lai izdevumu saņemtu visi lasītāji, turpmāk ar
pasta starpniecību tas nonāks visu Kandavas novada iedzīvotāju pastkastītēs, bet, lai šis pakalpojums
nesadārdzinātos, esam mainījuši izdevuma vizuālo
izskatu. Turpmāk tas tiks drukāts uz avīžu papīra
un tipogrāfijā “Mūkusala”, tā samazinot drukāšanas
izmaksas. Piedomāsim arī pie izdevuma satura un
kvalitātes.
Izmaiņas skārušas arī Izglītības pārvaldi. Automobiļu vadītāji turpmāk būs domes saimnieciskās
nodaļas pakļautībā.
Janvārī plānots pieņemt pašvaldības budžetu,
tāpēc šobrīd notiek intensīvs darbs pie tā izstrādes
un 2018. gada sociāli ekonomiskā plāna sagatavošanas, nosakot veicamo darbu prioritātes. Pēc budžeta
pieņemšanas, februārī rīkosim iedzīvotāju sapulces
novada pagastos un Kandavā, lai klātienē informētu
iedzīvotājus par turpmākajiem plāniem.
Mēs visi kopā veidojam mūsu novadu tādu, kādi
esam mēs paši! Un tikai no mums pašiem būs atkarīga tā nākotne. Sagaidīsim Latvijas simtgadi labestīgāki, čaklāki un darboties griboši! Jau tagad ir
jūtama iedzīvotāju aktivitāte un līdzdarbošanās dažādu pasākumu rīkošanā un dalībā. Noslēgumā vēlos
pateikties visiem par atbalstu un uzmundrinājumu
grūtos brīžos!
Paldies Kandavas novada ļaudīm un pilsētas viesiem par kopā būšanu gadu mijā! Jaunais gads sagaidīts kuplā pulkā, un pēc skaistā salūta arī debesis
atvēra sniega maisus, kas lika noticēt, ka Jaungada
nakts ir brīnumu nakts, un apliecināja vien to, ka
var panākt visu, vajag tikai ļoti gribēt! Saka, ka domām ir liels spēks, tāpēc domāsim labas domas un
skatīsimies nākotnē caur gaismu! Novēlu 2018. gadā
katram piepildīt savu sapni, un atrast laiku, pateikt
viens otram labus vārdus, jo darot labus darbus,
kļūstam labāki un laimīgāki arī paši! Lai visiem Laimīgs Jaunais gads!
Inga Priede,
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
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Deputātu
vēlējumi
Jaunajā
gadā

Novēlu ikvienam darīt savu
darbu godprātīgi un atbildīgi,
nemeklējot labumu un izdevīgumu sev, bet domājot, kā visiem kopā padarīt mūsu novada
dzīvi labāku.
Neteiksim balts, ja redzam
melnu, neteiksim korī ”Jā!”, kad
jāsaka ”Nē!”, nebūsim akli, kurli
Raivis Bērziņš
un vienaldzīgi. Būsim patrioti ne
tikai vārdos, bet, galvenokārt, darbos.
Lai 2018. gads ir radošu domu un raženu darbu
bagāts, lai nepietrūkst spēka, veselības un mīlestības!

Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un pa reizei prieks,
Lai dvēsele var baltas sapņu dzijas tīt,
Lai atnāk tie, ko gribas sagaidīt !
Lai mums visiem ir veselība, mīlestība
un darba spars!
Kaspars Ševčuks
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Nekad nepazaudējiet dzīvē debesis un zemi, jo debesis būs nepieciešamas jūsu sapņiem un domām –
kur palidot, bet zeme – kur dzīvot,
strādāt un mīlēt.
Gunda Cīrule
Kandavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece
Kādu rītu pamodos no saules
stara, kurš piepildīja istabu ar gaismu. Atvēru durvis un dzestrs vējš
bija aizvējojis pelēkos mākoņus.
Nodomāju- tik skaists rīts nav bijis
sen! Tā pietrūkst gaismas! Kā gribētos, lai šī noskaņa pārvērstos cilvēku labākajās īpašībās! Lai ikviens
no mums spētu piepildīt savu sirdi
Inna Jēkabsone ar gaišumu, lai ikviens spētu aizvējot no sevis sliktas domas!
Novēlu, lai ikviens no Jums atver durvis uz mieru, harmoniju un daudzsološu nākotni!
Gadu mijā ir laiks salikt pagātni
pa plauktiņiem, sakārtot domas,
nosvērt labo un slikto, nomazgāt
spārnus, apzāģēt spīta radziņus,
satikties ar sirdsapziņu, piezvanīt
dvēselei un apjautāties kā klājas,
pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar nokavētiem saullēktiem, ieskatīties patiesībai acīs.
Lai Jums tas izdodas!

Egils Bariss

Dāvantirgus iepriecina aizvien...
Sākums 1. lpp.
Es aicinu adītājus vēl padomāt par stilīgām lietām jauniešiem, vīriešiem, bērniem. Izmantot vēl vairāk jaunākās modes
tendences. Katru gadu mums ir mazs piedāvājums gariem
cimdiem un zeķēm, kā arī čībām.
Varbūt fiksējāt arī no kādām Latvijas vietām bija atbraukuši pircēji?
Annija: Pie mums bija atbraukuši pircēji no dažādām pilsētām – Jūrmalas, Tukuma, Talsiem, Rīgas, Ventspils, Liepājas, viena no tālākajām – bija ģimene no Salacgrīvas. Daudzas
ģimenes tieši Facebook pamanīja mūsu reklāmu un brīvdienās brauca ciemos uz Kandavu!

Kam gribat pateikt paldies?
Annija: Ģimenei un draugiem! Viņi man neļāva padoties un vienmēr atbalstīja. Jo es pati neapjautu kāds milzu
darbs zem tā visa slēpjas. Paldies arī visām meitenēm, kas
darbojās un palīdzēja, lai viss izdotos. Paldies Ziemassvētku vecītim par lielisko atmosfēras radīšanu. Vīndarim Ivo
Immermanim par gardajiem vīniem. Un arī Gotfrīdu ģimenes uzņēmumam – pie mums varēja nopirkt gardākās
mīklas un medus kūku. Liels paldies Kandavas novada domei par finansiālu atbalstu un “Laipas” saimniekiem par
lielisko sadarbību!

Mani visvairāk patīkami
pārsteidza lielais apmeklētāju
skaits. Iepriecināja tā sirsnība,
kas nāca no cilvēkiem, labie vārdi.

Kas Jūs pašas šogad visvairāk pārsteidza? Kas iepriecināja? Varbūt kaut kas sarūgtināja?
Linda: : Mani visvairāk patīkami pārsteidza lielais apmeklētāju skaits. Iepriecināja tā sirsnība, kas nāca no cilvēkiem, labie vārdi. Sarūgtinājuma nebija, bija liels nogurums.
Jo kā zināms iepriekšējos gadus tirdziņš bija Kandavas novada muzeja telpās, kas bija siltas, mājīgas, atvērtas. Šeit
mums nāca klāt tādi darbi kā kurināšana, telpu mazgāšana
un daudzi citi.
Annija: Apmeklētība! Tā mani pārsteidza visvairāk. Es
tiešām domāju, ka darba dienās varēšu sēdēt viena pati Dāvantirgus telpās un kavēt laiku. Tādas ekstras nebija vispār!
Nepārtraukta kustība, rosība, sarunas un viena no galvenajām
lietām – iepazīti daudz vairāk vietējo kandavnieku. Par to,
kas sarūgtināja man runāt negribas, gribas atcerēties visu ar
labām emocijām.

Linda: Mūsu komandai – Annijai Rudzītei, Aivai
Valdmanei, Evitai Rubenei, Evai Bormanei, Kitijai Švīgerei. Bez viņām šis pasākums nebūtu noticis! Komandā ir
spēks! Paldies tiem daudzajiem dalībniekiem par uzticību,
pacietību, ticību mums. Bez Jūsu darbiem mēs būtu tikai
tukša telpa. Un liels, liels paldies apmeklētājiem, pircējiem, kas noticēja mūsu idejai, kuriem likās svarīgi iegādāties dāvanas tieši no vietējiem ražotājiem, un teikt NĒ
importa precēm.

Vai kopumā esat apmierinātas ar padarīto?
Linda: Protams. Ir daudz dažādu ideju, ko varētu īstenot
šajā virzienā. Ir sajūta, ka mēs varam ļoti daudz!
Annija: Es – jā, esmu. Šķiet, ka man personīgi, pirmo
reizi organizējot šo pasākumu viss izdevās labi, bet pats galvenais, manuprāt, ir tas kā to redzēja un sajuta apmeklētāji.

Varbūt nobeigumā vēl kas piebilstams?
Annija: Es gribētu pateikt paldies visiem, kas neatteica palīdzību vai neskopojās ar padomu, kad ko palūdzu. Nenožēloju, ka nenobijos Dāvantirgu pārcelt jaunās telpās, jo cilvēki
to novērtēja un teica, ka Ziemassvētku Dāvantirgum šī vieta
piestāv daudz labāk. Uz tikšanos nākamgad!
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Novēlu, lai Jaunajā gadā piepildās jūsu kvēlākie sapņi, lai daudz
panākumu, mīlestības
un veselības!
Guntars Indriksons

Lai nākamajā 2018.gadā, kas pēc
ķīniešu kalendāra būs Dzeltenā zemes suņa gads, mēs būtu
uzticīgi, draudzīgi un pasargāti no
problēmām, kuras paši dažkārt
arī izraisām!
Dainis Rozenfelds

...gaismu var arī redzēt
gaismu var just ar visām maņām
ar kāju pēdām ar pakausi
ar lūpu savilkšanos smaidā
ar gaidām, jā tieši ar gaidām
Signe Ezeriņa
vispirms gaisma sāk aust
jau brīdi pirms uzaušanas....
gaismu var arī neredzēt
gaismu var just tāpat kā mīlestību
tāpat kā pirmās pavasara vizbulītes
zem sniega elpošanu....
/M.Laukmane/
Labiem darbiem piepildītu Jauno 2018. gadu!
Visiem Kandavas novada iedzīvotājiem Jaunajā
2018. gadā novēlu:
Lai laimes māte palutina,
Un prieka vectētiņš pakutina,
Lai smaidu feja ko uzdāvina,
Un veiksmes vērdiņš aizkustina,
Lai mīlas amors apdullina,
Un dabas māte atdzīvina,
Lai veselības gariņš uzmundrina,
Un mājas gariņš nomierina.
Lai Dieviņš sargā no debesīm,
Un cilvēki saprot uz zemes!
Ivars Lasis

Solvita Zvirgzdiņa

Būs brīnumi, ja vien tiem
noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam citus
ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudz Pavisam maz, pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu
prieku!
Veiksmīgu Jauno gadu!

Lai Jaunajā 2018.gadā ikkatram no Jums ir savs sapnis, kurš
piepildās, savs mērķis - kuru
sasniegt, un lai līdzās Jums ir
tuvi un mīļi cilvēki par kuriem
rūpēties un kurus lolot.
Jaunajā gadā, saviem skolu
kolēģiem novēlu – izglītības sisDaiga Puga
tēmas pārmaiņām pieiet radoši
un saņemt gandarījumu par savu
darbu. Saspringtākos brīžos novēlu izturību un ikdienā
saglabāt nenogurstošu dzīvesprieku. Skolēniem, lai jaunais gads ir radošs izziņas process, lai pietiek neatlaidības
ne tikai sapņot par saviem mērķiem, bet tos arī realizēt.
Skolēnu vecākiem novēlu, lai Jaunais gads atnes jaunas
atklāsmes, lai ģimenē vairāk laika sirsnīgai kopā būšanai.
Laimīgu Jauno gadu!

Par Kandavas poliklīnikas remontu
2017. gada 5. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA “M un V” par Kandavas poliklīnikas
koplietošanas telpu pārbūvi un 2.stāva tualetes telpu vienkāršoto atjaunošanu.

L

Dagnija Gudriķe

īguma noteikumi paredzēja, ka darbi izpildāmi ne vēlāk
kā trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, tātad
tie jāpabeidz 5. septembrī, kas netika izpildīts.
Kā pastāstīja domes izpilddirektors Egīls Dude, projekta īstenošanas gaitā tika ņemts tehnoloģiskais pārtraukums, jo
atsedzot konstrukcijas atklājās bojājumi. Raitai būvdarbu veikšanai
traucēja arī mediķu atrašanās telpās, kaut iepirkumā bija norādīts,
ka, veicot būvdarbus iestādes darba laikā, rūpīgi jānorobežo remontdarbu darbības vieta, lai netraucētu apmeklētājiem un medicīnas darbiniekiem. Bet pēc konstrukciju atsegšanas tika pieņemts
lēmums mediķus izvietot citās pagaidu telpās, lai nodrošinātu ne
tikai mediķu un apmeklētāju drošību, bet arī lai būvdarbi notiktu pēc iespējas ātrāk un nekas būvniekam netraucētu veikt darbus
labā kvalitātē. Pateicoties Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
direktores D.Rozentāles atsaucībai, izdevās mediķu jautājumu operatīvi risināt.
Egīls Dude: – Ārstu praksēm tika atrastas pagaidu telpas, kad
ārsti uz tām pārcēlās, poliklīnikā remontdarbi tika atsākti pilnā apjomā. Divas reizes tika pagarināts darbu nobeigšanas termiņš, pirmajā reizē tas bija tādēļ, ka veicot darbus atklājās ēkas patiesais tehniskais stāvoklis un tika konstatēts, ka nepieciešami papildus darbi.
Arī šiem darbiem tika saskaņoti termiņi, kuru rezultātā arī kopīgais
darbu pabeigšanas termiņš tika pagarināts. Gribu piebilst, ka kopējais termiņš tomēr netika ievērots, un patreiz situācija ir tāda, ka
darbi iekštelpās fiziski ir pabeigti, bet darbi pie ieejas mezgla atlikti
līdz piemērotiem laika apstākļiem. Patreiz notiek dokumentācijas
kārtošana, dokumenti nav atbilstoši normatīvu prasībām, tāpēc
tiek vairākkārtīgi laboti. Fakts ir tāds, ka nauda uzņēmējam vēl nav
samaksāta. Būvniecības izmaksas – 80 149,46 eur, papildus darbi
6024,31 eur, ieejas mezgls 3424,18 eur, kas kopā sastāda: 89598,57
eur + 18815,70 eur (PVN) = 108414,27 eur.

Kandavas poliklīnikas 2. stāva ārstu prakses vietas
Komentārs no būvuzņēmēja Gunta Meiera par to, kāpēc termiņā netika pabeigti remontdarbi poliklīnikā.
Guntis Meiers: – Tam, ka neiekļāvāmies termiņos, ir vairāki
iemesli. Pirmkārt - lēna materiālu piegāde, kas ir problēma ne tikai
mums, bet visā Latvijā. Otrkārt- nepareizi un neveiksmīgi izvēlēts
apakšuzņēmējs, kas ieklāja grīdas segumu, kā rezultātā šo darbu
nācās pabeigt pašu spēkiem. Treškārt - no 13. novembra poliklīnikā atgriezās ārstu prakses un tika apkalpoti pacienti, kas ļoti kavēja
darbus. Iekštelpās darbi ir pabeigti, līdz pavasarim ir atlikti daži
ārējie darbi, kuru veikšanai šobrīd nav piemēroti laika apstākļi. Remontdarbi Kandavas poliklīnikā ir pabeigti. Dokumentācija nodota izskatīšanai būvvaldei.
Gribu piebilst, ka mums katastrofāli trūkst kvalificēta darbaspēka. Cilvēki no Kandavas izbrauc strādāt uz ārzemēm, visvairāk
uz Norvēģiju. Un tā ir visas Latvijas problēma.
Kaut būvniecības process bija gana ilgs ar pietiekami daudz
negatīvām emocijām, kopīgiem spēkiem esam tikuši pie izremontētām gaišām poliklīnikas koplietošanas telpām.
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Celā uz “Balttour” 2018
Ilze Dravniece | TIC vadītāja |

Kandavas Tūrisma informācijas centrs no 2018. gada
2.–4. februārim piedalīsies 25. starptautiskajā Baltijas tūrisma izstādē – gadatirgū “Balttour 2018”, kur labākos tūrisma
un atpūtas piedāvājumus Latvijas apceļošanai un pasaules
atklāšanai prezentēs vairāk nekā 850 uzņēmumu.
Izstāde notiks Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala.
“Balttour 2018” dalībnieku vidū būs tūrisma uzņēmumi
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Turcijas, Slovākijas, Dānijas, Taizemes, Krievijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas, Ēģiptes,
Lielbritānijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas, Seišelu salām un
Portugāles, pēc ilgāka pārtraukuma arī no Bulgārijas, Kipras
un Islandes.
Mēs, izstādes apmeklētājus aicināsim izbraukt ārpus galvaspilsētas uz Latvijas laukiem.
Leposimies ar Kandavas novada uzņēmējiem un piedāvāsim baudīt viņu produkciju. Mudināsim apmeklēt Kandavas vecpilsētu un novada saimniecības, muižas, kafejnīcas,
restorānus, nakšņot Kandavas novada naktsmītnēs, ļauties
Abavas senlejas dabas taku vilinājumam un aktīvās atpūtas
piedāvājumiem. Popularizēsim Kandavas novada lielākos
sporta un kultūras pasākumus.
Kandavas novada uzņēmējus un aktīvistus, kuri vēlas,
lai viņu piedāvājums īpaši tiktu reklamēts Kandavas novada
stendā, aicinām sazināties ar Kandavas Tūrisma informācijas
centru (tālr.: 63181150, 28356520, e-pasts: info@kandava.lv).
Izstādes darba laiks: 2. februārī 10.00–13.00 (Profesionāļu laiks); 2. februārī 13.00–18.00; 3. februārī 10.00–18.00;
4. februārī 10.00–17.00.
Aicinām apmeklēt Kandavas novada stendu tūrisma izstādē un sadarboties ar mums ikdienā!

Aktuālā informācija
par atkritumu izvešanu
Atgādinām, ka, sākot ar
2018. gada 27. martu, beigsies
pašvaldību noslēgtais līgums ar
“Eco Baltia VIDE”, par sadzīves
atkritumu izvešanu. Tas nozīmē, ka, sākot ar 1. februāri, Kandavā un tā novada pagasta
centros – Zantē, Zemītē, Matkulē, Vānē un Cērē, visiem
nekustamā īpašuma īpašniekiem un namu apsaimniekotājiem būs jāpārslēdz līgumi ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””.
Janvāra beigās Kandavas novada pašvaldība un tās iedzīvotāji tiks informēti par plānoto līgumu slēgšanas grafiku katrā apdzīvotajā vietā.
Ar līguma projektu, kādi tiks slēgti ar iedzīvotājiem,
būs iespēja iepazīties iepriekš – AAS “Piejūra” mājaslapā –
www.piejuraatkritumi.lv, kā arī www.kandava.lv un “Kandavas Novada Vēstnesis”.
AAS “Piejūra” sadzīves atkritumu izvešanu sāks ar
2018. gada 28. martu.
Atgādinām, ka līdz jaunā līguma slēgšanai, iedzīvotājiem jānokārto visi maksājumi un saistības ar līdzšinējo
atkritumu apsaimniekotāju “Eco Baltia vide”.
SIA “AAS “Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kuras daļas
pieder deviņām pašvaldībām – Jūrmalai, Engures, Kandavas, Tukuma, Jaunpils, Rojas, Talsu, Dundagas, Mērsraga
novadam. Uzņēmums nodibināts 2001. gada 2. janvārī, tā
mērķis – realizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Pakalpojuma izmaksas:
Konteinera tilpums

Tarifs (ar PVN)

3

0,14 m

EUR 1,66

0,24 m3

EUR 2,84

1,1 m

EUR 13,02

3

1m = EUR 9,78 (bez PVN) / EUR 11,83 (ar PVN)
3
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2018. gada 12. janvāris

Liena Reinberga – Latvijas Lepnums 2017
26.decembrī jau četrpadsmito gadu tika pasniegtas “Latvijas lepnuma” balvas. Nominācijā “Vairāk nekā prasa pienākums”
balvu saņēma mūsu novadniece Liena Reinberga.
Lienas Reinbergas godināšana
novada audžu un aizbildņu ģimeņu Ziemassvētku pasākumā,
kopā ar Tomu Brūveri

Dagnija Gudriķe

L

iena Reinberga nostrādājusi Kandavas novada bāriņtiesā 20 gadus, no 1997.gada, kopš bāriņtiesu
darbības atjaunošanas Latvijā pirmsākumiem, 13
no tiem bijusi bāriņtiesas priekšsēdētāja, bet septiņus – priekšsēdētājas vietniece. Šo gadu laikā neviens rūpju
bērns nav nonācis bērnunamā.
Saņemot Latvijas lepnuma balvu, Liena Reinberga par
savu darbu bāriņtiesā sacīja: “Tas ir sirds aicinājums, kā jebkurā profesijā. Ja šī aicinājuma nav, tad nebūs arī rezultāta.
Šo darbu nevar darīt vienkārši tāpat, lai saņemtu lielu algu
un būtu ērts krēsls. Tā to nevar darīt.”
Pirms pāris gadiem par ilggadīgu un nesavtīgu darbu
Kandavas novada bāriņtiesā, Liena Reinberga saņēma apbalvojumu “Kandavas Novada Pateicība”. Piedāvāju nelielu
citātu no ieteikuma vēstules: “Liena ir ilggadēja, pieredzes
bagāta speciāliste, kura no sirds sniedz kvalificētu padomu
un palīdzību. Satiekoties ar viņu, rodas pārliecība, ka Liena
ir savā vietā un zina visu lietu secību. Konsultējoties sarunās
valda draudzīga gaisotne. Ar savu enerģisko rīcību, gādību,
centību, mīlestību un atsaucību iemantojusi līdzcilvēku cieņu un atzinību. Cilvēki, kuri meklējuši palīdzību pie Lienas,
saka, ka galvenais, kas viņus pārsteidz ir iejūtība, atsaucība
un laipnā attieksme. Lienai, kā visiem, kas strādājuši bāriņtiesā, vienmēr bijis nenormēts darba laiks. Atskanot zvanam
pēc palīdzības, vienalga, kurā diennakts laikā tas būtu, viņa
devusies uz norādīto adresi, lai noskaidrotu situāciju un

izvērtētu bērna atrašanās drošību attiecīgajos apstākļos. Saviem darba biedriem Liena vienmēr uzsvērusi, ka viss labais
un viss sliktais sākas ģimenē, bet pats svarīgākais ir bērni,
mūsu nākotne un turpinājums.”

Māte Terēze reiz sacījusi: „Labais, ko tu dari šodien, rīt
tiks aizmirsts, tomēr dari labu!”. Pēc tāda principa dzīvo Liena Reinberga.
Augstajam apbalvojumam Lienu Reinbergu ieteica puisis no Kandavas, Toms Brūveris, kas pateicoties Lienas gādībai ieguvis mājas un ģimeni.
“Liena ir pati labākā bāriņtiesas pārstāve, ko pazīstu. Lai
kādi būtu bērni, lai kādas būtu ģimenes, lai kā pret Lienu izturas, viņa vienmēr būs pozitīvs cilvēks. Lienai ir tiešām ļoti
laba sirds un pat pārāk laba. Ar viņu vienmēr var pasmaidīt un jauki aprunāties. Ja Lienas nebūtu, es diez vai dzīvotu
tik jaukā un foršā audžuģimenē jau 16 gadu. Kad pats vēlos
izrunāties par to, kas man uz sirds, es bez bailēm varu doties pie Lienas, viņa tiešām atbalstīs. Šāds cilvēks patiešām
ir retums,” pieteikuma vēstulē Latvijas lepnumam 2017 par
Lienu Reinbergu, rakstīja Toms.
Liena neslēpj, ka darbs bāriņtiesā bijis sarežģīts un dažreiz pašai sirds lūzusi: “Ģimenē, darbā, sabiedrībā mēs esam
blakus. Mēs kopā ejam pa dzīves ceļu, tāpēc palīdzēsim cits
citam! Jāatceras, ka arī liels ozols izaug no mazas zīles un šī
mazā zīlīte ir katra vecāka azotē, tikai tā ir jāiedēsta auglīgā
augsnē.”

Latvijas simtgadi sagaidot

Tiks drukāts atmiņu grāmatas
„Aizupiešu sasaukšanās”
Pārdomas, vēlējumi un ierosmes Latvijas neatkarības izcīnīšanas 100. gadadienas
nākamais metiens
atceres pasākumu atzīmēšanai mūsu novadā
Pagājušā gada nogalē iznāca Aizupes
meža tehnikuma absolventu atmiņu grāmata “Aizupiešu sasaukšanās”. Grāmata
ir veltīta Latvijas simtgadei.
Paulis Čimurs | Aizupieši MT valdes loceklis |

I

epriekšējais metiens jau beidzies, bet arvien saņemam lūgumus pēc grāmatas. Tādēļ iespējami ātri tiks nodrukāts
nākamais grāmatas metiens. Janvāra mēnesī vēlamies noskaidrot gribētāju skaitu un savākt nepieciešamos līdzekļus grāmatas atkārtotai izdošanai. Aicinu visus, kuri vēlas iegādāties grāmatu, sazināties pa tālruni, kas minēts šīs publikācijas
nobeigumā.
Mazliet par tehnikumu. Aizupes meža tehnikumā laikā no
1945.gada mācījušās trīs Latvijas pēc kara mežkopju paaudzes.
Diemžēl mūsdienās tas nepietiekami tiek saprasts un atgādināts. Un tas rada necieņu pret šo sabiedriski saimniecisko spēku. Varētu domāt, ka tāda pat nav bijis, ka tikai šodien meži aug,
mežus stāda - tie jau uzreiz ir lieli un tos izcērt, sastādot valsts
pamateksportu. Tādēļ ieinteresētie aizupieši-mežkopji nodibināja biedrību „Aizupieši MT”. Tās idejiskais un dokumentālais
pamats ir jau popularitāti ieguvusī atmiņu grāmata „Aizupiešu sasaukšanās.” Te mēs aizupiešus sastopam kā cilvēkus viņu
daudzveidībā. Tā ir grāmatas lielākā vērtība. Sameklēti un uzklausīti cilvēki, kurus agrāk nezinājām, un kas būtu pazuduši nezināmi starp aizgājušajiem gadiem. Grāmatas izdošanu
diemžēl nav atbalstījusi neviena no Latvijā zināmajām mežsaimniecību lielfirmām, tāpēc tā tikpat kā nav pieejama Latvijas bibliotēkās. Bijušais Aizupes Meža tehnikuma audzēknis,
Latvijas Lauksaimniecībās akadēmijas absolvents, pēc tam pasniedzējs Aizupes tehnikumā Kārlis Miezītis aizupiešus rosina
nākamgad dāvināt atmiņu grāmatu sava novada bibliotēkām.
Biedrībā var iesaistīties jebkurš, kas jūt kādu radniecību sajūtās, domāšanā, rīcībā.
Sīkāka informācija http://aizupiesi.mozello.lv vai pa tālruni
22026975 vakaros.

Pēteris Briedis | Latvijas Politiski represēto apvienības
Kandavas nodaļas vadītājs |

1918.

gada 18. novembris – ikvienam mūsu valsts
iedzīvotājam ar lepnumu jāatceras un sirdī
jāglabā šī diena – mūsu dzimtenes Latvijas neatkarības izcīnīšanas gadadiena.
Neatkarība mūsu zemei netika dāvināta. To izcīnīja mūsu
cilvēki, kas ar savu varonību, zemes un tautas mīlestību nežēloja spēku un dzīvību pašu valsts izveidē un attīstībā. Tādēļ
mūsu pienākums ir atcerēties un godināt tos latvju vīrus, kas
pēc smagām Ziemassvētku kaujām Tīreļpurvā un Ložmetējkalnā lika pamatus latviešu strēlnieku pulku izveidei, kuri
novembra pirmajās dienās atbrīvoja Rīgu no bermontiešu
karapūļiem un padzina no Latvijas lieliniekus, kas uz īsu brīdi bija pārņēmuši varu Latvijā.
Mums jāatceras un jāgodina tie cilvēki, kas atdeva savu
dzīvību, cīnoties gan pret komunistu, gan fašistu okupantiem
leģionāru un nacionālo partizānu rindās 2. Pasaules kara laikā un arī pēc tam.
Mums jāpiemin un jāgodina tie Latvijas neatkarību izcīnījušie vīri, kuru dzīvību varmācīgi dzēsa staļiniskā režīma
koncentrācijas nometnēs Vjatlagā, Noriļskā, Mordāvijā un
daudzās citās nometinājuma vietās bijušās padomijas ziemeļu apgabalos.
Ir jāatceras šo vīru sievas un mazgadīgie bērni, kuri
1941. gada 14. jūnija represijās uz ilgiem gadiem bija aizdzīti
Sibīrijas trimdā, un daudzi Latvijā neatgriezās.
Mums jāpiemin tie cilvēki, kas pat par nevarmācīgu pretošanos uzspiestajai zemniecības kolektivizācijai 1949. gada
25. martā uz daudziem gadiem tika izsūtīti trimdā uz Sibīriju.
Atcerēsimies arī tos cilvēus, kas grūtajos Latvijas neatkarības pirmajos 20 gados (1920.–1940.) ar savu pašaizliedzīgo
darbu sekmēja mūsu tautsaimniecības un kultūras izaugsmi.
Par to gadu panākumiem liecina šajā laika periodā sasniegtais
Eiropas attīstītāko valstu līmenis lauksaimniecībā (sviesta un
bekona ražošana un eksports, cukurrūpniecība, linkopība),
kā arī citās tautsaimniecības, mākslas un kultūras nozarēs.

Visbeidzot, jāpiemin un jāgodina tie mūsu novada
ļaudis, kas 1991. gada janvārī devās uz barikādēm un aizstāvēja tikko kā atgūto mūsu valsts neatkarību.
Mēs, Kandavas novada politiski represētie, un ticu, ka
arī vairums pārējo novada iedzīvotāju, vēlētos, lai Kandavas novada muzejā, Kultūras namā un citās sabiedriskajās
vietās būtu apskatāmas plašas ekspozīcijas un cita veida
informācija par šādu tematiku:
• mūsu novadnieki – cīnītāji par Latvijas neatkarību
(Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri un tā laika ievērojamākie
novada sabiedriski politiskie darbinieki);
• mūsu novadnieki – cīnītāji par Latvijas neatkarības
nosargāšanu (leģionāri, nacionālie partizāni, kā arī par
pretošanos padomju režīmam pēckara gados notiesātie);
• novadnieki, kuri tika nobendēti staļiniskā režīma
koncentrācijas nometnēs Vjatlagā, Noriļskā, Mordāvijā un
daudzās citās ieslodzījumu vietās Sibīrijas ziemeļos;
• 1941.gada 14.jūnijā un 1949.gada 25.martā represēto
novadnieku traģiskās gaitas izsūtījumā Sibīrijā;
• parādīt mūsu izcilāko novadnieku – zinātnieku,
lauksaimnieku, kultūras un sporta darbinieku un citu
profesiju pārstāvju ieguldījumu novada un visas Latvijas
valsts izaugsmē;
• atspoguļot mūsu novada vadošās nozares – lauksaimniecības sasniegumus pirmajos 20 Latvijas neatkarības gados, tās sagrāvi 50 okupācijas gados un atdzimšanu
pēc neatkarības atjaunošanas.
Ceram, ka Kandavas muzeja fondos 22 muzeja darbības gados ir izveidots pietiekami plašs un daudzveidīgs
materiālu krājums, lai šīs iepriekšminētās tēmas uzskatāmā veidā atspoguļotu un informāciju padarītu pieejamu
mūsu novada iedzīvotājiem. Tas būtu aktuāli ne tikai Latvijas valsts svētku un atceres dienās – 16. un 25. martā, 1.
un 4. maijā, 14. jūnijā, 11. novembrī, 18. novembrī, bet arī
visā pārējā laikā.
Aicinām visus novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties
Latvijas simtgades jubilejas pasākumos!

www.kandava.lv

DOMES LĒMUMI

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr. 22
„Grozījumi Kandavas novada domes
2009. gada 30. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada
domes nolikums””

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
24. pantu un „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28. pantu
Izdarīt Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada domes nolikums”
(Kandavas Novada Vēstnesis, 2009, Nr. 8., 9.nr.; 2010, 13., 17., 18.,
21.nr.; 2011, 29.nr.; 2012, 40., 44.nr.; 2013, 5., 7., 12.nr.; 2014, 2.,
4.nr.; 2015, 2., 10., 11.nr.; 2016, 1.,7. nr.; 2017, 2.,7.nr.) (turpmāk –
noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 5.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.15. Sabiedrisko attiecību nodaļa”.
Svītrot noteikumu 5.16. apakšpunktu.
Svītrot noteikumu 5.17. apakšpunktu.
Svītrot noteikumu 5.19. apakšpunktu.
Papildināt noteikumus ar 5.20. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 5.20. Saimniecības nodaļa.”.
Izteikt noteikumu 6.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.17. Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde ar
struktūrvienībām.”.
Svītrot noteikumu 9.2.apakšpunktu.
Aizstāt 13. punktā vārdus „Domes darba samaksas nolikumu” ar
vārdiem „Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”.
Papildināt noteikumus ar 14.² apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.² Kandavas novada Sporta padome”
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 22
„Grozījumi Kandavas novada domes
2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5
„Kandavas novada domes nolikums”” projektam
1. Projekta satura izklāsts:
Noteikumos nepieciešams veikt grozījumus, izsakot Sabiedrisko attiecību speciālisti ar Sabiedrisko attiecību nodaļa, svītrojot
automobiļa vadītājs, Darba aizsardzības vecākais speciālists un būvinženieris. Automobiļa vadītājs tiek iekļauts jaunizveidotajā Saimniecības nodaļā, darba aizsardzības vecākais speciālists iekļauts
Kancelejas nodaļā.
Sakarā ar priekšlikumu izveidot Kandavas novada Sporta padomi, arī šī vienība tiek iekļauta nolikuma 14.punktā.
Noteikumi papildināti ar Saimniecības nodaļu. Kandavas
novada Kultūras pārvalde izteikta Kandavas novada Kultūras un
sporta pārvalde, pārņemot arī sporta funkciju nodrošināšanu Kandavas novadā. Domes darba samaksas nolikums aizstāts ar spēkā
esošo Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. c
2. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Ar 2017. gada 23. novembra Kandavas novada domes sēdes lēmumu „Par Kandavas novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 5.§) tika nolemts uzdot Juridiskās un personāla nodaļai sagatavot Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.5 “Kandavas novada domes nolikums”
grozījumus un iesniegt apstiprināšanai š.g. decembra domes sēdē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu:
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā:
Projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi izskatīti Kandavas novada domes Finanšu,
plānošanas un novada attīstības komitejā un apstiprināti Kandavas
novada domes sēdē 2017.gada 28.decembrī.
6. Konsultācijas ar privātpersonām:
Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saistošos noteikumus, nav veiktas.
KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS
2018. GADA 18. JANVĀRĪ NO PLKST. 13.00,
DOMES SĒDE 2018. GADA 25. JANVĀRĪ PLKST. 13.00
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Domes ārkārtas sēdē
2017. gada 21. decembrī pieņemtie lēmumi

Apstiprināja ar 2017. gada 21. decembri Gintu Birkenšteinu
Kandavas novada domes deputāta statusā, kā arī apstiprināja
sekojošus grozījumus pastāvīgo komiteju sastāvā: Gundu Cīruli atbrīvoja no darbības Izglītības, kultūras un sporta komitejas

sastāvā un apstiprināja Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas sastāvā, bet Gintu Birkenšteinu apstiprināja Izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā. Komiteju sastāvu
izmaiņas stājas spēkā 2017. gada 21. decembrī.

Domes sēdē 2017. gada 28. decembrī pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports

• Nolēma, ka 2014. gada 30. janvāra noteikumi „Kandavas novada Izglītības pārvaldes īpašumā, valdījumā un turējumā esošo transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi” spēku zaudē
ar 2017.gada 28.decembri, jo ir spēkā 2017. gada 31.augusta
„Kandavas novada domes un tās iestāžu īpašumā, valdījumā un
turējumā esošo transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi”,
kuri nosaka kārtību, kādā izmanto domei un domes iestādēm
piederošus vai turējumā nodotos transportlīdzekļus. Šajā gadījumā tas attiecas arī uz Kandavas novada Izglītības pārvaldes
transportu.
• Apstiprināts Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības
plāns 2018.- 2021.gadam. Plāns publicēts Kandavas mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- plānošanas
dokumenti.
• Nolēma ar 2018.gada 1.janvāri ir izveidot Kandavas novada
Sporta padomi, kuras sastāvā ir: Dainis Rozenfelds, deputāts,
Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, Padomes priekšsēdētājs; Kristaps Gotfrīds, uzņēmējs, Padomes priekšsēdētāja vietnieks; Kaspars Ševčuks,
deputāts; Inna Jēkabsone, deputāte; Daiga Puga, deputāte;
Indulis Matīss, Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors; Aigars Lasis, uzņēmējs; Līga Roze, sporta
trenere.
• Nolēma izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Kandavas novada
Kultūras pārvaldes vadītāju Ziedīti Začesti, pamatojoties uz
Darba likuma 114.pantu „Darbinieka un darba devēja vienošanās” ar 2018. gada 2. janvāri (pēdējā darba diena).
• Nolēma iecelt Ivetu Grunti par Kandavas novada Kultūras
un sporta pārvaldes vadītāju ar 2018. gada 3. janvāri. Uzdodot Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītājai
Ivetai Gruntei izstrādāt Kandavas novada Kultūras un sporta
pārvaldes nolikumu un iesniegt izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2018.gada 18.janvārī.

sporta pārvaldei. Konsolidēti noteikumi publicēti Kandavas mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- noteikumi, nolikumi,
cenrāži.
• Apstiprināja grozījumus domes 2016.gada 24.novembra iekšējos
noteikumos „Iepirkumu vadība”, kuri stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. Konsolidēti noteikumi publicēti Kandavas mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība- noteikumi, nolikumi, cenrāži.
• Ir pieņemt zināšanai Tukuma rajona tiesas 2017.gada 13.novembra
lēmums civillietā Nr. C37101013 par “Kandavas namsaimnieks”
maksātnespējas procesa izbeigšanu.
• Nolēma uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai K. Elksnītei nodot un
Kandavas novada domes izpilddirektoram E. Dudem pieņemt uzskatē ilgtermiņa ieguldījumu par kopējo vērtību 124724,92 EUR.
Kandavas novada Izglītības pārvaldes 2017.gadā ir veikusi kapitālos remontdarbus Kandavas novada domes īpašumā esošajās ēkās
un ir uzstādījusi žogu pie Kandavas PII “Zīļuks”.
• Nolēma piešķirt finansējumu nodibinājuma “KOKNESES
FONDS” EUR 100,00 apmērā grants iegādei Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanas darbiem. Noteikto līdzfinansējumu paredzēt Kandavas novada domes 2018. gada budžetā.
• Nolēma nepiešķirt nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” finansējumu 2018.gadā plānotajām aktivitātēm.
• Nolēma piešķirt Tukuma Ceļojumu un orientēšanās klubam „Silva”, līdzfinansējumu EUR 1500 rogaininga sacensību „Brīvības rogainings”, kas notiks 2018. gada 17. novembrī organizēšanai, kā arī
papildus nodrošināt sacensību organizatorus ar telpām, pasākuma
apskaņošanu un balvām sacensībām “Pašvaldību kauss”. Noteikto līdzfinansējumu paredzēt Kandavas novada domes 2018.gada
budžetā.
• Nolēma jautājumu par finansiālo atbalstu SLO biedrības “SK Boule” plānotajām velo – orientēšanās sacensībām “Latvijas MTBO
daudzdienas/Baltijas čempionāts 2018” Kandavā 2018.gada jūnijā
atlikt uz 2018.gada janvāra domes sēdi, pieaicinot biedrības pārstāvi/valdes locekli.

Nekustamā īpašuma jautājumi

Sociālie jautājumi

• Nolēma nodot zvērinātam tiesu izpildītājam 4 lietas par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
• Pieņēma lēmumu Par nekustamo īpašumu – zemes Ķiršu ielā 2,
Kandavā, “Liepziedi”, Kandavas pagastā un “Vecziemeļi”, Vānes
pagastā atsavināšanu un pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot
pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma īpašniekiem, saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 pantu.
• Pieņēma lēmumu: uzdot domes izpilddirektoram E. Dudem vienoties ar A.Freimani par nekustamo īpašumu - telpu Ūdens iela
2-701 un Ūdens iela 2 – 702, Kandava, Kandavas novads iegādi
atbilstoši tirgus vērtībai.
• Nolēma izīrēt Evitai Ernštreitei, pašvaldības labiekārtoto vienistabas
dzīvokli Zīļu ielā 12-27, Kandavā. Dzīvokļa īres līgumu noslēdzot
uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.
• Nolēma atstāt negrozītu Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas
komisijas 2017.gada 26.oktobra sēdes (protokols Nr.13) lēmuma
Nr. 2 “Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu telpu grupām Lielā
ielā 27, Kandava, Kandavas novads” 1.punktu.
• Nolēma slēgt Apbūves tiesību līgumu par zemes vienību 0,1 ha platībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma zemes vienības Draudzības ielā 4, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi ”piederošas ēku (būvju) īpašuma, – katlu
māja uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai.

Finanšu jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.21 “Grozījumi Kandavas
novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
“2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
• Apstiprināja 2013.gada 27.decembra noteikumu „Par finansējuma
piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem” grozījumus,
kuri stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. Noteikumos ir svītrota nodaļa par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībai “SK Kandava” , jo sākot no 2018. gada 1. janvāri funkcija nodrošināt veselīga
dzīvesveida popularizēšanu, sporta nodarbību pieejamību novada
iedzīvotājiem visām vecuma grupām un Kandavas novada popularizēšana sporta jomā tiks nodota Kandavas novada Kultūras un

• Apstiprināja Kandavas novada pašvaldības policijas pārskats par
darbu 2017.gadā.
• Apstiprināja pārskatu par atkarību izraisošo vielu izplatību Kandavas novadā. Aptauja tikai veikta visās novada skolās.
• Nolēma atcelt Kandavas novada domes 2017. gada 31. augusta
lēmumu „Par Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.
14 „Par Kandavas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošo
noteikumu Nr. 3 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
apstiprināšanu” (protokols Nr. 14, 1.§).

Vides un komunālie jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus
Nr.23 „Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem”, kuri nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.

Citi jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Kandavas
novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5
„Kandavas novada domes nolikums””, kuri stājas spēkā 2018.
gada 1. janvārī.
• Apstiprināja izmaiņas komisiju sastāvos:
- Dzīvokļu komisijas sastāvā iekļāva Kasparu Ševčuku,
- Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā noteica ka S. Bērziņa pilda Komisijas priekšsēdētājas vietnieka pienākumus.
- Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisijas sastāvā noteica ka R. Bērziņš pilda Komisijas priekšsēdētājas vietnieka
pienākumus.
• Apstiprināja grozījumus Kandavas novada dies amatu sarakstā
un noteica, ka grozījumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.
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2018. gada 12. janvāris

Kandava simts gados (1918–2018)

Nemierīgie laiki Kandavā Latvijas
Republikas dibināšanas laikā
(skaitļos un faktos)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja krājuma glabātāja |

1914.

gada 1. augustā pasauli ierauj Lielajā karā, kuru tagad pazīst kā Pirmo
pasaules karu. Tajā iesaistās 38 no
tolaik 59 esošajām valstīm. Karš neglābjami ienāk arī Latvijas
teritorijā. 1914. gada rudenī sākas pirmā mobilizācija. 1915.
gada pavasarī vācu armija okupē visu Kurzemes guberņu.
No tā nav pasargāts neviens. Daudzi dodas bēgļu gaitās, arī no
Kandavas novada.
1918. gada 11. novembrī Kompjenas mežā, Francijā, Vācijas armijas virspavēlniecība paraksta kapitulācijas aktu – ir
beidzies Pirmais pasaules karš. No 1919. gada janvāra līdz jūnijam Parīzē notiek Miera konference, kuras viens no uzdevumiem ir sakārtot Eiropas valstu robežas.
1920. gada 11. augustā Latvija noslēdz ar Padomju Krieviju „mūžīgo mieru”. Līdz ar to Krievija atzīst latviešu tautas
pastāvības tiesības uz laiku laikiem (vai tiešām?!) un lauž tos
uzskatus, ka Krievijai Rīgas, Liepājas un Ventspils ostas ir administratīvi nepieciešamas. Tad sabrūk pēdējais šķērslis Latvijas atzīšanai de jure. Formāli Baltijas valstis atzīst 1921. gada
26. janvārī.
Visos šajos notikumos ir ierauti arī Kandavas iedzīvotāji.
Notikumi seko viens otram, varas mainās, bet cilvēkiem galvenais ir – izdzīvot.
• 1918. gada 18. novembrī Rīgā, Rīgas pilsētas 2. teātra (Nacionālā teātra) telpās, proklamē Latvijas valsti, lai gan faktiski
vara atrodas vācu okupācijas iestāžu rokās. Tiek izveidota
Pagaidu valdība ar Kārli Ulmani (1877 – 1942) priekšgalā.
Tas gan vēl nenozīmē, ka sava valsts latviešiem iekrīt kā kliņģeris rokās
• 1918. gada novembra beigās K. Ulmaņa pagaidu valdība par
pilsētas galvu ieceļ namīpašnieku un Kandavas Sadraudzīgās
biedrības priekšnieku Frici Blumbergu (? – 1919). Arī pati
Sadraudzīgā biedrība atsāk savu darbību, lai arī ne tik plaši
kā līdz Pirmajam pasaules karam
• 1918. gada 17. decembrī jau proklamētajai jaunajai Latvijas valstij lielinieki pasludina Padomju Latviju. Blakus pārliecinātiem lieliniekiem un naidīgi noskaņotiem vāciešiem
visvairāk ir mierīgo iedzīvotāju, kuri paši pret savu gribu ir
ierauti turpmākajos asiņainajos notikumos
• 1918. gada 30. decembrī cauri Kandavai 65 kamanās bēg
prom vācu baroni ar visām ģimenēm. Viņu atbruņošana,
iegūstot dažāda kalibra šautenes un kādus desmit revolverus, notiek latviešu sarkanā strēlnieka Augusta Dombrovska

(1894–1971) vadībā. Tur piedalās arī F. Blumbergs, pierunādams baronus atdot ieročus ar labu, lai nebūtu liekas asins
izliešanas
• 1918. gada 31. decembrī Kandavas pagasta namā nodibinās revolucionārā Kara komiteja, kuras vadību uzņemas
A. Dombrovskis. Tiek nodibināts pašaizsardzības pulciņš,
par kura vadītāju ieceļ Ādamu Paegli (1890 - ?). Pie pagasta
nama izkar sarkano karogu
• 1919. gada 8. janvārī Kandavā ierodas K. Urbanoviča komandētais 3. kavalērijas divizions ap 150 vīru sastāvā. Viņiem par godu rīko pusdienas ar svaigi šauta brieža gaļu. Pēc
maltītes sarkanarmieši dodas atbrīvot Ventspili, kurā kopā
ar sarkangvardiem noslepkavo ap 120 gūstā padevušos vācu
kareivjus. Šis nežēlīgais terora akts izraisa tikpat nežēlīgu balto teroru, kuru īsteno landesvēristi.
• 1919. gada 12. janvārī uz nopratināšanu izsauc draudzes
mācītāju Aleksandru Bernevicu (1856–1919), kuram pārmet sadarbošanos ar soda ekspedīciju 1905. gada revolūcijas
laikā. Tāpat viņam nepiedod sadarbību ar landesvēristiem,
kuri pirms uzbrukuma Kandavai ir iegriezušies mācītājmuižā. A. Bernevicam piespriež nāves sodu, kuru izpilda 1919.
gada 16. janvārī. Tas rada neapmierinātību lielākajā daļā
Kandavas draudzes locekļu. Reizē ar viņu nošauj arī Emīlu
Robertu Heinrihu Šteinu (?–1919) – Kandavas grāmatnīcas
Lielajā ielā 53 īpašnieku un vācu krājaizdevu sabiedrības
grāmatvedi.
• 1919. gada 13. janvārī Rīgā notiek I Vislatvijas strādnieku,
bezzemnieku un strēlnieku deputātu kongress, kurā piedalās

arī A. Dombrovskis. Tieši šajā laikā Kandavā iebrūk Hansa
fon Manteifela (1894 – 1919) trieciena nodaļa, lai atbrīvotu sagūstītos ķīlniekus. Pie Štempeļmuižas vācieši uzduras
kandavnieku pašaizsardzības patruļām. Apšaudes laikā krīt
revolucionārās Kara komitejas loceklis, dzejnieka un skolotāja Jēkaba Jansona-Saivas (1890–1953) brālis Fricis Jansons
(1895–1919), kuru landesvēristi par biedinājumu ļaudīm noliek baznīcā. Vēlāk viņu apglabā Mēra kalniņā, bet pēc brīvības cīņām brālis viņu pārapbedī Jaunkandavas kapos blakus
mātei Trūdei Rugājai
• 1919. gada 14. martā Kandavā iebrūk landesvēra vienība
majora Alfrēda Flečera (1875–1959) vadībā. Atkal sākas terors, kuru mēģina mīkstināt pilsētas birģermeistara amatā
atjaunotais Osvalds Jēgermanis (1875 – 1945). Viņam tiešām
izdodas dažus kandavniekus paglābt no nošaušanas. Bez izmeklēšanas un tiesas nošauj aptuveni 20 Kandavas iedzīvotājus. tiesas un Nošaušanas akcijas vada barons Aleksandrs
Voldemārs Štrombergs (1892 – 1956) no Štempeļmuižas
• 1919. gada 19. maijā pēc Talsu vācu komandanta kapteiņleitnanta Pētera Venta pavēles par pieļaušanu izkarināt sarkano
karogu, vācu baronu atbruņošanu nošauj K. Ulmaņa par pilsētas galvu iecelto F. Blumbergu
• 1919. gada 7. augustā beidz pastāvēt landesvēra komandantūras vara, Talsos ierodas Latvijas pagaidu valdības iekšlietu
ministra ieceltais apriņķa priekšnieks Pauls Grindulis. Viņš
sāk organizēt policijas struktūrvienības, un nākamajā dienā
amatā stājas apriņķa priekšnieka palīgi. Kandavas apkārtne
ietilpst 2. iecirknī ar kanceleju Sabilē, kuru vada Ernests
Dukmanis.
• 1919. gada 9. septembrī iedzīvotāju ērtību labad 2. iecirkņa
kanceleju no Sabiles pārceļ uz Kandavu.
Diversiju veikšanai, nemieru celšanai un iedzīvotāju terorizēšanai boļševiki izveido labi apmācītu bandu apmēram 100
cilvēku sastāvā, kuri sadalās grupās un izklīst pa Kurzemi.
Uz Kandavas un Talsu apkārtni dodas apmēram 30 vīru grupa ar bijušo Talsu revolucionārās kara komitejas tribunāla
priekšnieku, Lībagu pagastā dzimušo Kārli Kretuli (1889–
1938) priekšgalā. Kretulieši ierīko apmešanās vietas Vandzenes, Nurmuižas, Strazdes un Matkules mežos.
Vācieši neslēpj, ka vēlas kolonizēt Kurzemi, to pievienojot
Vācijai. Sākas sadursmes starp latviešu un vācu karavīriem.
Kandavā izveido komandantūru, kuru vada leitnants Gustavs Tauriņš (1890–?). Komandantūras vienības regulāri cīnās ar kretuliešiem.
• 1920. gada janvārī beidzot beidzas kretuliešu darbība, Kandavā iestājas mierīgāki laiki. Nu var sākt domāt par kara seku
likvidēšanu un saimniecisko dzīvi
• 1920. gada 2. februārī notiek Kandavas pilsētas domnieku
vēlēšanas, ievēl 12 domniekus
• 1920. gadā Kandavā ir palikuši tikai 1045 iedzīvotāji.

Kandavas bērnu dārza vēsturi pārlapojot
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja krājuma glabātāja |

Č

etrdesmit gadus šogad atzīmē bērnudārza jaunās telpas Kandavā Raiņa ielā 14, uz kurām iestāde pārcēlās
1978. gadā.
Bērnudārzam Kandavā gan ir senāka vēsture, kuru atļaušos pārlapot.
Pirmā informācija par bērnudārzu Kandavā ir no 1935.
gada. To apmeklēja 40 bērni vecumā no trīs līdz astoņiem
gadiem.
Pēc Otrā pasaules kara bērnudārzs atradās Liepu ielā 5,
ēkā, kura pirms nacionalizācijas bija piederējusi farmaceitam Bergam. Bērnudārzā bija divas grupas vecumā no trim
līdz septiņiem gadiem. Līdz 1957. gadam tā vadītāja bija

Irma Stoņina. Pēc tam no 1957. līdz 1960. gadam vadītāja
bija Juzefa Magdeburgere un no 1960. gada līdz 1978. gadam - Milda Heidingere.
1965. gadā bērnudārzs ieguva jaunu nosaukumu: Kandavas bērnudārzs-mazbērnu novietne. Līdz ar to bērnudārzs atradās turpat Liepu ielā 5, bet mazbērnu novietne jeb
silīte bija Raiņa ielā 17.
1978. gadā gan bērnudārzs, gan silīte pārcēlās uz jaunām
telpām Raiņa ielā 14. Par tā vadītāju kļuva skolotāja Leonora
Grīnberga. Jaunajā bērnudārzā uzņēma 280 bērnus, kuri bija sadalīti 12 grupās.
Savukārt, ēkā Liepu ielā 5 iekārtoja darbinieku
dzīvokļus. Bet 1990. gadā bijušo bērnudārza ēku
atguva Bergu audžumeita Liesma Berga.

12. janvārī Kandavas pirmsskolas izglītības
iestāde “Zīļuks” atzīmēs četrdesmit gadu jubileju.
Jubilejas svinības “Zīļukā” sāksies plkst. 10.30 un uz tām
aicināti bijušie darbinieki kā arī citi interesenti, lai
pakavētos atmiņās par kopā pavadīto laiku.

Eglīte bērnu dārzā 1938.gadā
kopā ar skolotāju un mācītāju
Rihardu Zariņu (1889–1942),
stāv otrajā rindā trešais
no kreisās.

www.kandava.lv

PAGASTU ZIŅAS
Aizvadītais gads Vānes pagastā

Nākamajos gados gan atgriežas daudzi kandavnieki no bēgļu
gaitām Krievijā un apkārtējām mājām
• 1920. gadā aktīvu darbību atsāk Kandavas Sadraudzīgā
biedrība. Tās priekšnieks ir uzņēmējs Vilis Vizbulis, kasieris
Augusts Veinbergs (1882–?), rakstvedis skolotājs un grāmatu veikala īpašnieks Juris Birznieks (1871–1950). Šajā gadā
notiek piecas teātra izrādes ar ienākumiem 6600 rbļ., no
zaļumu svētkiem biedrība ieņem 3000 rbļ., no īres maksām
saņem 1500 rbļ, par zāles izīrēšanu ieņem 100 rbļ., bet biedru naudas ir 200 rbļ. (divi rubļi no personas). Kopā gadā ieņem 11400 rbļ. Bet ir arī izdevumi: teātra izrāžu sarīkošana
izmaksā katra 900 rbļ., aktieri par šīm piecām izrādēm par
katru saņem 320 rbļ., zaļumu svētki izmaksā katrs 600 rbļ.,
kasieris, rakstvedis, bibliotekārs un teātra pārzinis katrs saņem 250 rbļ. Skatuves uzlabošanai aiziet 1000 rbļ, bibliotēkas
paplašināšana prasa 500 rbļ, neparedzētiem izdevumiem paredz 500 rbļ.
• 1920. gada 6. aprīlī VII dienas adventistu Kandavas draudzi uzņem draudžu savienībā. Tā sastāv no 16 draudzes
locekļiem
• 1920. gada 16. maijā Lielajā ielā 16 sāk darboties Latvijas
Sarkanā Krusta biedrības Kandavas nodaļa. Tās priekšnieks
ir skolotājs Ervīns Zariņš (?–1942) – mācītāja Riharda Zariņa brālis
• 1920. gada 3. oktobrī Sadraudzīgās biedrības telpas lūdz
Kandavas Sarkanā Krusta nodaļa bazāram un koncertam
• 1920. gada 12. oktobrī Kandavas pilsētas galva O. Jēgermanis
lūdz atvēlēt biedrības telpas par labu pilsētas nespējniekiem
• 1920. gada 24. oktobrī Kandavas draudzes padome, kurā
piedalās 17 vāciešu un 24 latviešu draudzes pārstāvji, par
mācītāju ievēl Engures mācītāju Kārli Tempeli (1873 – 1943).
• 1920. gada 27. oktobrī pret jaunievēlēto mācītāju K. Tempeli
protestē Kandavas latviešu draudzes locekļi, tādēļ K. Tempelis paliek vienīgi par vācu draudzes mācītāju.
• 1920. gadā darbu sāk Kandavas apvienotā sešklasīgā pamatskola, kuras 1. un 2. klases skolēni mācās Sabiles ielā 8, bet
4.–6. klašu skolēni mācās bijušās pilsētas skolas telpās Lielā
ielā 8. Skolas ilggadējs pārzinis ir Irlavas skolotāju seminārists Pēteris Kalniņš (1879–1957).
• 1920. gadā Kandavas luterāņu baznīcas latviešu draudzes
priekšnieks ir B. Eimanis, bet vācu draudzes – Aleksandrs
fon Koškuls
• 1920. gadā skolotājs, grāmatu veikala īpašnieks un grāmatu izdevējs Juris Birznieks izdod brāļa Kārļa Birznieka lugu
„Māņi”. To iespiež J. Glūda un biedri Talsos.
• 1920. gadā Kandavas sēravotu iestāde pāriet E. Danenberga
īpašumā. Mazpilsēta sāk mierīgu dzīvi. Pilsētiņā atjaunojas
nelielie rūpniecības uzņēmumi, atkal veras vaļā veikaliņi, ir
sava skola un sava sabiedriskā dzīve. Un, galvenais, beidzot
ir sava valsts.

Ar Jaunā gada iestāšanos mums ikkatram patīk pasapņot
un izveidot jaunu vēlmju sarakstu, bet taču ikdienas skrējienā tiecoties pēc labākās rītdienas mums jāmāk novērtēt
paveikto un tāpēc te vietā ir burvju vārdiņš-pateicība.
Par paveikto esmu pateicīga, ka gaidot Latvijas valsts
simto gadadienu mēs aktīvi iesaistāmies un strādājam dažādās aktivitātēs:
Labiekārtojam “Karoga laukumu” esam iestādījuši tūjas,
ar rudens ziediem papildinājuši, paplašinājuši, pilnveidojuši
puķu dobi.
Atpūtas laukumā “Spāres” zaļajā joslā esam iestādījuši
spēka ozolu.
Esam sakopuši, izpļāvuši un no atvasēm atbrīvojuši Aizupes meža tehnikuma audzēkņu atstāto mantojumu–stādīto
ozolu aleju.
Vānes pamatskolā kapitāli atremontēti sanitārie mez-gli
(zēniem, meitenēm)veikts gaiteņa kosmētiskais remonts, labiekārtota puķu dobe, veidoti jauni apstādījumi.
Kultūras namā jumta, griestu remonts. Gāzes apkures
katla iegāde, uzstādīšana.
Mūsu ieceres:
- Seno lietu krātuvē izveidot foto izstādi ”Koka apbūve Vānē”
- Uzstādīt Vānes pagasta piederības zīmi Latvijai.
- Izkopsim gājēju taku vienā no oriģinālākiem apbedījumiem Kurzemē, kas atrodas uz mākslīga paugura vidū netālu no Aizupes muižas “Baronu kapi”
- Veiksim pašvaldības ēkai “Vārpiņa” gaiteņa kosmētisko
remontu un ieejas fasādē durvju nomaiņu. Ar projekta palīdzību atjaunosim bruģētu celiņu iekārtošanu pie administratīvās ēkas.
Sirsnīgus pateicības vārdus gribu teikt visiem, visiem
Vānes ļaudīm, ko Jūs katrs atsevišķi un visi kopā esat dāsni
dāvājuši, palīdzējuši un esam kopīgiem spēkiem sasnieguši.
Mīļu paldies vēlos arī publiski pateikt saviem kolēģiem,
speciālistiem par kopdarbu, ko ikdienā cenšamies paveikt pēc
vislabākās sirdsapziņas. Pateicos domes deputātiem par sapratni, saskaņu un radošu pieeju risinot svarīgus jautājumus.
Visiem novēlu ar gaišām domām piepildītu, ar baltiem darbiem bagātu šo gadu, kas palīdzētu veikt lielus un mazus darbus
svētkos un ikdienā! Lai nezūd apņēmība, lai nepietrūkst enerģijas, lai
šīs pārdrošās ieceres īstenotu! Lai
mums izdodas! Tad arī iecerēto
izdosies piepildīt, kāroto-sasniegt
un iegūto-nosargāt!
Daina Priede, Vānes
pagasta pārvaldes vadītāja

Arī Zantē domā par labiekārtošanu

Tāpat kā aizvadītajā 2017. gadā arī šogad Zantes pagastā
turpināsim labiekārtošanas darbus, īpaši pagasta centrā. Iecerēts pabeigt gājēju celiņa izbūvi no skolas uz bērnudārzu,
celiņa malās uzstādīt parka soliņus, kur gājējiem pakavēties
un pačalot par pagasta jaunumiem.
Latvijas simtgadei par godu šogad
plānots iestādīt gar gājēju celiņa malu
liepu aleju.
Visiem novada iedzīvotājiem
novēlu radošu un jaunām
idejām atvērtu 2018. gadu!
Jānis Kālis, Zantes pagasta
pārvaldes vadītājs

Matkules pagastā
galvenie bijuši labiekārtošanas darbi

Kandavas bērnu dārza bērni dodas
pastaigā, 1935. gads

Padarīto darbu sarakstā 2017. gadā galvenie bija pagasta
labiekārtošanas darbi, uzlabojot ainavisko skatu un padarot
pagasta skaistākās vietas pieejamas visām ļaužu grupām. Tā
bija koku apzāģēšana gar dīķmalu un vainagu pacelšana, lai
koku zari netraucētu braucot pa Centra ielu lielām mašīnām.
Atjaunojām laipas pie pagasta dīķa un Buses pilskalnā. Startējot Kandavas novada iespēju fonda projektā laipas
pāreju padarījām vienlīdzenu- pieejamu visām ļaužu grupām (veciem cilvēkiem, bērnu un invalīdu ratiņiem). Veicot projektā plānoto sapratām, jāatjauno visa laipa, ko arī ar
novada domes atbalstu paveicām.
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Projekta realizēšanā, svētku atbalstīšanā un citu saimniecisku darbu
veikšanā liels paldies visiem, kas neatteica un palīdzēja.
Vislabākie novēlējumi Jaunajā
gadā!
Lai Jūsu sirdis piepilda
prieks!
Dzidra Jansone, Matkules
pagasta pārvaldes vadītāja

Aizvadītā gada veikums Zemītes pagastā

Pirms nospraust jaunus mērķus, jāatskatās uz paveikto,
jāizvērtē sasniegtais mūsu mīļajā Zemītes pagastā.
Ieplānotie un paveiktie darbi 2017. gadā.
Tiek veikts darbs pie Zemītes pagasta ceļa Nr.20, “P-121
“Lapsas” P-121” pārbūves.
Turpinām darbu pie projekta: “Meža dienas”
(“Latvijai – 100”).
Veikti estrādes remonta darbi.
Realizēts KNIF projekts “Dari pats!” košumkrūmu stādījumi “Cerībās” /pie TN, bibliotēkas, pagasta pārvaldes /.
Pagasta svētki – svētku laikā svinējām Zemītes evaņģēliski luteriskai baznīcai 450 un pagastam 580 gadu jubileju.
Uzturēti kārtībā pašvaldību ceļi un ielas, sakopta pagasta teritorijas apkārtne, pagasta kapsētas.
Paldies par sniegtajiem pakalpojumiem: SIA Kandavas komunālie pakalpojumi, SIA Kandavas ceļi, SIA ELFA,
Kandavas novada pašvaldības policijai, Valsts policijai,
Kandavas iecirknis.
Jaunajā 2018. gadā izaicinājumu netrūks – tas ir valsts
simtgades gads, pasākumu būs daudz, tiks realizēti aizsāktie projekti. Zemītes pagasta ceļa Nr.20, “P-121 “Lapsas”
P-121” pārbūve turpināsies. Noslēgsies darbs pie projekta:
“Meža dienas” (“Latvijai – 100”). Turpināsim darbu pie ielu apgaismošanas.
Mūsu panākumi ir atkarīgi tikai no
mums pašiem, pašu ieguldītā darba un
attieksmes pret to. Vienalga kādu darbu darīsim, darīsim to ar pilnu atdevi.
Novēlu 2018. gadā atrast sapni,
kam ticēt, atrast mērķi, ko piepildīt un veiksmi, kas nepamet!
Rita Diduha, Zemītes
pagasta pārvaldes vadītāja

Paveiktais Cēres pagastā

Vispirms gribu pateikt paldies visiem, kas piedalījās
pagasta sakopšanas darbos, kuplināja rīkotos pasākumus
ar savu piedalīšanos, klātbūtni.
Aizvadītajā gadā pagasta teritorijā veiktie lielākie labiekārtošanas darbi – pagarināta ielu apgaismojuma līnija
līdz estrādes stāvlaukumam, kapsētās uzstādīti ziņojumu
dēļi, noasfaltēts gājēju celiņš no skolas līdz autobusa pieturai. Pēc Cēres pamatskolas iniciatīvas projekta “Latvijai
-100” ietvaros izveidota rožu dobe no skolēnu, skolas absolventu, pagasta iedzīvotāju un citu aktīvistu ziedotajām
rozēm. Skolai noslēdzās Erasmus+ projekts “Mana tautība ir cilvēks” un uzsākta piedalīšanās jaunā Erasmus+
projektā “Lasīšana bez robežām”, kurš ilgs 2 gadus.
Lielākie plānotie darbi – stāvlaukuma labiekārtošana
pie pagasta pārvaldes ēkas, grants seguma atjaunošana uz
Korģeļciema ceļa, Cēres pamatskolas fasādes nokrāsošana, pagastmājas jumta nomaiņa. Ar lielām cerībām pagasta iedzīvotāji gaida solīto valsts autoceļa asfaltēšanu no
Cēres apvedceļa līdz Rīgas – Ventspils šosejai. Turpināsim
pagasta teritorijas sakopšanas darbus,
iesāktās kultūras tradīcijas.
Lai Jaunajā, Latvijas simtajā
gadā, rodas labas domas un vērtīgi darbi, lai piepildās tas, ko
visvairāk vēlaties, lai ir veiksme,
stipra veselība un mīlestība.
Maija Jēce, Cēres pagasta
pārvaldes vadītāja
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2018. gada 12. janvāris

Tautas Saimes Grāmatas iedziedāšana Kandavā
2018. gada 18. janvārī Kandavas novada
muzejā notiks Tautas Saimes grāmatas
iedziedāšana.

Rīgā, lai nonāktu Nacionālajā bibliotēkā. Grāmatas ceļam
var sekot līdzi mājas lapā: https://www.biedribarasa.lv/
latvijai-100/projekts-tautas-saimes-gramata/
Tautas Saimes grāmatas iedziedāšana Kandavā tieši 18.
janvārī nav izvēlēta nejauši. Šajā dienā pirms 165 gadiem
ir dzimis mūsu dižais novadnieks skolotājs, valodnieks un
sabiedriskais darbinieks Kārlis Mīlenbahs (1853–1916).

Sarma Anģēna | Kandavas novada muzeja vadītāja |

Tautas Saimes grāmata (TSG) – ir pirmreizēja, ar roku
rakstīta un ar sirdi veidota grāmata, kas veltīta Latvijas
Valsts simtgadei Idejas autori ir Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA).
Grāmatas veidošanas mērķis ir ar roku rakstīta grāmata, kuru veidotu pati tauta, un, kur ikvienam iedzīvotājam būtu unikāla iespēja rakstīt savus iespaidus, pārdzīvojumus, redzējumus, apsveikumus, attīstības idejas,
savus vēstījumus un rosinājumus, uzrunājot valsti personīgi. Cilvēki uztic grāmatai, kāds bijis mūsu tautas,
dzimtu, ģimeņu ceļš pirmās simtgades nogrieznī. Vislabāk par to var pavēstīt mūsu Latvijas valsts vienaudži,
kuri piedzimuši reizē ar Latviju. Tie ir dažādu tautību
cilvēki, kuru dzīve un likteņi savijušies un ritējuši kopā
ar Latviju. Centrālā ideja grāmatas tapšanā ir saliedēt un
iesaistīt sabiedrību ciešākā sadarbībā sakarā ar Latvijas
Valsts jubilejas simtgadi, savācot no 60000 līdz 120000
novēlējumu mūsu valstij. Kopumā pārstāvētas 25 grāmatas, 5 reģionos – Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē
un Zemgalē. Šo grāmatu īpatnība slēpjas beidzamajās
grāmatu lapās – tās ir zelta krāsā, kas domātas TSG

Pasākuma norise:

brīvprātīgajiem palīgiem, īpaši atzīmējot viņu veikumu
grāmatu tapšanā.
2017. gada 20. aprīlī Rīgas domē simboliski tika iedziedātas visu piecu reģionu Tautas Saimes grāmatas, 21. aprīlī
Rucavas novadā tika iedziedāta pirmā TSG visā Kurzemē
un Latvijā ar tautas dziesmu “Ģērbies, saule, sudrabota!”.
No tā brīža tautasdziesma kļūst par TSG iedziedāšanas
himnu un sāk savu ceļu pa Latvijas pagastiem, novadiem
un pilsētām ar devīzi – „Mans ceļš kopā ar Latviju’’.
2018. gada septembrī visas grāmatas atkal atgriezīsies

IZSOLES

Kandavas novada dome
rīko nekustamā īpašuma
„Laimas 2”, Zemīte, Zemītes pagasts,
Kandavas novads Izsoli

Nekustamais īpašums „Laimas 2”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastrs numurs 9094 001
0337), sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 840 m2
un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001
0337 001 un kopējo platību 120,0 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 2800,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 280,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks
2018. gada 22. janvārī plkst.11:00 Kandavas novada
domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama
līdz 2087. gada 19. janvārim Kandavas novada domes
norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB
banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada
domes mājaslapā www.kandava.lv.
Izsoles objektu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties par apskates laiku. Tālrunis uzziņām 63107370.

Kandavas novada dome
rīko nekustamā īpašuma „Lauciņi”,
Zemītes pagasts, Kandavas novads 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 1100,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 110,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks
2018. gada 22. janvārī plkst.11:10 Kandavas novada
domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama
līdz 2018. gada 19. janvārim Kandavas novada domes
norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB
banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada
domes mājaslapā www.kandava.lv.
Izsoles objektu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties par apskates laiku. Tālrunis uzziņām 63107370.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”,
reģ. Nr.41203006844, 2018.gada
16.februārī “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 16. februārī plkst. 10.00 ekskavatora KOMATSU FAI 266D, reģistrācijas Nr. T1048LB, 1993.gads, sākumcena 4500,00 EUR. Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam
jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas 450,00 EUR;
• 2018. gada 16. februārī plkst. 11.00 traktoru MTZ-82, reģistrācijas Nr.T1351LF, 1990.gads, sākumcena 1200,00 EUR.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas 120,00 EUR;
• 2018. gada 16. februārī plkst. 13.30 pļaujmašīnas POMAROL Z032/2, 2013.gads, sākumcena 1100,00 EUR. Pirms
reģistrācijas izsoles dalībniekam jāiemaksā nodrošinājums
10% apmērā no izsoles sākumcenas 110,00 EUR;
• 2018. gada 16. februārī plkst. 14.00 traktora piekabes
RŽT-5 (ūdens muca), reģistrācijas Nr.P4172LV, 1987.gads,
sākumcena 850,00 EUR. Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles
sākumcenas 85,00 EUR;
• 2018. gada 16. februārī plkst. 14.30 traktora piekabes
2 PTS-4, reģistrācijas Nr.P6360LT, 1985.gads, sākumcena
200,00 EUR. Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas
20,00 EUR.
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 15.februārim.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties darba laikā birojā “Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā un mājaslapā: www.kandava.lv/izsoles .

17.30 Piemiņas brīdis pie K.Mīlenbaha vecāku kapa
vietas Kandavas Baznīcas kapos
18.00 Tautas Saimes Grāmatas iedziedāšana Kandavas
novada muzejā
19.00 Novadpētniecības materiālu krājuma “Kandavas
novada burtnīcas”
I daļas “Kandavas burtnīcas” prezentācija.
Aicinām piedalīties ikvienu novadnieku, jo īpaši seniorus, un ierakstīt savu vēstījumu un novēlējumu Tautas
Saimes grāmatā!
Tautas Saimes grāmatā vēstījumus varēsiet ierakstīt
Kandavas novada muzejā no 18.janvāra līdz 1.februārim.
Pēc 1.februāra ierakstīt savus novēlējumus grāmatā varēs arī vairākās citās vietās Kandavā- pilsētas bibliotēkā, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Kandavas
ev.lut. baznīcā un novada pagastos. Sīkāka informācija
par vietām, datumiem un laikiem tiks publicēta vietnē
www.kandava.lv.

Kandavas novada domes
Kurzemes Radio turpmāk

I

nformējam, ka sākot ar šī gada janvāri Kandavas novada domes ziņas Kurzemes radio skanēs 2x mēnesī- katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā plkst.
9.30. Šomēnes Kandavas novada domes ziņas skanēs
11. un 25. janvārī plkst. 9.30 Kurzemes Radio. Esi informēts par jaunumiem un aktualitātēm novadā!

Informatīvais izdevums
“Kandavas Novada Vēstnesis”

J

aunajā gadā izmaiņas notikušas arī pašvaldības sabiedrisko
attiecību jomā - lai uzlabotu darba organizāciju, ir noteikts viens atbildīgais par sabiedrisko attiecību norisēm.
Sākot ar 2018. gada janvāri ir nedaudz mainījusies domes struktūra, un izveidota sabiedrisko attiecību nodaļa, kuru vadīs Līga Šupstika, bet Dagnija Gudriķe arī
turpmāk pildīs sabiedrisko attiecību speciālistes pienākumus,
tostarp, būs atbildīga par informatīvo izdevumu “Kandavas
Novada Vēstnesis”.
Jaunā vadītāja informē, ka pašlaik tiek realizētas izmaiņas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada
Vēstnesis”. Lai izdevums sasniegtu visus lasītājus, turpmāk ar
pasta starpniecību tas nonāks visu Kandavas novada iedzīvotāju pastkastītēs un līdz ar to palielinās izdevuma tirāža. Bet,
lai šis pakalpojums nesadārdzinātos, ir mainīts arī izdevuma
vizuālais izskats. Tas tiek drukāts uz avīžu papīra tipogrāfijā
“Mūkusala”, samazinot drukāšanas izmaksas. Tiks piedomāts
arī pie izdevuma satura un kvalitātes. Tiek
plānotas jaunas rubrikas, kas papildinātas
ar attēliem, tabulām un piktogrammām.
Viena no rubrikām ir veltīta Latvijas
simtgadei, kurā būs lasāmi raksti par
Kandavas vēstures notikumiem, ēkām,
ielām, cilvēkiem. Tāpat tiek domāts par
izdevuma regularitāti, lai tas pie lasītājiem nonāktu konkrētā datumā. Sākot
ar februāri tā izplatīšana tiks uzsākta
katra mēneša piektajā datumā. Tiem,
kuriem pastkastītes nav, izdevumu varēs saņemt pagastu pārvaldēs, vai Kandavas novada domē.

www.kandava.lv
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Izveidota Kultūras un sporta pārvalde
Pamatojoties uz domes lēmumu, ar
1. janvāri reorganizāciju piedzīvoja
Kultūras pārvalde, kas pārtapusi par
Kultūras un sporta pārvaldi.
Dagnija Gudriķe

V

eselīga dzīvesveida un sporta attīstības nodrošināšana iedzīvotājiem, kas ir pašvaldības funkcija, turpmāk būs jaunizveidotā kultūras un
sporta pārvaldes paspārnē, nevis kā līdz šim –
biedrības “Sporta klubs Kandava” pārziņā. Līdz ar to sporta, kultūras un tūrisma pasākumi tiks koordinēti un rīkoti
savstarpēji sadarbojoties. Tas bija arī vien no auditoru ieteikumiem, lai izvairītos no “skaidras naudas” darījumiem
un pašvaldības funkcijas nebūtu jāveic biedrībai. Līdz ar
to izmaiņas notikušas arī vadībā. Esošajiem darbiniekiem
bija jāpiedāvā vietas jaunizveidotajā pārvaldē, kā to nosaka
normatīvie akti. Par kultūras un sporta pārvaldes vadītāju
ar domes lēmumu apstiprināta Iveta Grunte, kura vadības
“grožus” pārņēma 3. janvārī, jo iepriekšējā kultūras pārvaldes vadītāja neuzskatīja sevi par piemērotu saistībai ar
sporta dzīves pārraudzību. Ziedītei Začestei tika piedāvāts
vietnieces kultūrā amats, bet, savstarpēji vienojoties, Z.Začeste no tā atteicās un šis amats šobrīd tiek likvidēts. Tā

ziņas
divreiz mēnesī

turpmāk jaunā veidolā
Lai ieturētu vienotu stilu visos pašvaldības informatīvajos kanālos, vienlaicīgi ar izmaiņām “Kandavas Novada
Vēstneša” vizualizācijā, izmaiņas sagaidāmas arī mājaslapā www.kandava.lv. Tuvākajā laikā plānots veikt mājaslapas pielāgošanu viedierīcēm, kas atvieglos informācijas
ieguvi mobilo telefonu un planšetdatoru lietotājiem.
Lai veiksmīgi realizētu iepriekšminētās ieceres, ir izveidota domubiedru grupa, kas strādā pie vienota grafiskā dizaina, novada logo izstrādes un kvalitatīvu suvenīru
izvēles, piesaistot to izgatavošanā arī vietējos amatniekus
un uzņēmējus. Vienoto grafisko dizainu un logo plānots
izmantot reklāmas baneros, afišās, vizītkartēs un citos
prezentācijas materiālos. Darba grupas sastāvā ir domes
priekšsēdētāja Inga Priede, sabiedrisko attiecību nodaļas
speciālistes, pašvaldības mājaslapas uzturētājs Jānis Priednieks, māksliniece-dizainere Baiba Rulle un citi savas nozares profesionāļi.
Tie, kuriem nav pastkastītes, vai arī
kādu iemeslu dēļ izdevums nav piegādāts,
lūdzu informēt Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Līgu Šupstiku (liga.supstika@
kandava.lv; tālr.: 26451427).
Iedzīvotāji, kuri savās pastkastītēs nav
saņēmuši sienas pārliekamo kalendāru
“Kandava 1230–2018”, lūdzam griezties
Sabiedrisko attiecību nodaļā. Jaunkandavas
iedzīvotāji kalendāru vēl nav saņēmuši tehnisku iemeslu dēļ un viņiem kalendārs tiks
ielikts pastkastītēs pēc 15. janvāra.

kā jaunajā pārvaldē bija nepieciešams vadītājas vietnieks
sportā, tas tika piedāvāts SK “Kandava” vadītājam Andrim
Bambim, kurš no šī piedāvājuma atteicās, sakot, ka paliks
kluba vadītāja amatā, bet uzņēmās pildīt sporta organizatora pienākumus. Runājot un aptaujājot sportistus, un ar
sporta un veselīga dzīvesveida saistītus novada iedzīvotājus,
un ņemot vērā viņu ieteikumus, ka jaunajam sporta dzīves
vadītājam jānāk no pašu vides, kā arī uzticoties jaunās pārvaldes vadītājas I.Gruntes izvēlei, par Kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietnieku sportā ir apstiprināts Roberts
Rozentāls. Pamatā, SK “Kandava” algotie darbinieki ar dažiem izņēmumiem iekļausies pārvaldes darbā un turpinās
iesāktos darbus. Kultūras un sporta pārvaldē ir izveidota
jauna amata vieta – pasākumu reklāmas menedžeris, kas
nodrošinās aktīvu informācijas plūsmu par notiekošajiem
pasākumiem. Šajā amatā tika apstiprināta Annija Rudzīte,
kura jau sevi ir pierādījusi gan brīvprātīgi organizējot dažādus kultūras pasākumus, kas būtiski palielinājis apmeklētāju skaitu, gan Ziemassvētku dāvantirgu, nodrošinot aktīvu
reklāmu gan sociālajos tīklos, gan uzrunājot cilvēkus.

Iveta Grunte Kultūras
un sporta pārvaldes
vadītāja

Kultūras un sporta pārvaldē darbu sākuši jauni speciālisti

Annija Rudzīte

Roberts Rozentāls

3. janvāri Kandavas Kultūras un sporta
pārvaldē darbu sākuši divi jauni speciālisti – pārvaldes vadītājas vietnieks
sportā Roberts Rozentāls un reklāmas
menedžere – lietvede Annija Rudzīte. Piedāvāju interviju ar
abiem speciālistiem.

noorganizēt divas balles un Ziemassvētku Dāvantirgu. Sapratu, ka šis darbs ir tas, ko man patīk darīt. Esmu divas reizes
mēģinājusi sākt dzīvi Rīgā, bet laikam beidzot sapratu, ka tas
nav man, vismaz ne tagad. Varbūt naivi, bet man Kandavā ļoti
gribas atgūt „otru elpu”. Ticu, ka tas ir iespējams, galvenais jau
slēpjas tajā, ka jauniem cilvēkiem vajag dot iespēju un parādīt,
ka viņi arī var!
Roberts Rozentāls: Manos amata pienākumos ietilpst organizēt, plānot un realizēt visus sporta pasākumus mūsu novadā. Apmēram to pašu darbu, ko līdz šim veica sporta klubs
“Kandava” tikai pavisam citā struktūrā.

Ar

Pastāstiet lūdzu nedaudz par sevi mūsu novada
iedzīvotājiem?
Annija Rudzīte: Esmu kandavniece. Jau mācoties 12. klasē un darbojoties skolas parlamentā es sapratu, ka man patīk
organizēt gan kultūras, gan sporta pasākumus. Pēc vidusskolas beigšanas sāku studēt izklaides industriju, bet sapratu,
ka esmu kļūdījusies ar koledžas izvēli. Bet esmu priecīga, ka
septembrī varēšu uzsākt mācības Liepājā, studējot kultūras
vadību.
Roberts Rozentāls: Es arī esmu kandavnieks. Kandavā
mācījos līdz septītajai klasei, pēc tam piecus gadus dzīvoju,
mācījos un spēlēju basketbolu Ventspilī, tagad esmu atgriezies
mājās, mācos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, studēju
sporta zinātni. Jau otro gadu strādāju par basketbola treneri
Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā. Trenēju mazos
basketbolistus U-10 un lielos U-16. Līdz šim strādāju arī par
sporta skolotāju Zemītes pamatskolā, bet sakarā ar jaunajiem
amata pienākumiem, no šī darba biju spiests aiziet. Apvienot
tos nav iespējams.
Kādi būs jūsu darba pienākumi jaunajā amatā?
Annija Rudzīte: Manos darba pienākumos ietilpst reklāmu veidošana, reklamēt visu, kas notiek Kandavas novadā
gan kultūrā, gan sportā, kā arī lietvedība. Šī nav mana pirmā
darba vieta un arī ne darba pieredze. Sāku mēģināt darboties
Kandavā kopš 2017. gada novembra. Izdevās sadarboties un

Varbūt ir kādas ieceres, kuras jūs gribētu īstenot
Kandavā?
Roberts Rozentāls: Tā kā man sirdij tuvs ir basketbols, gribētos vasarā aktīvāk pievērsties sporta pasākumu
organizēšanai, rīkot strītbola turnīrus, atgriezt pludmales
volejbolu, ir ideja kopā ar kolēģiem un draugiem sākt trīs
bumbu spēles Kandavā, tās ir – futbols, volejbols un basketbols. Tā kā pats pa vasarām uzturos Kandavā un man
patīk aktīvs dzīves veids, tad izņemot sporta svētkus, līdz
šim nekas tāds interesants nebija. Gribētos, lai vairāk cilvēku pavilktos uz sportu, un tad tā lieta jādara drusku aktīvāk! Mans pirmais darbs janvārī būs Kandavas pilsētas
čempionāta basketbolā vīriešiem organizēšana. Pirmo
reizi novada vēsturē 23. februārī notiks nebijis pasākums
“Sporta laureāts”. Ceru, ka iecerētais izdosies!
Annija Rudzīte: Man ļoti gribētos, lai Kandavā atgriežas jaunieši, lai viņi saprot to, ka arī šeit ir iespējas savu sapņu
īstenošanai, ka šeit ir radīti ļoti labi apstākļi uzaugt bērniem.
Ir plašs skolu tīkls, iespējas apgūt pamatizglītību un pabeigt
vidusskolu, kā arī pilnveidot sevi interešu izglītībā- mākslā,
mūzikā, dejā.
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LBL2 divīzijā sācies otrais posms
Janvārī aicinām
līdzjutējus atbalstīt komandu

M

ūsu vīriešu basketbola komanda Kandava/
COMPOR LBL2 divīzijā jau aizvadījusi trešo
spēli otrajā posmā. Diemžēl otro posmu komanda iesākusi ar diviem zaudējumiem, bet jauno gadu uzsāka
veiksmīgi, saspringtā spēles galotnē gūstot uzvaru pār BA
“Turība” komandu, un kopvērtējumā ierindojoties 4. vietā.
Jau 26. janvārī komanda dosies uz Valmieru, kur Vidzemes Olimiskajā centrā aizvadīs spēli ar Valmieras
Glass/Vidzemes augstskolas komandu, bet nākamajā dienā dosies tālāk uz Gulbeni, kur centīsies izcīnīt revanšu
pret spēcīgo Gulbenes Buki/BJSS komandu.
Aicinām līdzjutējus atbalstīt komandu arī turpmāk, jo
līdzjutēju atbalsts ir neatsverams dzinulis cīņā par uzvaru.

14. janvāris, plkst. 12.00 Latvijas Universitāte/BS Rīga –
Kandava/COMPOR (Hanzas vidusskolā, Rīgā).
19. janvāris, plkst. 18.30 RTU –
Kandava/COMPOR (LATVENERGO zālē, Rīgā).
26. janvāris, plkst. 19.00 Valmiera Glass/ Vidzemes
Augstskola – Kandava/COMPOR (Vidzemes Olimpiskajā
centrā).
27. janvāris, plkst. 14.00 Gulbenes Buki/BJSS –
Kandava/COMPOR (Gulbenes sporta centrā).

2018. gada 12. janvāris

Rezultātu tabula:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komanda
BK Jelgava/LLU
BK Ķekava/Optibet
Gulbenes Buki/BJSS
Kandava/COMPOR
Valmiera Glass VIA
BK Saldus
VEF skola
BA Turība
RSU
LU/ BS Rīga
Ventspils Augstskola
RTU

U/Z
8/1
6/1
5/3
4/5
4/4
4/4
4/4
3/6
3/4
3/4
3/4
1/8

Punkti
17
13
13
13
12
12
12
12
10
10
10
10

Februārī plānotas trīs mājas spēles un trīs izbraukuma spēles
2. februāris, plkst. 20.00 Kandava/COMPOR –
VEF skola (Kandavas sporta hallē).
9. februāris, plkst. 20.00 Kandava/COMPOR –
RTU (Kandavas sporta hallē).
15. februāris, plkst. 19.30 RSU –
Kandava/COMPOR (Hanzas vidusskolā, Rīgā).

21. februāris, plkst. 18.00 BA “Turība” –
Kandava/COMPOR (BA “Turība”, Rīgā).
24. februāris, plkst. 19.30 Kandava/COMPOR –
Latvijas Universitāte/BS Rīga (Kandavas sporta hallē).
27. februāris, plkst. 19.30 BK Ķekava/OPTIBET –
Kandava/COMPOR (Ķekavas sporta centrā).

Ziemassvētku
turnīrs Kandavā

25. decembrī Kandavas sporta hallē tika
aizvadīts ikgadējais Ziemassvētku turnīrs
vairākos sporta veidos.
Egita Grundmane

No

rīta savas izspēles uzsāka vīri, kas sacentās
novusā, un vairāku stundu garumā notika
cīņas, kurās tika noskaidroti labāki spēlētāji.
Rezultāti: 1.vieta Raimonds Ratnieks (Tukums), 2. vieta Andrejs Grants (Tukums), 3. vieta Sandis Rimovičs
(Kandava).
Vēlāk sīvās cīņās, labākos spēlmaņus noskaidroja šautriņu metēji.
Rezultāti: 1. vieta Gatis Ozols (Irlava), 2. vieta Ilmārs
Dūniņš (Kandava), 3. vieta Guntis Mazbergs (Jaunpils).
Kā noslēdzošie turnīru uzsāka volejbolisti, kas izspēles
uzsāka pēcpusdienā un turpināja līdz pat pusnaktij. Spraigās cīņās tika noskaidrotas spēcīgākās komandas.
Rezultāti: 1. vieta “Alise” (Engure), 2. vieta “Trešais
lieks” (Pūre), 3. vieta “Žužulis” (Jaunsāti).
Paldies visiem sporta entuziastiem par aktīvi aizvadīto
dienu! Uz tikšanos jau nākošajā gadā!

Sporta pasākumi janvārī
Cikos

Gada izskaņā Kandavā
noticis Starptautisks turnīrs basketbolā
No 27.-29. decembrim Kandavā notika starptautisks turnīrs basketbolā jauniešiem
piecās vecuma grupām.
Indulis Matīss | Kandavas novada BJSS direktors |

AFIŠA

Kad

2002. g. dz. puišu komanda

Pasākuma nosaukums

Norises
vieta

12.–
14.01.

Eiropas Jaunatnes
Basketbola līgas
posms

Kandavas
Sporta
hallē

19.–
21.01.

Eiropas Jaunatnes
Basketbola līgas
posms

Kandavas
Sporta
hallē

21.01.

16.00–
18.00

Rietumu līga/Kurzemes Kandavas
Radio līga 2017./2018. Sporta
gada sezona 2. aplis – hallē
SK Kandava –
Pāvilostas novads

26.01.

20.00–
22.00

Rietumu līga/Kurzemes Kandavas
Radio līga 2017./2018. Sporta
gada sezona 2. aplis – hallē
SK Kandava – Bērzi
Pluss/Ventspils

T

urnīrā piedalījās 38 komandas no sešām valstīm–
Latvija, Krievija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Baltkrievija. Spēles notika trīs sporta zālēs– Sporta hallē,
K. Mīlenbaha vidusskolā un tehnikumā.

2003. gada zēnu komandas bija no Rīgas (DSN), Tsmoki
(Minska), St. Peterburga (RUS), Pārdaugava, Kauņa Aisčiai,
RGUOR (Minska).
1. vieta – RGUOR (Minska), 2. vieta – DSN Riga,
3. vieta – Kauņa Aiščiai.
2003. gada meitenes – St. Peterburga, Tsmoki (Minska), Tukums, Kolibri (Rīga), Rīdzene, Ogre.
1. vieta – Rīdzene, 2. vieta – St. Peterburga, 3. vieta – Kolibri.
2004. gada zēni – Sodretalje (SWE), Kandava, DSN,
Tartu, Moscow, Kauņa, Talsi, Ventspils, Pārdaugava,
Tukums.
1. vieta – DSN, 2. vieta – Pārdaugava, 3. vieta – Tartu,
4. vieta – Ventspils, 5. vieta Kandava (komandā spēlēja K. Kazaks, K. Grunte , A. Tropiņš, V. Botmanis, M.
Ersts, R. Zorge, M. Brīvkalns, K. Doniņš, R. Zauers, M.
Cīcis ). Labākais spēlētājs komandā K. Grunte, komandas treneris J. Bambis.

2006. g. zēni –Audentes (EST), Kandava, Kauņa (2 komandas), Pārdaugava, St. Peterburga, Ventspils, DSN, Tukums, Paņeveža.
1. vieta – Kauņa, 2. vieta – Paņeveža, 3. vieta – Tukums,
4. vieta – Pārdaugava, 5. vieta – Audentes, 6. vieta – DSN,
7. vieta – Kandava (komandā spēlēja R. Bambis, R. Putniņš,
K. Rozentāls, T. Ķilps, N. Indriksons, R. Neimands, R. Kuskovs, V. Raginskis, T. Samiņš, D. Tropiņš). Labākais komandas spēlētājs R. Bambis. Komandas treneris J. Bambis. 8. vieta – Kauņa 2, 9. vieta– Ventspils, 10. vieta – St. Peterburga.
2002. gada zēni – Kandava, Hammarby (SWE), DSN, Tsmoki (Minska), Talsi. Kauņa. 1. vieta – Tsmoki (Minska),
2. vieta – Talsi, 3. vieta – Kandava (komandā spēlēja B. Vuckis, K. Šenbergs, K. Striķis, R. Paņižņiks, M. Pelīte, M. Ķilps,
A. Frīdemanis, Ģ. Celms, R. Bērziņš, I. Hadaņonoks) Treneris R. Rozentāls. 4. vieta – DSN, 5. vieta – Hammbary,
6. vieta – Kauņa
Turnīra organizētāji bija Kandavas BJSS, sadarbībā ar LBS
un atbalstītāji – SIA “ Saltums Kandavā, SIA “Kristaps”, SIA
“Puratos”. Galvenais tiesnesis I. Bambis. Mūsu komandas labākais spēlētājs 2002. g. dz. zēniem bija Kārlis Šenbergs. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, deputāts Dainis Rozenfelds un Kandavas Goda
pilsonis, bijušais basketbola treneris Armands Krauliņš.

www.kandava.lv
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Sveicam!

Skaistākie ziedi, mīļākie vārdi,
Un tas vēl nav vissLai Jums vienmēr ir debesis,
Lai zem kājām Latvijas smilts,
Saule un naktīs mēness tilts!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās gadskārtās janvāra jubilārus!
Irēna Ludmila Rozīte, Marta Lietiņa, Milda Jantone, Vija Lejiņa,
Malvīna Štemmere, Biruta Ankevica, Ansis Frišfelds, Valija Freiberga, Visvaldis Zupāns, Ārija Nagle, Zina Blūma, Rasma Birkentāle, Līvija Šulca, Rasma Pilipāviča, Ilga Plezere, Valija Smirnova,
Voldemārs Vectīrelis, Lienīte Bērziņa, Ligita Dedila, Svetlana Stefani, Olga Vinogradova, Ligija Irbe, Stefānija Neiberga, Domnika
Grasmane, Dzintra Kristberga, Juris Bite
Vēlam stipru veselību un saulainus turpmākos mūža gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Pateicība

Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas novada komiteja izsaka
pateicību DUS “Virši” par Ziemassvētku paciņām novada iedzīvotājiem – slimajiem, invalīdiem un vientuļajiem
Sarkanā Krusta biedriem.
***
Otrajos Ziemassvētkos Promenādē Kandavas novada Iespēju fonds rīkoja labdarības akciju bezsaimnieku kaķu
dzīves apstākļu uzlabošanai Kandavas novadā.
Paldies visiem fonda dalībniekiem un atbalstītājiem, kas
gādāja par pateicības dāvaniņām ziedotājiem un liels paldies visiem ziedotājiem, kas ziedoja naudu, lai uzlabotu
mūsu mazo brāļu dzīves apstākļus. Kopīgi saziedots nedaudz vairāk kā simts eiro.
Paldies Jums visiem!
Signe Ezeriņa, Kandavas novada Iespēju fonda valdes locekle

Biruta un Arvids Grenevici

Reģistrēti jaundzimušie
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada decembrī reģistrēti 5 jaundzimušie:
Marta, Kerolaina, Sofija, Patrīcija, Valters
Sveicam vecākus!

Laulību noslēguši
2017. gada decembrī noslēgtas trīs laulības.
Sveicam jaunlaulātos pārus:
Biruta un Roberts Lejas

Par to mēs personīgi pārliecinājāmies, jo
tieši šo datumu divas stipras kandavnieku dzimtas bija izvēlējušās par savas ģimenes dibināšanas dienu pirms apaļiem
piecdesmit gadiem, 1967. gada
9. decembrī.
Maija Zariņa
| Kandavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

B

iruta un Arvids Grenevici kā pirmie toreiz tika salaulāti Tukuma rajona dzimtsarakstu birojā ar reģistra Nr. 322 un tūlīt kā nākamie laulāti Biruta un
Roberts Lejas ar Nr. 323.
Abi pāri ir lustīgi dejotāji, jo iepazinušies dejojot deju
kolektīvos un ballēs, abi pāri Kandavas novadā piederīgi, zināmi un cienīti ļaudis – mūsējie ar sirdi un dvēseli, tādēļ ar lielu prieku un pagodinājumu pieņēmām ielūgumus uz abām Zelta kāzu ceremonijām. Birutas un
Roberta Leju bērni, mazbērni un radi bija sagatavojuši

pārsteigumu – Zelta kāzu ceremoniju Jaunmoku pilī. Sagaidot Goda pāri ienākam skaistajā zālē, viņu mazbērni
bija parūpējušies par brīnišķīgu muzikālo sveicienu, kas
līdz sirds dziļumiem aizkustināja gaviļniekus un visu kuplo
radu saimi. Pēc JĀ vārda un solījumiem arī turpmāk mīlēt
un cienīt vienam otru, Leju pāris saņēma jaunu laulības apliecību un svinības turpinājās kā jau kāzās.
Uzreiz pēc tam mēs devāmies ciemos pie Birutas un
Arvida Greneviciem, kuru bērni un mazbērni bija sagatavojuši ne mazāk oriģinālus pārsteigumus viesu namā
“Ieviņas”. Goda pāris tika sagaidīts ar rožu ziedlapiņu
lietu un skanīgu kuplās radu saimes dziedāto valsi, kas
abu sirdīm esot vismīļākais. Pēc svinīgā solījuma Arvids
un Biruta saņēma jaunu laulības apliecību un dāvināja
viens otram jaunus laulību gredzenus, izpelnoties tuvinieku sajūsmu un skaļas ovācijas. Kā uzzinājām jau pēc
kāzām, lustīgās svinības esot turpinājušās līdz pirmajiem
rīta gaiļiem.
Goda kāzas ir liels lepnums un prieks visai dzimtai, jo
tādas svin tikai tie, kam zelta sirds, dvēsele un prāts. Arī mēs
lepojamies, ka mūsu novadā dzīvo šādas stipras un diženas
ģimenes, kuras varam godāt un izcelt kā paraugu citiem!

Maria Shishkova un Artūrs Lejmalnieks;
Andra Rozenberga un Gunārs Akmeņlauks,
Alise Drišļuks un Ansis Nikolajenko

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada
decembrī izdarīti 13 ieraksti miršanas reģistrā:
Elza Akote (1929) no Talsu novada
Jēkabs Andrecs (1934) no Zemītes pagasta
Rasma Balode (1938) no Zemītes pagasta
Ausma Dūniņa (1939) no Kandavas
Marija Grēgere (1934) no Talsu novada
Leonārija Gudakovska (1945) no Kandavas pagasta
Lilija Ķeniņa (1932) no Kandavas pagasta
Jānis Mīlenbergs (1939) no Rojas novada
Jānis Pļaviņš (1954) no Kandavas pagasta
Ērika Radziņa (1927) no Kandavas pagasta
Skaidrīte Rajecka (1929) no Kandavas pagasta
Ilona Švāņe (1929) no Jūrmalas
Lidija Lilija Herta Trautmane (1928) no Talsu novada
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!
Kandavas novada dome
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Fotokonkurss “Ziema Kandavas novadā”
Aicinām Kandavas novada iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā “Ziema Kandavas novadā”. Konkursā
var piedalīties ikviena fotogrāfija,
kas uzņemta 2017.–2018. gadā,
laikā no decembra līdz februārim.
Fotogrāfija tematika var būt dažāda, daba, dzīvnieki, augi u.c. Skaistākās fotogrāfijas autors saņems
balvu!
Fotogrāfijas konkursam lūdzam iesūtīt līdz 2018. gada 15. februārim,
plkst. 12.00. Konkursa rezultāti
tiks paziņoti 1. martā.
Fotogrāfijas jāiesūta uz e-pastu:
liga.supstika@kandava.lv

Nosūtot fotogrāfiju, jānorāda sekojoša kontaktinformācija:
- apdzīvota vieta Kandavas novadā,
kur fotogrāfija uzņemta;
- fotogrāfijas iesūtītāja vārds, uzvārds,
e-pasts, kontakttālrunis (lai būtu iespējams sazināties ar Jums par balvas nodošanu).
Konkursā tiks apbalvota viena skaistākā fotogrāfija, kuras izvērtēs Kandavas novada Sabiedrisko attiecību
nodaļas speciālisti. Konkursam iesūtītās fotogrāfijas tiks publicētas mājaslapā www.kandava.lv, un pašvaldības
sociālo tīklu kontos.

Foto: D. Gudriķe

Fotogrāfiju iesūtīšanas noteikumi:
- fotografēt varat ne tikai ar fotoaparātu, bet arī ar mobilo telefonu, svarīgs
ir fotoattēls un tas, ko tajā redzam.
- fotogrāfijas minimālais izmērs 1600x1200 pikseļi;
- viens cilvēks (konkursa dalībnieks) var iesūtīt ne vairāk kā 3 bildes.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks ievietota pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis” un www.kandava.lv .
Par fotogrāfiju tālāko izmantošanu, pēc konkursa sazināsimies ar autoriem
personīgi.
Ja rodas jautājumi par šī konkursa norisi, lūdzam sazināties, sūtot e-pastu
liga.supstika@kandava.lv vai zvanot 26451427.

2018. gada 12. janvāris

„Kandavas Partnerība”
izsludina LEADER projektu
iesniegumu konkursa 6. kārtu
Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina LEADER projektu iesniegumu
konkursa 6. kārtu lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.
590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 19.01.2018.–19.02.2018.
Projektu īstenošanas vieta – Kandavas Partnerības teritorija: Kandavas novads, Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma
novadā.
Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 6. kārtā: 167279,40 EUR.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

AFIŠA

Pasākumi janvārī
Kultūra un izklaide
Kad
11.01.

Cikos
17.00
18.30

12.01.

10.30

13.01.
18.01.

18.00

Pasākuma nosaukums
Kino bērniem “Džungļu
patruļa”, ieeja: 1 eiro
Kino pieaugušajiem. Jauna
latviešu mākslas filma ”Ar
putām uz lūpām”, ieeja:
3 eiro
Pirmsskolas izglītības
iestādes “Zīļuks” 40 gadu
jubilejas pasākums
Jauniešu deju kolektīva
“Imuliņa” sadraudzības
vakars
Lielās Tautas Saimes
grāmatas iedziedāšana

Kur
Kandavas
kultūras
namā

PII
“Zīļuks”
telpās
Kandavas
kultūras
namā
Kandavas
novada
muzejā

Izstādes
Kad
No
10.01.

Līdz
16.01.
Līdz
16.01.

Pasākuma nosaukums
Kur
Aijas Princes gleznu izstāde – izstāžu Kandavas
zālē “Vējspārns”.
kultūras
namā
20. gs.apsveikumu kartiņas
Kandavas
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
novada
muzejā
Dace Lielā – Gleznas. Pārsla
Kandavas
Vekmane – Keramika.
Mākslas
galerijā

SLUDINĀJUMI

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (reģ.Nr.
41203006844), aicina darbā remontstrādnieku uz
nenoteiktu laiku.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve
un piegāde, kanalizācijas novadīšana un
pārstrāde, asenizācijas pakalpojumi, namu
apsaimniekošana, kapsētu apsaimniekošana,
apkures pakalpojumu sniegšana Kandavas novadā. Papildus pakalpojumi
ir remonta darbi, pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi.
Darba devēja kontaktinformācija:
e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, Tālr.: 63126072, 63126188 un 26603244.
Juridiskā adrese “Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā,
LV-3120.
Pieteikties varat jebkurā laikā.
Vakance aktuāla līdz 2018. gada 6.aprīlim.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (reģ.Nr. 41203006844),
aicina darbā juristu/-i uz nenoteiktu laiku.
Vēlama vismaz 2 gadu praktiskā pieredze jurista darbā. Piedāvājam
interesantu un dinamisku darba vidi, regulāru atalgojumu un draudzīgu
kolektīvu. Darba vieta: Kandavas novadā.
Pieteikties varat līdz 2018. gada 2. februārim sūtot CV un motivācijas
vēstuli uz e-pastu: sia_kkp@inbox.lv vai uz juridisko adresi: “Robežkalni”,
Kandavas pagastā, Kandavas novadā vai ierodoties personīgi. Zvanīt pa
Tālr.: 63126072, 63126188 un 26132179.
Piedāvā darbu vēsturniekam Kandavas novada muzejā. Interesēties pa
tālruni 29157360 ( Iveta Grunte).
Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.1 (153).
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 – info@kandava.lv
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai, Dārza ielā 6, Kandava, LV-3120

