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AKTUĀLI

Pieņemts uz 
attīstību vērsts 
budžets

AKTUĀLI
Par paveikto 
2017. gadā – intervija 
ar izpilddirektoru 
E. Dudi

Pagājušā gada aprīlī savu ceļu pa Latvijas 
novadiem sāka lielā Tautas Saimes grā-
mata, pirmreizēja, ar roku rakstīta un ar 
sirdi veidota grāmata, kas veltīta Latvijas 
simtgadei, un kurā savus vēlējumus mūsu 
valstij var ierakstīt jebkurš tās iedzīvotājs. 
Līga Šupstika

Līdz februāra beigām Tautas Saimes grāmata ceļo pa 
mūsu novadu. Tās iedziedāšana notika 18. janvārī 
Kandavas novada muzejā. Šajā dienā tika prezentēta 
arī  novadpētniecības materiālu krājuma “Kandavas 

novada burtnīcas” pirmā daļa “Kandavas burtnīca”. 
Vakars tika atklāts ar Tautas Saimes grāmatas iedziedā-

šanas himnu- dziesmu „Ģērbies, saule, sudrabota” Valdeķu 
kultūras nama jauktā vokālā ansambļa “Do-Re-Mi” izpildī-
jumā. Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede 
informēja, ka, 2018. gads, kas ir mūsu novadnieka Kārļa 
Mīlenbaha 165. jubilejas gads, Kandavas novadā pasludināts 
par “Valodas gadu” un tiks atzīmēts ar dažādām tematiskām 
aktivitātēm. Muzeja krājuma glabātāja Ināra Znotiņa klāteso-
šos iepazīstināja ar K. Mīlenbaha dzīves gājumu un nozīmīgo 
ieguldījumu latviešu valodniecībā. 

Vislatvijas Tautas Saimes grāmatas koordinators Aivars 
Meija un projekta koordinators Guntis Rolis grāmatu svinīgi 
nodeva Kandavas novada domes priekšsēdētājai ar aicināju-
mu Kandavas novada  iedzīvotājiem aktīvi piedalīties šīs uni-
kālās grāmatas veidošanā. Mūsu novadā grāmata atradīsies 
līdz februāra beigām, un pēc tam turpinās ceļu pa Kurzemes 
reģiona novadiem, kuros vēl nav pabijusi.

2018. gada septembrī visu piecu reģionu grāmatas atkal 
atgriezīsies Rīgā, lai nonāktu Nacionālajā bibliotēkā.

Muzeja vadītāja Sarma Anģēna klātesošos iepazīstināja 
ar novadpētniecības materiālu krājuma “Kandavas novada 
burtnīcas I – VII ” pirmo “Kandavas burtnīcu”, kas ir viens 
no Latvijas simtgades darba grupas izstrādātajiem pasāku-
miem novadā. 

Šī ir pirmā no plānotajām septiņām burtnīcām. Kanda-
vas pilsētas burtnīcā attēlota simtgades laika skala ar katrā 
desmitgadē svarīgāko notikumu. Pilsētas vēsture atklājas 
publikācijās sava laika periodikā. Burtnīcā  ir sadaļa “Tā ga-
dījās...”, kurā izlasāmi interesanti atgadījumi no kandavnieku 
sadzīves, nedaudz no folkloras, krāsojamās bildes un uzdevu-
mi. “Kāda būs katra mūsu novada pagasta burtnīca, to rādīs 
laiks. Bet tās noteikti būs daudzveidīgas un atšķirīgas!”- sacīja 
Sarma Anģēna. Pirmās burtnīcas vāku rotā tilts pār Abavu 
un saktas foto, kuras fragments pagājušā vasarā tika atrasts 
Kandavā, veicot gājēju celiņa izbūvi. Šāda parauga sakta iz-
gatavota arī muzeja krājumiem. “Būtu ļoti interesanti, ja ar 

šādu saktu varētu greznoties visi Kandavu pārstāvošie kolek-
tīvi Lielajos Dziesmu un deju svētkos šā gada vasarā.”

Tautas Saimes grāmatas iedziedāšana tieši 18.janvārī 
netika izvēlēta nejauši - šajā dienā pirms 165 gadiem dzi-
mis dižais novadnieks skolotājs, valodnieks un sabiedriskais 
darbinieks Kārlis Mīlenbahs (1853 – 1916). Pirms pasākuma 
muzejā, notika neliels atceres brīdis Kandavas baznīcas kapos 
Kārļa Mīlenbaha vecāku atdusas vietā.

Aicinām ikvienu novadnieku, jo īpaši seniorus, pie-
dalīties šajā iniciatīvā un ierakstīt Tautas Saimes grāmatā 
savu vēstījumu un novēlējumu Latvijai!

Aicinām novadniekus ierakstīt vēlējumus Latvijai
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Idejas autori Aivars Meija un Guntis Rolis

 18.–31. janvāris Kandavas novada muzejā
 1.–2. februāris Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā
 5.–6. februāris Kandavas pagasta bibliotēkā
 7.–9. februāris Zantes kultūras namā
 11. februārī Kandavas ev. lut. baznīcā
 12.–14. februāris Cēres pagasta bibliotēkā
 15.–16. februāris Vānes pagasta bibliotēkā 
 19.–21. februāris Matkules pagasta bibliotēkā 
 22.–23. februāris Zemītes pagasta bibliotēkā
 24. februārī  Zemītes Tautas namā
 26.–28. februāris Kandavas pilsētas bibliotēkā

Esat laipni aicināti ierakstīt savus vēlējumus 
Latvijai šajā unikālajā grāmatā, 

saglabājot savu vārdu nākamajām paaudzēm!

TAUTAS SAIMES 
GRĀMATAS CEĻŠ 

KANDAVAS NOVADĀ
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NOVADA VĒSTNESIS

Esam Jauna gada, jaunu darbu sākumā. Janvāra no-
galē tika apstiprināts 2018. gada budžets, kas ir kat-
ras pašvaldības galvenais plānošanas dokuments 
un galvenais instruments pašvaldības funkciju 

veikšanai. Darbs pie budžeta izstrādes ir bijis gana grūts un 
sarežģīts. Veicamo darbu daudz, bet finansiālās iespējas iero-
bežotas. Tomēr, budžeta līdzekļi ir atvēlēti ne tikai ikdienas 
darbu veikšanai, bet arī infrastruktūras un attīstības vajadzī-
bām. Svarīgi, ka budžetā ir spēts sabalansēt pašvaldības ie-
spējas ar vajadzībām izglītības nodrošināšanai, kas vienmēr 
ir bijusi novada prioritāte. Katrā izglītības iestādē allaž tiek 
veikti kādi labiekārtošanas darbi vai iegādāti tehnoloģiskie 
līdzekļi. Lielākās pārmaiņas paredzētas PII “Zīļuks”, kas gai-
da projekta pieteikuma apstiprināšanu energoefektivitātes 
uzlabošanai, vai vienkāršāk sakot – siltināšanai. 

 Par novada prioritāti ilgstoši tiek uzskatīta arī tūrisma 
attīstība. Tāpēc esam domājuši, kā piesaistīt tūristus un ie-
viest vecpilsētā dzīvību. To, ka varam piesaistīt viesus, spilgti 
pierādīja Ziemassvētku dāvantirgus, kad Tirgus laukums al-
laž bija ļaužu pilns. Tāpēc esam iecerējuši Tūrisma informā-
cijas centru izvietot vecpilsētā un saglabāt arī Mākslas telpu – 
amatniecības darbu tirdzniecībai un radošajām darbnīcām. 
Rūpējoties par apskates objektu un vietu paplašināšanu, ir 
domāts par finansējumu Pulvertorņa logu slēģu un durvju 
atjaunošanai, atpūtas parka pie K.Mīlenbaha vidusskolas iz-
veidošanai, Pūzrugravas pastaigu taku ierīkošanai.

Ļoti daudz finansiālo līdzekļu tiek ieguldīti komunāla-
jām vajadzībām. Domājot par iedzīvotāju labklājību, cenša-
mies sakārtot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, ap-
kures nodrošināšanu. Šo pamatvajadzību nodrošināšanai ir 
iesniegti projekti investīciju piesaistīšanai. Ne tikai mūsu no-
vada, bet visas Latvijas sāpe ir sliktais ceļu stāvoklis. Prieks, 
ka beidzot ir izdevies panākt progresu Cēres ceļa sakārto-
šanas jautājumā, jo vasarā vajadzētu uzsākties būvniecības 

darbiem. Šogad tiks sa-
kārtoti vairāki grants ceļi 
visu pagastu teritorijās, 
netiks aizmirstas arī Kan-
davas ielas. Plānā esam ie-
likuši Centra ielas Matku-
lē seguma atjaunošanu, 
Kandavā  – Lapu, Dzeņu 

un Cīruļu ielu seguma klāšanu ar melnā bitumena segumu, 
kā arī citu ielu posmu un ceļu sakārtošanu. Katrā pagastā ir 
paredzēti lielāki vai mazāki darbi, ar visu sociāli ekonomisko 
plānu 2018. gadam varat iepazīties mājaslapā, to publicēsim 
marta “Kandavas Novada Vēstnesis” izdevumā.

Katru gadu ar dažādu sociālo pakalpojumu un pabalstu 
palīdzību, atbalstām tos novada iedzīvotājus, kuri nonākuši 
grūtā situācijā. Kandavas novads valstī izceļas ar kuplo au-
džuģimeņu skaitu. Šogad valsts ir atvēlējusi prāvas naudas 
summas audžuģimenēm, līdz ar to arī pašvaldībām nācās 
ieguldīt krietnu artavu šīm vajadzībām. Nozīmīgu daļu bu-
džetā aizņēma minimālās algas palielināšanās. Tāpat tur-
pinām nodrošināt brīvpusdienas skolēniem līdz devītajai 
klasei. Esam sākuši risināt jautājumu, par iespēju jaunajā 
mācību gadā nodrošināt līdzfinansējumu arī audzēkņu ēdi-
nāšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. Arī politiski repre-
sētās personas var cerēt uz vienreizēja pabalsta saņemšanu 
kādā no svētku reizēm. 

Nenoliedzami, daudz domāju par kultūras un sporta 
pilnveidošanas iespējām, jo tā ir mana mīļākā nozare. Kopīgi 
ar kultūras un sporta speciālistiem cenšamies ieviest jaunas 
tradīcijas, aizraut un iekustināt iedzīvotājus, sagaidīt novada 
svētkus un Latvijas simtgadi ar grandioziem pasākumiem. 
Esam ceļā uz Lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, un man 
ir liels prieks un gandarījums par mūsu kolektīvu bagātīgo 
dalību šajos, latviešiem tik nozīmīgajos svētkos.

Mums visiem kopā darāmā ir ļoti daudz, un darba pie-
tiks visiem!

Jūsu Inga Priede, Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Ne tikai mūsu 
novada, bet 
visas Latvijas 
sāpe ir sliktais 
ceļu stāvoklis. 

Dagnija Gudriķe

Par padarītajiem darbiem pagājušajā gadā, sarunājos ar 
domes izpilddirektoru Egīlu Dudi.

Kādi bija 2017.gada plānā iekļautie nozīmīgākie darbi 
novadā?

– 2017. gadā nozīmīgākais darbs bija Kandavas Mākslas 
un mūzikas skolas pārbūve, kas pašvaldībai izmaksāja 1 360 
562 eiro. Otrs nozīmīgākais objekts bija Kandavas poliklīni-
kas ēkas koplietošanas telpu remonts, kur darbi tika pabeigti 
pašā gada nogalē un pašvaldībai izmaksās 112 031,49 eiro.

Pārskatot plānu, redzams, ka ne visi ieplānotie darbi 
ir pilnībā pabeigti.

– Jā, vairāki darbi, kurus bija plānots paveikt 2017. gadā, 
ir uzsākti un tiks pabeigti šogad. Piemēram, valodu pagraba 
izveide Kandavas novada muzejā ar plānotajām izmaksām 
30 455,00 eiro, no kurām 22 500,00 eiro ir projektu finansē-
jums. Tāpat darbi uzsākti projektā “Dzeja izdaiļo Kandavas 
vecpilsētu” ar kopējām izmaksām 28 098.00 eiro, no kurām 
projektu finansējums ir 18 728.00 eiro. Pagājušajā gadā tika 
izstrādāts tehniskais projekts PII “Zīļuks” energoefektivitā-
tes paaugstināšanai par 24 125.14 eiro. Būvdarbi šajā objektā 
plānoti šogad. 

Kas no plānotā paveikts pilsētas ielu stāvokļa 
uzlabošanā?

– 2017. gadā Lauku un Sēravotu ielas Kandavā no 
ielām ar grants segumu pārbūvētas par ielām ar melno 
segumu. Šo darbu kopējās izmaksas ir 40 526,92 eiro. Ir 
izbūvēts ielu apgaismojums Kandavā Valteru, Sēravotu un 

Kūrorta ielās par 41 678,32 eiro. Tāpat esam paplašinājuši 
videonovērošanas tīklu Kandavā par 10 970,00 eiro. Tika 
veikta skvēra Lielajā ielā 23A Kandavā pārbūves pirmā 
kārta par 21567.24 eiro, šajā objektā otro kārtu plānots 
realizēt šogad. 

Kādi labiekārtošanas darbi veikti pagastos?
– Zantē veikta gājēju celiņa gar Skolas ielu izbūves pir-

mā kārta par 19823,65 eiro, Cērē izbūvēta siltumtrase starp 
skolas katlu māju un sporta halli, veikta katlu mājas pārbū-
ve par 34639,43 eiro. Zemītē veikts estrādes remonts par 
10984,19 eiro, šeit gan darbi vēl nav pabeigti, jo jāieklāj as-
falta virskārta.

Vai izdevies paveikt visus attīstības plānā iekļautos 
darbus?

– Jāatzīst, ka tomēr neesam īstenojuši visas 2017. gada 
sociālās attīstības un ekonomiskajā plānā paredzētās akti-
vitātes. Iemesli tam ir dažādi. Bija paredzēts atjaunot tū-
risma infrastruktūru Čužu purvā Kandavā par 96698.00 
eiro, diemžēl projekts netika atbalstīts un neizdevās pie-
saistīt fondu līdzekļus. Līdzīgi ir ar laivu piestātni Kanda-
vā. Nepietiekošu līdzekļu dēļ neizdevās īstenot kora kāpņu 
atjaunošanu Ozolāju estrādē, tur veicām tikai zemskatuves 
telpu daļēju labiekārtošanu.

Plānotajā apjomā netika veikti darbi programmā “Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Šajā 
programmā ir paredzēts pārbūvēt grants ceļus pagastos un 
programma ilgst līdz 2019. gada 31. decembrim. Mūsu nova-
dam pieejamā fondu nauda ir 1 300 000.00 eiro. Dotajā brīdī ir 
noslēgti būvniecības līgumi par ceļiem Zemītes un Zantes pa-
gastos, no kuriem darbi uzsākti Zemītes pagastā. Būvdarbu ie-
pirkumi noslēgušies par Cēres un Kandavas pagasta ceļiem un 
patreiz tiek vērtēti būvnieku iesniegtie piedāvājumi. Izsludināti 
iepirkumi par Matkules, Vānes un Kandavas pagasta ceļiem.

2017. gadā visā novadā tika uzsākts Slimību profi-
lakses un veselības veicināšanas pasākumu projekts ie-
dzīvotājiem. Kā veicies ar tā īstenošanu?

– Lai sekmētu iedzīvotāju veselības paradumu maiņu, 
projekta ietvaros tiek piedāvāti bezmaksas veselības veici-
nāšanas pasākumi. Tās ir gan lekcijas par veselīgu dzīves-
veidu, gan praktiskās nodarbības. 2017. gadā šim mērķim 
ir iztērēts 20698.45 eiro, kas visa ir projektu nauda un pro-
jekts turpināsies arī šogad.

Tāpat pagājušajā gadā turpinājās projekts “PROTI un 
DARI!”, kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu pras-
mes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda ap-
guvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras 
vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu 
garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts 

aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventī-
vajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Kandavas novada 
dome šo projektu īsteno sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru un 2017. gadā programmas pasākumu 
īstenošanai izlietots 20130.02 eiro, kas visa ir projektu nauda.

Par 2017. gada sociālās attīstības un ekonomiskā plāna izpildi
Katru gadu, pieņemot pašvaldības budžetu, dome apstiprina arī attiecīgā gada sociālās   attīstības un ekonomisko plānu, kurā iekļauj lielākos un nozīmīgākos plānotos darbus.

1. Ieņēmumi
Kandavas novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumi ir 

plānoti 10 844 017 euro. Plānotie ieņēmumi ir par 17.5 % 
vairāk kā 2017. gadā sākotnēji plānotie (8 941 468 euro). 
Pieaugums, galvenokārt, no ceļu pārbūvei (1  322  500 
euro) un PII “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšanai 
(458 150 euro) paredzētajiem projektu līdzekļiem.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodok-
ļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu 
transferti. 

Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ie-
ņēmumu avots. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmu-
mos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim 3  858 954 euro 
(35.6%), salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaugums ir 4.2% 
(155 304 euro). Ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
sadalījumus: pašvaldību budžetā attiecīgi 80% un valsts 
budžetā 20%. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa 
prognozi, pašvaldības budžeta ieņēmumi no nekusta-
mā īpašuma nodokli pieaugs par 5.4% (29 839 euro). 

Budžets izstrādāts Latvijas Republikas naudas 
vienībā – euro. 

Kandavas novada pašvaldības 2018. gada budžets ir 
sabalansēts. Tas ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības 
politiku skaitliskā izteiksmē. Kandavas novada pašvaldī-
bas 2018.  gada budžeta ieņēmumu noteikšanas pamat-
principi paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās 
situācijas attīstību. Kandavas novada pašvaldības budžets 
sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo bu-
džetu veido Autoceļa fonda ieņēmumi un dabas resursa 
nodokļa ieņēmumi (pašvaldības daļa).

2018. gadā novada infrastruktūra un ekonomiskā 
attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finan-
sētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķ-
maksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un 

būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. Kan-
davas novada domes pamatbudžeta galvenās ieņēmumu 
pozīcijas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un dotācija 
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Kopsum-
mā šie ieņēmumi 2018. gadā ir plānoti 5 609 389 euro, 
salīdzinot ar 2017. gadu (5 367 459 euro), palielinājums 
241 930 euro. 

Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizde-
vumus Valsts kasē par kopējo summu 1  158  366  euro 
(2017. gadā – 3 159 726 euro).

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019.  gadā 
plāno veikt projekta “Ūdens saimniecības pakalpojumu 
attīstība Kandavā” 2.  kārtu. Nepieciešamais pašvaldības 
ieguldījums ap 540  000 euro, ko vajadzētu rezervēt jau 
2018. gadā no papildus ieņēmumiem.

Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības 
uzdevumi saimnieciskajā gadā
Kandavas novada pašvaldības 2018. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par 
pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu 
vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru 
kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

KANDAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
PAMATBUDŽETS

Turpinājums 4. lpp

VĀNES PAGASTS
Gājēju celiņa pārbūve pie pagasta 

administratīvās ēkas
24 751,65€

Pagasta pārvaldes koridora remonts
33 680,00€

ZANTES PAGASTS
Lietus ūdens noteku remonts 

Zantes ģimenes krīzes centram
9 300,00€

ZEMĪTES PAGASTS
Ielu apgaismojums Pils ielā

11 713,00€
Estrādes un laukuma 

atjaunošana
3 771,00€

MATKULES PAGASTS
Centra ielas seguma virskārtas atjaunošana

13 000,00€
Lapenes izbūve
4 346,00€

CĒRES PAGASTS
Meliorācijas sistēmu 

pārbūve
31 738,35€

Pārvaldes ēkas jumta maiņa
73 393,00€

Stāvlaukuma izveide pie 
pārvaldes

7 827,97€

Lielākie plānotie darbi pagastos 2018

Gājēju ietves 
būvniecība gar 

Skolas ielu
14 000,00€

VISOS PAGASTOS
Grants ceļu pārbūve

1 834 664,00€
 No kuriem:
 534 664,00€ Domes finansējums
 1 300 000,00€ ES fonda līdzfinansējums

PAVEIKTIE DARBI 2017. GADĀ SUMMA / EUR

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas pārbūve 1 360 562,00
Kandavas Poliklīnikas telpu remonts 112 031,49
Lauku un Sēravotu ielu melnā seguma izbūve 40 526,92
Ielu apgaismojums Valteru, Sēravotu, Kūrorta ielās 41 678,32
Videonovērošanas tīkla paplašināšana  Kandavā 10 970,00

DARBI, KAS TIKS TURPINĀTI 2018. GADĀ
Valodu pagraba izveide Kandavas novada muzejā 30 455,00

(no tiem 22 500,00 projektu finansējums)
Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu 28 098,00

(no tiem 18  728,00 projektu finansējums)
Skvēra pārbūve Lielā ielā 23a (ir veikta I kārta) 21 567,24
Veselību veicināšanas pasākumu projekts 20 698,45
Projekts “Proti un Dari!” 20 130,02
Tehniskā projekta izstrāde PII “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšanai 24 125,14

PAGASTOS
Gājēju celiņa izbūve Zantē gar skolas ielu (ir veikta I kārta) 19 823,65
Katlu mājas pārbūve, siltumtrases izbūve Cērē 34 639,43
Estrādes remonts Zemītē 10 984,19

5 806 132€ – 54,54%

309 715€ – 2,86%210 000€ – 1,94%

66 620€ – 0,61%

11 741 240€ 
48,01%

48,01%
10 844 017€

4 451 550€ – 41,051%
Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu 
ieņēmumi

Pašvaldības 
budžeta transferti

Valsts
budžeta

transferti

Iestāžu ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumi
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Parādus par nekustamā īpašuma nodokli plānots iekasēt 
62% (67000 euro) no aprēķinātā parāda. 

Nenodokļu ieņēmumus 2018.  gadā plānots ieka-
sēt 66  620 euro. 2017.  gadā bija plānots iekasēt 86 368 
euro apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību 
nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no 
īpašumu pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2017. gadu šeit ir 
plānots ieņēmumu samazinājums par 18 368 euro, jo nav 
plānota pašvaldības kustamās mantas realizācija. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi plānoti 309  715 euro. Salīdzinājumā ar 
2017. gadu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
ir palielinājušies par 21 398 euro, galveno palielinājuma 
apmēru sastāda maksa par izglītības pakalpojumiem  
(12887 euro) un ieņēmumi par nomu un īri (5132 euro).

Valsts budžeta transferti 2018. gadā plānoti 
5  806  132  euro jeb 53.5% no kopējiem pašvaldības bu-
džeta ieņēmumiem, no tiem: mērķdotācijas un dotācijas 
plānotas 3 552 179 euro (32.8 % no ieņēmumiem). Valsts 
budžeta transfertu apjoms 2018. gadā ir plānots, ņemot 
vērā 2018.  gada valsts budžetā paredzēto finansējumu, 
spēkā esošos normatīvos aktus. 

Pašvaldības budžetā no valsts budžeta iestādēm sa-
ņemtie transferti Eiropas Savienības līdzfinansētiem 
projektiem 2018. gadā plānoti 503 518 euro, palielinā-
jums 227 428 euro.

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda 2018. gadā palielinājusies 
par 86 626 euro un plānota 1 750 435 euro apmērā. 

Pašvaldību saņemtie transferta ieņēmumi no citām 
pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
pakalpojumiem 210 000 euro (palielinājums 28 500 euro).

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1
Kopējie ieņēmumi 10 844 017 euro.

2. Izdevumi
Kandavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbu-

džeta kopējie izdevumi ir plānoti 11  741 240 euro. Sa-
līdzinājumā ar 2017. gadu samazinājums ir 11 429 euro. 
Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomis-
kās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās, 
to sadalījums attēlā nr.2. Lielākais izdevumu īpatsvars 
budžetā ir atbalsts izglītībai 43%, ekonomiskai darbībai 
20%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 10%, kul-
tūrai un sportam 10%, sociālajai palīdzībai un pakal-
pojumiem 8%. Visām pašvaldības iestādēm, plānojot 
2018.  gada izdevumus, bija jāievēro vienādi nosacīju-
mi – budžeta izdevumi jāplāno kā 2017. gada sākotnējais 
plāns. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra attēlā Nr.2
Kopējie izdevumi 11 741 240 euro.

2.1. Pārvaldes izdevumi. Saskaņā ar LR likumu „Par 
pašvaldībām” un atbilstoši Kandavas novada Domes 
nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodro-
šina pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti 
deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā 
arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 
nodrošina pašvaldības administrācija. Kopējie izdevumi 
2018. gadā ir 565 982 euro, tai skaitā parāda maksājumi 
(kredītu apkalpošana un procentu izdevumi) ir plānoti 
45 500 euro, kas ir par 20 000 euro mazāk salīdzinājumā 
ar 2017. gadu.  

Pagājušajā gadā notika Kandavas mākslas un mū-
zikas skolas telpu pārbūve Kandavā, Sabiles ielā 12, kā 
rezultātā atbrīvojās telpas Tirgus laukumā 11, Kandavā. 
Ēkas 2.stāva remontam, elektroinstalācijas, sakaru un 
datortīklu un optiskā sakaru kabeļa izbūvei plānots tērēt 
44 206 euro.

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstoši ie-
dalījumam funkcionālajās kategorijās, šos izdevumus 
veido pašvaldības policijas un bāriņtiesas uzturēšana. 
Salīdzinājumā ar 2017. gadu izdevumi ir palielinājušies 
par 9.2% (16 583 euro). 

Pašvaldības policijai izdevumi palielināti par 25 840 
euro – ievērojamākais pieaugums atlīdzībai - 23 056 euro, 
formas tērpu iegādei - 1105 euro.

2.3. Ekonomiskā darbība. Šīs sadaļas izdevumus 
veido, tūrisma attīstībai novadā, pilsētas un novada 
infrastruktūras sakārtošanai (ielas, ceļi, tilti) plānotie 
izdevumi: 2 334 565 euro (2017. gadā – 485 772 euro). 
Lielākie plānotie darbi ir Zīļu un Kalna ielu seguma 
rekonstrukcija, Mazās Skolas ielas posma projektēša-
na un būvniecība, melnā seguma izbūve Lapu, Cīruļu, 
Dzeņu ielās Kandavā, virsmas seguma apstrāde ceļam 
nr.56 Kandavas pagastā; grants ceļu pārbūve novadā 
1 834 664 euro; pilsētā un pagastos grantēto ceļu segu-
ma atjaunošana un uzturēšana u.c.; gājēju celiņu izbūve 
Zantē 14  000 euro un Vānē 24  752 euro, stāvlaukuma 
izbūve pie Cēres pagasta administratīvās ēkas 7828 euro; 
Matkules pagasta Centra ielas asfalta seguma virsmas 
apstrāde 13 143 euro. 

2.4. Vides aizsardzība. Plānotie līdzekļi 282 300 euro 
(2017.  gadā – 294 230 euro). Finansējums paredzēts – 
ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritu-
mu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai. 

2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košanai plānoti līdzekļi 1  133 907 euro (2017.  gadā - 
2 447 585 euro). Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un ne-
dzīvojamo ēku apsaimniekošanai un uzturēšanai. Plānots 
remontēt malkas šķūni Lielā ielā 38 Kandavā. Projektu 
īstenošanai plānotie izdevumi: 

Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu - 28 343 euro; 
Parka pie Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas labie-
kārtošana - 82 587 euro; 
Ūdens iela 2, Kandavā telpu iegāde un remonts - 
35 000 euro; 
Video novērošanas tīkla paplašināšana - 5000 euro. 
Apgaismošanas izdevumi: plānota Pils ielas posma 

DOMES LĒMUMI

Izglītība, kultūra, sports
•  Izveidoja darba grupu Kandavas novada svētku un nozī-

mīgāko sporta pasākumu organizēšanai šādā sastāvā: Inga 
Priede, domes priekšsēdētāja; Signe Ezeriņa, Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja; Dainis Ro-
zenfelds, Kandavas novada Sporta padomes priekšsēdētājs; 
Egīls Dude, domes izpilddirektors; Iveta Grunte, Kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja; Roberts Rozentāls, Kultūras 
un sporta pārvaldes vadītājas vietnieks sportā; Kristīne Elk-
snīte, Izglītības pārvaldes vadītāja; Oskars Kļava, SIA “Kan-
davas Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis; Līga Šupsti-
ka, domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja; Rihards 
Zariņš, Pašvaldības policijas priekšnieks; Baiba Rulle, dizai-
nere-māksliniece; Jurģis Muska, kultūras un sporta pārval-
des noformētājs-gaismotājs.

• Apstiprināja Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba plā-
nu laika periodam līdz 2018.gada decembrim.

•  Apstiprināja pamatbudžeta izdevumus Kandavas novada iz-
glītības iestādēs savstarpējo norēķinu veikšanai 2018.gadā pēc 
2017.gada naudas plūsmas izdevumiem, kā arī mērķdotāciju 
sadali Kandavas novada izglītības iestādēm 2018. gada janvā-
rim – augustam.

•  Apstiprināja Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes 
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā, kas 
stājas spēkā 2018. gada 26. janvārī. Līdz ar jaunā cenrāža ap-
stiprināšanu, spēku zaudē maksas pakalpojumu cenrādis, kas 
apstiprināts 2016.gada 25.februārī. Cenrādis publicēts mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- nolikumi, noteiku-
mi, cenrāži.

•  Apstiprināja Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes 
pasākumu plānu 2018.gadam un Kandavas novada Sporta pa-
domes nolikumu, kas stājas spēkā 2018.gada 25.janvārī. Noli-
kums publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldī-
ba-nolikumi, noteikumi, cenrāži.

•  Apstiprināja Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes 
nolikumu, kas stājas spēkā 2018.gada 26.janvārī. Nolikums 
publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- no-
likumi, noteikumi, cenrāži.

•  Apstiprināja Kandavas novada Izglītības pārvaldes nolikuma 
grozījumus, kas stājas spēkā 2018.gada 26.janvārī. Konsolidēts 
nolikums publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – paš-
valdība-nolikumi, noteikumi, cenrāži.

•  Apstiprināja nolikumu grozījumus Kandavas internātvidus-
skolai, Vānes pamatskolai un Kandavas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai, kā arī nolikumus jaunā redakcijā 
Cēres pamatskolai, Kandavas Deju skolai, Kandavas Mākslas 
un mūzikas skolai, Kandavas novada Zantes pamatskolai, Ze-
mītes pamatskolai, Kandavas pilsētas PII “Zīļuks”, multifunk-
cionālajam jaunatnes iniciatīvu centram “Nagla” un Kandavas 
Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram.
Nolikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – Kan-
davas novada Izglītības pārvalde.

Nekustamā īpašuma jautājumi 
• Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2018. tak-

sācijas gadam, nodokļa summu samazinot par 50% : Dainim 
Gulbim, Sarmītei Beļēvičai, Īrijai Gajevskai, Dzintrai Žundo, 
Modrim Kārkliņam, Vladimiram Seimuškinam, Zinaīdai Ro-
nei, Anitai Grosbārdei, Haraldam Osim, Aināram Gailim, Ri-
tai Neitālei un Andrim Valtmanim.

•  Izskatīja jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu bezstrīda kārtībā no 6 personām.

Finanšu jautājumi
•  Nolēma apstiprināt 2017.gada pamatbudžeta izpildi: ie-

ņēmumus 10  394  014 EUR; aizņēmumus no Valsts kases 
1  639  380 EUR; izdevumus 11 332  602 EUR; atmaksātos 
aizdevumus Valsts kasei 483  331 EUR; pamatbudžeta lī-
dzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 463 349 EUR; spe-
ciālā budžeta izpildi ieņēmumos 309 724 EUR, izdevumos 
299  059  EUR un līdzekļu atlikumu uz 2018. gada 1.  jan-
vāri 10  813 EUR. Apstiprināja ziedojumu izpildi ieņēmu-
mos 3  556 EUR, izdevumos 1  771  EUR un atlikumu uz 
2018. gada 1.janvāri 3 709 EUR.

• Apstiprināja 2017. gada Kandavas novada sociālās attīstības un 
ekonomiskā plāna izpildi un plānu 2018.gadam.

•  Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteiku-
mus Nr.1 „2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”. 
Saistošie noteikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv 
vietnē – pašvaldība-budžets.

• Apstiprināja mērķdotāciju pašvaldības ceļiem (ielām) izlieto-
šanas vidējā termiņa programmu Kandavas novada pašvaldībā 
2018.-2020.gadam.

• Nolēma piešķirt finansējumu 2018. gadā: biedrībai SK “Kandava” - 
EUR 4336,00 sporta pasākumu organizēšanai Kandavas novadā 
2018. gadā; biedrībai “Latvijas Automobiļu federācija” sadarbībā 
ar "Kandavas kartadromu" - EUR 3000 Kandavas kartinga tradī-
ciju iedzīvināšanai un popularizēšanai;  SLO biedrībai “SK Bou-
le” - EUR 1000,00 velo - orientēšanās sacensībām “Latvijas MTBO 
daudzdienas/ Baltijas čempionāts 2018” Kandavā no 2018.gada 
8.jūnijam- 10.jūnijam; biedrībai “Kandavas attīstībai”  - EUR 
15000,00 basketbola komandas “Kandava/COMPOR” dalības 
turpināšanai LBL2  2017./2018.gada sezonā un 2018./2019.gada 
sezonas iesākšanai, finansējumu iekļaujot saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „ Kandavas novada sociālais 

dienests” direktora I. Leitarta pārskatu par darbu 2017. gada 
otrajā pusgadā.

• Apstiprināja Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas 
darba plānu laika periodam līdz 2018.gada decembrim.

• Apstiprināja Zantes ģimenes krīzes centra un pašvaldības aģen-
tūras „Kandavas novada sociālais dienests”” nolikumu grozī-
jumus. Nolikumu grozījumi stājas spēkā 2018.gada 26.janvārī. 
Konsolidēti nolikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv 
vietnē – pašvaldība- nolikumi, noteikumi, cenrāži.

• Nolēma izīrēt Sintijai Bernšteinei pašvaldības labiekārtoto vie-
nistabas dzīvokli Dārza ielā 3-2, Kandavā, dzīvokļa īres līgumu 
noslēdzot uz vienu gadu.

Vides un komunālie jautājumi
• Izskatīja vairākus jautājumus saistībā ar SIA “Kandavas komu-

nālie pakalpojumi”: valdes locekļa O. Kļavas pārskatu par bu-
džeta izpildi 2017.gadā un budžeta plānu 2018.gadam; finanšu 
analīzi laika periodā no 2012.gada līdz 2021.gadam; informā-
ciju par projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaug-
stināšana Kandavā” sagatavošanu.

• Noklausījās SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” realizētā 
projekta “Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve” 
ekspertīzes atzinumu; nolēma valdes loceklim O. Kļavam strā-
dāt pie rekomendāciju izpildes; š.g. maija mēneša domes sēdē 
ziņot deputātiem par izpildes gaitu. Kontroli par lēmuma izpil-
des gaitu uzdeva domes priekšsēdētājas vietniecei G. Cīrulei.

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamos īpašumus:
1) Lielā iela 27-9, Kandava, organizējot izsoli ar augšupejošu 
soli. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 2530,00 eiro, izso-
les solis 50,00 eiro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma 
cenas;
2) Lielā iela 27-10, Kandava, organizējot izsoli ar augšupejošu 
soli. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 2230,00 eiro, izso-
les solis 50,00 eiro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma 
cenas.
3) „Kraujas” -3, Vāne, Vānes pagasts, organizējot izsoli ar augš-
upejošu soli. 
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 2430,00 eiro, izsoles 
solis 50,00 eiro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas.

• Nolēma pirkt no Airas Freimanes savstarpēji saistītus nekus-
tamos īpašumus Ūdens ielā 2, Kandavā, kas sastāv no nedzī-
vojamas telpas ar kopējo platību 73,40 m2 un telpas ar kopējo 
platību 76,00 m2 par kopējo summu EUR 25 000,00 eiro.

• Pieņēma zināšanai sniegto informāciju par līgumu pārslēgša-
nas kārtību ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“Piejūra”” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā. Apstiprināja līguma projek-
tus ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Citi jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītā-

jas M. Zariņas pārskatu par darbu 2017.gadā.
• Noklausījās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kanda-

vas iecirkņa vecākā inspektora G. Rupeika sniegto informāciju 
par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un atkarības izraisošo 
vielu izplatību Kandavas novadā.

•  Piešķīra Arildam Rozentālam līdzfinansējumu, bet ne vairāk 
kā EUR 406,06 divu koka logu nomaiņai Kandavas vecpilsē-
tā Ūdens iela 2-5, Kandavā. Minētie darbi jāveic un atbilsto-
šā dokumentācija jāiesniedz Kandavas novada būvvaldē līdz 
2018. gada 30.jūnijam.

Domes sēdē 2018. gada 25. janvārī 
pieņemtie lēmumi

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA 15. FEBRUĀRĪ NO 
PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2018. GADA 22. FEBRUĀRĪ PLKST. 13.00 

Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi...

KANDAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Kandavas  novada pašvaldības speciālo budžetu veido 

Dabas resursu nodoklis un Autoceļa fonda ieņēmumi. Ko-
pējie ieņēmumi ir 315 460 euro, izdevumi 325 988 euro, 
atlikums uz 01.01.2018. ir 10 528 euro. Speciālā budžeta 
ieņēmumi un izdevumi novadā tiek plānoti centralizēti. 

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek plānoti lietus 
ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, atkritumu savākšanai un ci-
tiem izdevumiem, kuri saistīti ar vides aizsardzību novadā 
40 000 euro. 

Plānotie autoceļa fonda ieņēmumi 2018.  gadā 
275 460 euro (2017. gadā 267 681 euro). Minētie līdzekļi 
paredzēti novada ceļu uzturēšanai.

no Kandavas ceļa līdz Upes ielai  apgaismojuma izbū-
ve Zemītē 11 713 euro. 
Teritoriju uzturēšanas izdevumi (stādījumi,  pilsētas 
un pagastu dekorēšana, kapsētu apsaimniekošana, 
kāpņu, soliņu remonti utt.): Zemītes pagastā plānots 
pabeigt estrādes remontu 3771 euro, Cēres pagastā 
plānots nomainīt pagasta administratīvās ēkas jumtu 
71 393 euro un pārbūvēt meliorācijas sistēmas īpašu-
mos “Brīviņi” un “Cēres parks” 31 739 euro; ierīkot 
lapeni 4346 euro Matkulē. Daļai plānoto darbu izpil-
dei plānots ņemt aizdevumus Valsts Kasē par kopējo 
summu 680 554 euro apjomā.
2.6. Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 

108  414  euro. Izdevumi plānoti Kandavas poliklīnikas 
koplietošanas telpu remontam (darbi iesākti 2017. gadā).

2.7. Atpūta, kultūra, sports un atbalsts biedrībām 
un nodibinājumiem. Plānoti līdzekļi 1  130 669 euro 
(2017. gadā – 1 006 203 euro). Palielinājums ir 124 466 
euro. Atbalsts novada biedrībām un nodibinājumiem plā-
noti 44 670 euro (2017. gadā – 94 459 euro). 2018. gadā 
plānots turpināt Ozolāju estrādes (kora kāpnes) labiekār-
tošanu par aizņēmuma līdzekļiem 49 610 euro. Īstenojot 
Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, tiks pabeigts 
Valodas pagrabs Kandavas muzejā 30 663 euro; tiks rea-
lizēts projekts “Slimību profilakses un veselības veicinā-
šanas pasākumi Kandavas novadā”, turpināsies projekts 
PROTI un DARI. Projektu kopējā summa 90 769 euro, 
tai skaitā, Eiropas Savienības vai cits finansējums 82 606 
euro. Plānoti līdzekļi 34953 euro pašvaldības kolektīvu 
dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos, kuri norisināsies Latvijas valsts simtgades zīmē, 
Rīgā no 2018. gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam.

2.8. Izglītība. Proporcionāli vislielākais finansē-
jums ir izglītībai - 5 103 403 euro  (2017. gadā  5 776 665 
euro), tai skaitā: valsts mērķdotācijas – 2  483  286 euro 
(2017.  gadā 2  120  972  euro). Samazinājums kopumā ir 
par 673 262 euro. 2018. gadā ir plānots pašvaldības līdzfi-
nansējums 5.-9. klašu skolēnu ēdināšanai novada skolās 
96 053 euro;  minimālās darba algas palielinājums no 380 
euro uz 430 euro, finansējums atalgojumam pedagogiem, 
ko nefinansē no mērķdotācijām; pieaugošo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centram 26 007 euro. Kanda-
vas K. Mīlenbaha vidusskolā plānoti klašu remonti par 
20  890 euro, lietus ūdens un kanalizācijas novadīšanas 
sistēmas sakārtošana (uz pusēm ar BJSS) 14  735 euro, 
nožogojuma starp halli un sporta laukumu sakārtošanai 
4717 euro.

2018.  gadā plānota Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” 
energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija 
par kopējo summu 886 352 euro, tai skaitā, aizņēmuma 
līdzekļi – 428 202 euro. 

2.9. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plā-
notie līdzekļi 2018. gadā ir 902 276 euro (2017. gadā – 
874  564 euro), kas ir par 3 % vairāk kā 2017.  gadā 
(27 712 euro). Zantes ģimenes krīzes centrā plānots lietus 
ūdens noteku remonts 9 300 euro, Jelgavas ielā 4, Kanda-
vā paredzēts nomainīt logus par 10 000 euro.

Pamatbudžeta 
ieņēmumu 
struktūra
Kopējie ieņēmumi
10 844 017 EUR
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Skolai nav internāta, tāpēc skolēni dzīvo vai nu pilsētā, 
vai tuvākajā apkārtnē

• 1921. gada 20. martā par latviešu draudzes mācītāju ie-
vēl  Kārli Vinteru (1891 - ?), bet par draudzes priekšnie-
ku–V. Jakobsonu

• 1921. gadā balsina Kandavas luterāņu baznīcas iekšieni. 
Notiek arī baznīcas torņa remonts. Kandavas draudze ir 
tik nabadzīga, ka tai ir grūtības sameklēt līdzekļus, lai 
norēķinātos ar amatniekiem

• 1921. gadā E. Danenbergs sēravotu iestādi izrentē Latvi-
jas Sarkanā Krusta Kandavas nodaļai

• 1922. gada 28. februārī, beidzoties Satversmes sapulces 
laikam,  arī Kandavā pārvēl domi. Mainās pašpārvaldes 
struktūra. Pilsētas domei ir priekšsēdētājs, kura uzde-
vums ir vadīt pilsētas domi kā lēmējvaru, kuru realizē 
domnieku vadītās komisijas. Savukārt pilsētas valdi vada 
pilsētas galva. Viņš ir izpildvara, kas realizē dzīvē pie-
ņemtos lēmumus

• 1922. gada 10. jūlijā nodeg Kandavas sēravotu iestā-
de. Atjaunošanas darbos aktīvi iesaistās Sarkanā Krusta 
biedrības Kandavas nodaļa. Labdarības nolūkos vāc zie-
dojumus, rīko dažādus sarīkojumus un tirdziņus

• 1922. gada 3. augustā Latvijā stājas spēkā jauna un droša 
naudas vienība–Latvijas lats (viens lats=100 santīmi). Tā 
vērtību pielīdzina zelta frankam jeb 0.29 gramiem tīra 
zelta. Agrākos Latvijas rubļus apmaina pret latiem: 50 
rubļi=1 lats. Līdz ar to valsts saimnieciskajā dzīvē iestā-
jas kārtība un skaidrība. Dizaina izstrādē ievērojamu 
ieguldījumu dod arī grafiķis un Valsts vērtspapīru spies-
tuves pārvaldnieks Rihards Zariņš (1869–1939).

• 1922. gada 31. oktobrī Kandavas luterāņu latviešu drau-
dzes mācītājs K. Vinters ievieš jaunu dziesmu grāmatu

• 1922. gadā Kandavas pamatskolas skolotājs, fotogrāfs  
un publicists Kārlis Veinbergs (1881–1949) atver pri-
vāto bibliotēku. Īpašniekam atvēršanas brīdī ir ap 1000 

grāmatu. Par lasīšanu viņš ņem 80 santīmus mēnesī vai 
10 santīmus par vienu grāmatu. Par šo naudu K. Vein-
bergs labo saplēstās grāmatas, kā arī iegādājas jaunas

• 1922. gadā skolotājs un izdevējs Juris Birznieks (1871–
1950) izdod māsas Birznieku Sofijas (1876–1956) sarak-
stīto lugu „Dzīvībai”

• 1923. gadā Kandavas latviešu luterāņu draudzes priekš-
nieka amatu pārņem Kārlis Bikše (1864–1938)

• 1923. gadā Kandavas Sadraudzīgā biedrība un Kandavas 
baznīcas draudze kopīgi iegādājas baznīcas zvanu

• 1923. gadā Kandavā nodibina metodistu draudzi
• 1923. gada 9. jūnijā  Kandavā viesojas Valsts prezidents 

Jānis Čakste (1895–1927). Viņu uzņem Kandavas pilsē-
tas galva Osvalds Jēgermanis

• 1924. gadā uzceļ jaunas sēravotu iestādes ēkas, iekārto 
divas nodaļas ar 16 vannām un atpūtas telpām. Iestādes 
īpašniece tagad ir Emīlija Danenberga. Kādus 200 met-
rus tālāk lejāk Abavas krastā ceļ jaunu un plašu sēravotu 
iestādi Kandavas sēravotu biedrība, kurai ir piešķirts ga-
bals purva, ēkas gan vēl nav uzbūvētas

• 1924. gadā iznāk skolotāja un fotogrāfa K. Veinberga sa-
stādītais „Vadonis pa Kurzemes Šveici”. Tajā ir 37 meln-
baltas fotogrāfijas ar Kandavas un Sabiles apkārtnes ska-
tiem; izdevumam ir 48 lpp., un to izdod Leta Rīgā

• 1924. gadā Kandavā dibina lopkopības pārraudzības 
biedrību. Tās priekšnieks ir vetārsts J. Bērtiņš. Biedrība 
darbojas Kandavā, Priežu ielā 6. Biedrībā piedalās 32 
saimniecības ar 320 slaucamām govīm

• 1924. gadā L. Kristapsons dibina Kandavas tvaika pie-
notavu „Latvijas Šveice”. Piena pieņemšanas pusi rotā 
uzraksts: „Nododiet tīru, svaigu pienu AGRĀ RĪTĀ, tad 
pacelsiet Latvijas eksporta sviesta slavu! Par svaigu pie-
nu –zelta lati, par netīru, glabātu pienu–vara santīmi”

Turpinājums sekos nākamajā izdevuma numurā.

Kandava simts gados (1918–2018)
Parlamentārās demokrātijas laiks Kanda-
vā (1921–1934)
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1921.–1924. gads skaitļos un faktos

Jau 1918. gadā, pasludinot Latvijas neatkarību,  Tautas 
padome definē valsts iekārtas pamatus, proti, tā būs de-
mokrātiska parlamentāra republika. 1919. gada 19. augus-
tā Tautas padome pieņem likumu par Satversmes sapulces 
vēlēšanām. Tajās var piedalīties abu dzimumu pilsoņi, kuri 
ir sasnieguši 21 gada vecumu. Parlamentāra demokrātija 
Latvijā sākas 1920. gada 1. maijā ar Satversmes sapulces 
ievēlēšanu un beidzas ar 4. Saeimas padzīšanu 1934. gada 
15. maijā pēc K. Ulmaņa veiktā apvērsuma. Jau 1920. gada 
16. septembrī oficiāli sākas agrārā reforma jeb zemes īpa-
šumu sistēmas pārveidošana, nacionalizējot lielsaimniecī-
bas, muižu centrus un piešķirot zemi tiem, kuri to grib un 
var apstrādāt. 

Par pirmo Valsts prezidentu ar 92 balsīm ievēl Sat-
versmes sapulces priekšsēdētāju Jāni Čaksti. 1922. gada 
15.  februārī Satversmes sapulce savu uzdevumu pie-
ņemt Latvijas valsts iekārtas pamatlikumu izpilda, un  
1922. gada 7. un 8. oktobrī notiek 1. Saeimas vēlēšanas,. 
Deputātus ievēl uz trim gadiem. Nākošās, 2. Saeimas vē-
lēšanas, notiek 1925. gada 3. un 4. oktobrī. 

Arī Kandavā šie ir intensīvi savas valsts veidošanas gadi. 
Rosīgi darbojas skolas, dažādas biedrības, sākas un turpi-
nās uzņēmējdarbība, atveras jauni veikali. Pēc iepriekšējiem 
posta darbiem  notiek ēku atjaunošana, inventāra iegāde. 
Bet tas viss sagādā prieku, jo visiem ir ticība nākotnei.

• 1921. gada 7. janvārī atver vācu vecāku savienības pa-
matskolu. Par skolas pārzini  ievēl Augusti Hoheizeli, bet 
Benigna Šteins (1898–?) sāk strādāt par otro skolotāju. 
Tā kā skolai savu telpu nav, tad tā īrē trīs telpas vācu ev.- 
lut. draudzes namā Kandavā, Talsu ielā 11. Dibināšanas 
gadā skolu apmeklē 29 skolēni: 10 zēni un 19 meitenes. 
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Kārlis Mīlenbahs piedzima mežsarga Matīsa Mī-
lenbaha (1823–1913) un mežsarga meitas Katrī-
nes (dz. Neimanes, 1827–1894) ģimenē 1853. 
gada 18. janvārī kā ceturtais bērns ģimenē (paras-

ti tiek minēti tikai seši bērni, jo pirmdzimtais Jakobs Johans 
Heinrihs nomira divu gadu vecumā). 

Skolas gaitas
Skolas gaitas K. Mīlenbahs sāka Kandavas pagasta skolā. 

Pēc divu gadu mācībām mežkunga Karla Fasbiana pierunāts 
tēvs zēnu aizsūtīja mācīties uz Tukuma apriņķa skolu, kuru 
viņš beidza 1870. gadā. Ievērojis K. Mīlenbaha uzcītību, ap-
riņķa skolas inspektors Nikolajs Georgs Kimmels (Kymmel, 
1816–1905) pierunāja tēvu Matīsu zēnu sūtīt uz ģimnāziju. 
Tā 1871. gadā Kārlis sāka mācības Jelgavas ģimnāzijā un tur 
guva ievērojamus panākumus, jo viņam labi padevās sveš-
valodas. Tā par sacerējumu latīņu valodā „De iure hospitii 
apud Homerum” („Par viesmīlības likumiem Homēra dar-
bos”) ieguva izcilā bijušā Kurzemes un Zemgales hercogistes 
galma ārsta, fizikas un dabas zinātņu profesora Johana Got-
lība Groškes (1760–1868) dibināto zelta medaļu par labāko 
darbu latīņu valodā. 1875. gadā, skolu beidzot, K. Mīlenbahs 
izpelnījās īpašu atzinību. Ģimnāziju beidzot, K. Mīlenbahs 
atkal nonāca dilemmas priekš, proti, vecāki vēlējās, lai dēls 
kļūtu par mācītāju, bet viņam bija citas intereses, jo vairāk 
par visu viņš vēlējās apgūt zinātni par valodu. 

Studijas Tērbatas Universitātē
1876. gadā K. Mīlenbahs sāka studēt Tērbatas Universi-

tātē Vēstures un filoloģijas fakultātē. Arī studiju laikā viņš 

parādīja izcilas sekmes, jo par konkur-
sa darbu salīdzināmajā valodniecībā 
pie profesora Leo Meiera (Leo Meyer) 
„Über die historich-ethymologische En-
twicklung der lateinischen Verba utor, 
fruor, fungor, potir, vecor” (Par latīņu 
verbu utor, fruor, fungor, potior, ves-
cor vēsturiski etimoloģisko attīstību) 
saņēma zelta medaļu. Studiju laikā K. 
Mīlenbahs piedalījās latviešu studentu 
organizētajos rakstniecības vakaros, 
kuriem arī sagatavoja vairākus referā-
tus. 1888. gadā K. Mīlenbahs nokārtoja gala eksāmenus. Pa-
sniedzēji viņu mudināja pievērsties zinātniskajam darbam, 
tomēr viņš pats izlēma strādāt par skolotāju, jo domāja, ka 
tēvam vēl vajadzēs daudz līdzekļu, lai izskolotu abus brāļus – 
Jāni un Frici.

Skolotāja gaitas Talsos
1881. gadā K. Mīlenbahs ieradās Talsos un pārņēma pri-

vātās apriņķa skolas vadību. Pats skolas priekšnieks mācīja 
vācu valodu un klasiskās valodas. Pāris gadu laikā skolēnu 
skaits pieauga līdz 170, un panīkusī zēnu skola ar trim kla-
sēm izveidojās par proģimnāziju ar piecām klasēm. Skolas 
saimniecisko pusi pārzināja vietējās inteliģences kuratorija.

Par izmaiņām pirmās vēsmas bija jau 1887. gadā, kad 
pieņēma likumu par Baltijas guberņu skolām, kuras tika pa-
kļautas Tautas apgaismības ministrijai. Līdz ar to 1888. gadā 
Talsos atvēra skolu ar lētu mācību maksu - tikai 10 rubļiem 
gadā (K. Mīlenbaha vadītajā skolā tā bija 35 rubļi gadā). Līdz 
ar to skolēnu skaits samazinājās, un K. Mīlenbaham skolu 
saglabāt neizdevās. 

Darbs Jelgavas ģimnāzijā
1889. gadā K. Mīlenbahs kopā ar 

ģimeni pārcēlās uz Jelgavu un sāka 
strādāt par vācu valodas skolotāju Jel-
gavas ģimnāzijā, tajā pašā, ko reiz bija 
pats beidzis. Kādu laiku viņš pasniedza 
arī ticības mācību un fakultatīvi arī lat-
viešu valodu. Strādājot ģimnāzijā, K. 
Mīlenbaham palika vairāk laika pub-
licistikai, tulkošanai un arī mīļotajam 
zinātniskajam darbam. Diemžēl ģim-
nāzijā paredzēja pārtraukt seno valodu 
un vācu valodas mācīšanu. Ko darīt K. 
Mīlenbaham? Atkal jāmaina darbs.

Vācu valodas skolotājs  
Aleksandra ģimnāzijā Rīgā

1895. gadā K. Mīlenbahs kopā ar ģimeni pārcēlās uz 
Rīgu. Darbu viņš atrada Aleksandra ģimnāzijā, kurā mācīja 
vācu valodu līdz pat mūža beigām. Rīgā viņam pavērās ievē-
rojami plašākas iespējas darboties zinātnes laukā, publicēties 
presē, piedalīties dažādās polemikās un darboties sabiedrī-
bas labā. Tas bija viņa sirds darbs, kuru aptumšoja nemitīgā 
cīņa par eksistenci.

Dzīves aicinājums– 
zinātnieks, valodnieks, publicists

Ar publicistiku K. Mīlenbahs sāka nodarboties 1881. 
gadā, strādājot Talsu privātajā apriņķa skolā. Jau tad parādī-
jās viņa pirmais raksts „Latviešu valoda” žurnālā „Pagalms”. 
Tiesa, tas bija ar pseidonīmu Līgciemnieks. 

Zinātniskajai valodniecībai K. Mīlenbahs pievērsās, 
strādādams Jelgavas ģimnāzijā. Viņš pētīja latviešu valodas 

sintakses, leksikas un ortogrāfijas jautājumus, pirmais pie-
vērsās vispārējai valodniecībai. Plašākai publikai viņš tapa 
zināms tikai ap 1890. gadu. 1891. gadā tapa grāmata „Par 
valodas dabu un sākumu”. Šajā gadā viņš sāka apkopot sa-
vus žurnālos un laikrakstos publicētos rakstus, kurus vē-
lāk izdeva četrās burtnīcās. 1892. gadā tapa brahioloģismu 
(īsu izteicienu) un mīklu krājums. 1895. gadā tapa mācību 
grāmata „Latviešu valodas mācība”. Jaunā mācību grāmata 
izraisīja plašu interesi sabiedrībā., jo tā aktualizēja laikme-
ta centienus vienādot latviešu valodas terminoloģiju. 1898. 
gadā iznāca vēl viena K. Mīlenbaha sastādītā mācību grā-
mata „Teikums”, jo kā sintakses aizstāvis viņš galveno vērību 
veltīja teikuma mācībai.

Ierosinātāji latviešu valodas jautājumiem bija lietuviešu 
nacionālās atmodas darbinieks Jons Jablonskis (1860–1930) 
un filologs Jēkabs Lautenbahs (1847–1928), kurš jau 1878. 
gadā deva pārskatu par latviešu gramatiku. Tāpat piemērs 
bija vācu mācītājs, valodnieks un etnogrāfs Augusts Bīlenš-
teins (1826–1907).

Mūža laikā K. Mīlenbahs publicēja ap 100 zinātnisku un 
populārzinātnisku rakstu valodniecībā, literatūrzinātnē un 
folkloristikā.

K. Mīlenbahs  
un „Latviešu valodas vārdnīca”

K. Mīlenbahs bija pirmais latvietis, kurš zinātnisku valo-
das izpēti uzskatīja par savas dzīves pamatuzdevumu. Darbu 
pie latviešu valodas vārdnīcas viņš sāka jau Talsu laikā. Sā-
kotnēji šo vārdnīcu viņš veidoja kā papildinājumu vācbaltu 
mācītāja Kārļa Kristiāna Ulmaņa (1793–1871) 1872. gadā 
izdotajai „Latviešu-vācu” vārdnīcai. Iespējams, ka līdz ar to 
vārdu skaidrojumi ir doti vācu valodā. Strādājot pie vārdnī-
cas, K. Mīlenbahs saprata, ka latviešu valodas bagātības nav 
ietilpināmas šādā vārdnīcā, bet ir jāveido daudz apjomīgāks 

darbs, kuram būtu gan tulkojošas, gan skaidrojošas vārdnīcas 
iezīmes. Plašāka publika par šo darbu uzzināja tikai ap 1904. 
gadu, kad darbu pie vārdnīcas aktīvi sāka veicināt Rīgas Lat-
viešu biedrības Zinību komisijas Valodniecības nodaļa. Lai 
apzinātu latviešu valodas izlokšņu īpatnības, 19./20. gadsim-
tu mijā vairākas vasaras kopā ar Jāni Endzelīnu (1873–1961) 
apceļoja Latvijas novadus.1905. gadā sākās vārdnīcas kārto-
šanas darbs. Līdz 1911. gadam bija izveidota vārdnīcas treš-
daļa. Tā bija izveidota līdz šķirklim „patumšs”. K. Mīlenbahs 
uzskatīja, ka vārdnīcas pabeigšanai vēl vajadzētu vismaz kā-
dus sešus gadus. Bet tad sākās Pirmais pasaules karš, Alek-
sandra ģimnāziju no Rīgas pārcēla uz Veravu Igaunijā. Tur 
arī 1916. gada 27. martā noslēdzās Kārļa Mīlenbaha mūžs. 
2. aprīlī viņa pīšļus no Veravas pārveda uz Rīgu un apbedīja 
Rīgas Lielajos kapos blakus viņa dzīvesbiedrei.

K. Mīlenbaha mūža darba  
turpmākais liktenis

1920. gada 13. oktobrī Izglītības ministrija no abiem 
dēliem (Kārļa un Fēliksa) nopirka vārdnīcas manuskriptu 
ar visām autortiesībām. Pirkšanas-pārdošanas līgumā re-
dzams, ka Izglītības ministrija savā īpašumā ieguva 66 pie-
rakstītas burtnīcas, bet trūka piecas burtnīcas (par laimi, 
materiāli ar šajās burtnīcās esošajiem vārdiem bija palikuši). 
Manuskripts beidzās 71. burtnīcā ar vārdu „patumšs”.

Darbu pie vārdnīcas turpinājuma pārņēma valodnieks 
Jānis Endzelīns (1873–1961) un valodniece Edīte Hauzen-
berga-Šturma (1901–1983). „Latviešu valodas vārdnīca” 
iznāca laikā no 1923. līdz 1932. gadam, bet „Papildinājumi 
un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai” iznā-
ca no 1934. līdz 1946. gadam.  Pēc publicēšanas materiālus 
nodeva Valsts bibliotēkai (tagadējās Latvijas nacionālās bib-
liotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas Latviešu valod-
niecības rokrakstu fondā).

20. janvārī, pieminot 1991. gada janvāra 
barikādes, Zemītes pagasta Grenču ciema 
aktīvisti pulcējās pie Barikāžu piemiņas 
ugunskura. 

Erodeja Kirillova 

Pasākuma iniciators, barikāžu dalībnieks Guntis Gulbis, 
savā uzrunā atzīmēja, ka jau devīto gadu šajā datumā Gren-
ču ciemā tiek aizdegts Barikāžu laika atceres ugunskurs, kas 
pulcē gan barikāžu dalībniekus, gan jauno paaudzi, lai bijušo 
notikumu atmiņas sakņotu arī nākamajām paaudzēm. 

Tradicionāli tika aizdegtas svecītes, lai pieminētu Bari-
kāžu laikā kritušos brīvības cīnītājus un ar klusuma brīdi 
atcerējās tos  barikāžu dalībniekus no Grenču ciema, kuri 
aizgājuši aizsaulē. 

Ar savām sajūtām par notikumiem Barikāžu laikā dalījās 
toreizējie barikāžu dalībnieki. Tālākā vakara gaitā visi cienā-
jās ar karstu tēju un Gunta Gulbja sarūpēto zupu, sarunājo-
ties par esošo situāciju valstī un vēsturiskajiem 1991. gada 
janvāra notikumiem.

Osvalds Jēgermanis un Jānis Čakste Kandavā 
1923. gada 9. jūnijā K.Grīnberga foto

Kandavas sēravotu iestāde 1922. gads, pirms 
nodegšanas K. Veinberga foto

Kārlis Mīlenbahs 20 gs. sākumā

Pieļauju, ka 21. gadsimta paaudze maz zina par izcilo valodnieku, publicistu 
un amatu apvienošanas kārtībā arī par skolotāju Kārli Mīlenbahu.

Valodniekam Kārlim Mīlenbaham – 165 Par Zemītes pagasta pastu

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kandavas 
novada Zemītes pagastā no 2018. gada 20. februāra 
tiek mainīts Zemītes pasta nodaļas darbības modelis 
un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām 
vajadzībām. 

Turpmāk Zemītē pasta pakalpojumi tiks nodrošināti Ce-
rībās katru darbdienu no plkst.12 līdz 13. 

Tāpat kā līdz šim, Zemītes pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpoju-
mi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas 
Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstu-
ļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un 
pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku 
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas 
Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu iz-
maksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un 
komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Ar pastnieka starpniecību Zemītes pagasta iedzīvotā-
jiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS 
konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 
27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakal-
pojumus savā dzīvesvietā Zemītes pagasta iedzīvotāji var 
pieteikt, zvanot pa tālruni 63155328.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, 
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņem-
šanu Zemītes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš 
zvanot pa tālruni 631 82180 vai 25700116 un norādot da-
tumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, 
apmeklējot Kandavas pasta nodaļu Abavas ielā 2, sūtījumu 
saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdie-
nās, trešdienās un piektdienās no plkst.8 līdz 16, otrdienās 
no plkst. 7 līdz 16, savukārt ceturtdienās no plkst. 8 līdz 18. 

Zemītes pagasta iedzīvotāji tiks informēti par pasta pa-
kalpojumu saņemšanas iespējām pēc 20. februāra, no 1. feb-
ruāra saņemot informatīvus paziņojumus savās pastkastītēs.

Zemītes pagastā piemin 
barikādes
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Dagnija Gudriķe

Par to, kāds bijis aizvadītais gads novada senioriem, 
sarunājos ar pensionāru biedrības valdes priekšsē-
dētāju Zigurdu Megni un kultūras darba organiza-
tori Veru Lauvu.

Pastāstiet lūdzu par pensionāru biedrības pirmsāku-
miem mūsu novadā?

Zigurds Megnis: – Šā gada vasarā Kandavas novada 
Pensionāru biedrība svinēs savas pastāvēšanas piecdesmit 
sešu gadu jubileju. Tās sākums ir meklējams 1962. gadā, 
kad tā laika Tukuma rajona laikrakstā “Komunisma Rīts” 
bija ievietota informācija, ka Kandavas pilsētā ir nodibinā-
ta Kandavas pilsētas pensionāru apvienība, kuras mērķis 
un galvenais darbības virziens ir palīdzības sniegšana gados 
veciem un vientuļiem pensionāriem, tajā skaitā arī mazdār-
ziņu apstrādē un malkas sagatavošanā. Savas pastāvēšanas 
50 gadu jubileju Kandavas novada Pensionāru biedrība atzī-
mēja 2012. gada 18. augustā plašā pasākumā Valdeķu kultū-
ras namā, kad tika sveikti vēl mūsu rindās esošie Kandavas 
pilsētas pensionāru apvienības pirmie vadītāji un darbinieki.

Līdz ar Kandavas novada izveidošanos pārkārtojās arī 
Kandavas pilsētas pensionāru apvienība, 2003. gadā kļūstot 
par Kandavas novada pensionāru apvienību, bet trīs gadus 
vēlāk 2006. gada 10. janvārī tā tika reģistrēta LR Uzņēmu-
mu reģistrā ar tās patreizējo nosaukumu - Kandavas nova-
da pensionāru biedrība un atbilstošiem biedrības statūtiem. 
Tajos ir teikts, ka Kandavas novada pensionāru biedrība ir 
Kandavas novadā dzīvojošu pensionētu personu brīvprātīgi 
dibināta biedrība, kas rūpējas par pensionāru materiālās un 
garīgās labklājības uzlabošanu un tai nav peļņas gūšanas no-
lūka un rakstura. Atbilstoši statūtos teiktajam tiek plānots un 
organizēts biedrības darbs. 

Kāds mūsu novada senioriem bijis aizvadītais 
2017. gads?

Zigurds Megnis: – Aizvadītais 2017. gads Kandavas 
pensionāru biedrībai ir bijis samērā veiksmīgs. Biedru skaits 
gan pēdējos gados samazinājies, 2016. gadā biedrībā bija 
aptuveni 370 senioru, bet 2017. gadā – 330, biedru naudās 
samaksājot 660 eiro, kas pilnībā nosedza biedrības ikdienas 
izmaksas un vajadzības, ieskaitot citu novadu draudzīgo 
pensionāru biedrību apmeklējumus Kabilē, Kuldīgā, Talsos, 
Dundagā, Rojā, Vandzenē, Stendē, Laucienā, Virbos un to 

uzņemšanu pie mums Kandavā organizēto pasākumu laikā. 
Kandavas novada domes saņemtais līdzfinansējums 2000 
eiro apmērā, atbilstoši ar domi noslēgtajam līgumam, izlie-
tots pensionāru sveikšanas apaļajās jubilejās ziedu un trans-
porta izmaksu segšanai un atsevišķu kultūras pasākumu 
apmaksai.

Vera Lauva: – Kultūras jomā aizvadītais gads bijis pa-
sākumiem piepildīts. Enerģiskākie Kandavas novada pen-
sionāri par saviem līdzekļiem ir braukuši ekskursijās uz 
Austriju, ar prāmi uz Stokholmu, esam apceļojuši Latvijas 

Aktīvu gadu aizvadījuši novada seniori
Tieši Zvaigznes dienā, kuru pēc seniem latviešu ticējumiem sauc par Trejkungu jeb saules atgriešanās dienu, 
Valdeķu kultūras nama plašajās telpās uz Jaungada sarīkojumu pulcējās novada senioru kuplā saime. 

Turpinās projekts “Veselības veicināša-
nas pasākumi Kandavas novadā”
Kandavas novada dome 2017. gada 7. jūnijā sāka īstenot 
projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Kandavas 
novadā”. 
Šajā laika posmā tika īstenotas dažādas fiziskās akti-
vitātes, kā nūjošana, vingrošana fizioterapeitu vadībā, 
vingrošana svaigā gaisā, ne mazāk interesantas un 
vērtīgas aktivitātes bija nodarbības, kurās tika mācīts 
kā pareizi skriet un vēl daudzas citas. Tika noorganizēti 
semināri par veselīgu uzturu, atkarību izraisošām vielām, 
garīgo veselību, profesionālo izdegšanu. Nodarbības un 
seminārus varēja apmeklēt bez maksas ikviens Kanda-
vas novada iedzīvotājs. Kopumā 2017. gadā organizētās 
aktivitātes apmeklēja 730 dalībnieki. 
2018. gadā projekts turpināsies un Kandavas novada 
dome plāno rīkot dažādas fiziskās aktivitātes, nodarbības 
un seminārus. Aktivitātes paredzētas dažāda vecuma 
iedzīvotājiem – bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem, 
pensionāriem un citiem interesentiem. Aktivitāšu 
grafikam varat sekot līdzi Kandavas novada mājaslapā, 
informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada vēstnesis”, kā 
arī  pagastu pārvaldēs. Aktivitātes ir bez maksas! 

Ieva Rudēvica, Projektu vadītāja

PROJEKTI

Ilze Dravniece | Kandavas TIC vadītāja |

Kandavas novada stends atradās tematiskajā hal-
lē „Apceļo Latviju” un  izstādes apmeklētāji tika 
aicināti – “Atbrauciet uz laukiem un Kandavas 
vecpilsētu jau šogad!”

Kandavas novada stendā varēja rast mirkli miera, iz-
baudīt siena smaržu un lauku ļaužu viesmīlību. 

Mūsu stendā bija iespējams nobaudīt un iegādāties 
„Kangaru” augļu un ogu sukādes, kā arī čatnijus. Izstādes 
apmeklētāji varēja nogaršot arī citas Kandavas novadam 
raksturīgas lietas: Kandavas novada amatnieku īpašo pie-
dāvājumu- svilpeni, kūpinātu kazas sieru, kuru gatavo Vā-
nes pagasta  saimniecība „Birznieki”. Varēja degustēt un 
nopirkt Zemītes pagasta vīnu darītavas „Tēviņi” lieliskos 
vīnus. 2017. gadā godalgu ieguvis viņu „Aveņu dzirksto-
šais vīns”. Bija Abavas senlejas tējas un rokdarbi. Apmek-
lētāji tika informēti par tūrisma piedāvājumiem un pasā-
kumiem Kandavas novadā. 

Vēlamies pateikties visiem tiem, kuri palīdzēja tapt 
Kandavas novada stendam: Kandavas novada domei, 
Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldei, Kandavas 
novada muzejam, māksliniekam Jurģim Muskam, māks-
liniecei Baibai Rullei, māksliniecei Lindai Romanovskai, 
fotogrāfam Jānim Kamerādam, Dacei Kiršpilei, Kitijai 
Švīgerei, Ivetai Piesei, uzņēmējiem: Signei Ezeriņai (lau-
ku māja „Indāni”), Antrai Gaisai (lauku māja „Kangari”), 
Ivo Immermanim (vīnu darītava „Tēviņi”), Aijai Rencei 

(zemnieku saimniecība „Birznieki”), Viesturam Valdim 
Dreimanim, Guntaram Indriksonam, Aināram Vilkau-
šam un SIA „Centrs-5” kolektīvam, Normundam Štofer-
tam un SIA „Priedaine N” kolektīvam, Ansim Žorovam, 
Lienei Šnikvaldei un Andrai Eimanei.

Paldies Kandavas novada cilvēkiem, kuri sūta mums 
savas bildes un atļauj tās izmantot Kandavas novada rek-
lamēšanai – fotogrāfiem Egilam un Daigai Rēdmaņiem, 
Egitai Grundmanei, Līgai Aukšmukstei, Lindai Roma-
novskai, Jānim Priedniekam, Maijai Eglei, Egijai Lācei un 
citiem fotogrāfiju autoriem.

10. februāris
21.00 Simtprocentīga mīlestības ballīte – Lielais laimes 

rats, konkursi u.c. aktivitātes – DJ Aksum un DJ Rai-
mondo – ieeja 3,- eiro – Kandavas kultūras namā

11. februāris
13.00 Matkules amatierteātra izrāde “Stāsts par vecīša 

cimdiņu” – ieeja 1,50 eiro – Zantes kultūras namā

12. februāris
12.40 Kinofilma bērniem “Džungļu patruļa” – 

ieeja 1,- eiro – Zantes kultūras namā

16. februāris
17.00 Konkursa “Kandavas novada Gada jaunietis 2017” 

noslēguma pasākums – Kandavas kultūras namā
19.00 Igo un Ērika Upenieka koncerts “Sapnis ceļā” – 

Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un 
internetā – Kalnmuižas pilī

17. februāris
13.00 Dzejas un mūzikas pēcpusdiena “Pa dzīves lappu-

sēm” – Pasākumā piedalās dzejas autore Dagnija 
Gudriķe un Valdeķu kultūras nama vokālais ansamb-
lis “Doremi ” – Cēres pamatskolā

18.00 Masku balle “Cirks” – Rūmenes muiža piedāvā karne-
vāla sezonas kulminācijas spozmi – Masku balli 2018

12.00 Cirka izrāde “Troļļu piedzīvojumi”  – ieeja 6,- eiro 
(ar skrejlapu); 7,- eiro – Kandavas kultūras namā 

21.30 Valentīndienas balle kopā ar grupu “Lietus blūzs” – 
Biļešu iepriekš pārdošana, galdiņu rezervēšana pa 
tālruni 63126037, 63182040 – Ieeja. 5,- eiro. Pasāku-
ma laikā. 6,- eiro – Valdeķu kultūras namā

22.00 Dzeltenā Suņa jaungada ballīte – Matkules kultūras 
namā – muzikants Māris no Ventspils – ieeja 5,- eiro – 
iespēja rezervēt galdiņu pa tālruni 25772208 Agnese

20. februāris
20.00 Sabiles amatierteātris ar Ādolfa Alunāna lugu 

“Mucenieks un muceniece”– režisore Z. Začeste – 
ieeja 1,50 eiro- Matkules kultūras namā

22. februāris
13.00 Tematiska ēdienu pēcpusdiena “Kara laika virtu-

ve” – Zantes kultūras namā
14.00 Lasītāju kluba tikšanās ar grāmatas “Tāds skud-

ras ceļš” autori D. Gudriķi – Kandavas pilsētas 
bibliotēkā

23. februāris
20.00 Kandavas novada Sporta laureāts – 2017 – Kanda-

vas kultūras namā

3. marts
14.00–18.00 Pasākums “Sievietes pasaule” – Kandavas 

kultūras namā- Sekojiet reklāmai!
 Lauras Treimanes tērpu modes skate – Kandavas 

kultūras namā
 Deju kolektīvu koncerts “Iedejojam pavasari Zan-

tē” – Zantes kultūras namā

9. marts
12.00 “Cēres cālis – 2018” – Cēres pamatskolā
22.00 Pavasara ballīte – par muzikālo noformējumu 

rūpēsies grupas “Jūrkant” solists Māris Blāze – ie-
eja 5,- eiro- Vānes kultūras namā

13. marts
19.00 MAČO – stand-up komēdija – Ieejas maksa. 12,- 

10,- 8,- eiro – Kandavas kultūras namā

IZSTĀDES
Līdz 14. martam – “Apsveikuma kartiņas Sieviešu die-

nā”– Kandavas novada muzejā
Līdz 23. martam – “Aijas Princes gleznu izstāde”– Kan-

davas kultūras nama izstāžu zālē “Vējspārns” – 
izstāde apskatāma darba dienās iepriekš zvanot pa 
tālruni 63122789

Līdz 28. februārim – Kandavas Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņu darbu izstāde “Satikšanās ziemā” 
Mākslas galerijā – Kandavas novada muzejā

AFIŠA
PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

Kandavas novads 
izstādē – gadatirgū „Balttour 2018”
No 2.- 4.februārim Ķīpsalā notika gadskārtējā starptautiskā 
tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2018”, kurā piedalījās arī mūsu novads.

Kandavas novada baneris Balttour 2018. 
Fotogrāfijas autors Jānis Kamerāds

skaistākās vietas Kurzemē, piedaloties akcijā “Diženi Kur-
zemē”. Aktīvākie ceļotāji par piedalīšanos akcijā saņēmuši 
balvas. No pagastiem aktīvi ceļotāji ir Zemītes pagasta se-
niori, parasti vairāk nekā desmit cilvēku. Bijām divu dienu 
ekskursijā uz Vidzemi, par kuru saņēmām ļoti daudz pozi-
tīvu atsauksmju.

Kādas aktivitātes plānotas šogad?
Vera Lauva: – Šogad ir plānota ekskursija uz Holandi- 

aprīlī un uz Baltkrieviju- augustā. Tāpat kā pagājušā gadā at-
kal piedalīsimies akcijā “Apceļosim Kurzemi”. Tāpat kā katru 
gadu četras reizes gadā notiks balles pensionāru Dienas cen-
trā, turpināsim mājturības nodarbības, kā arī nūjošanu, uz 
kuru aicinām pieteikties arī jaunus interesentus.

Zigurds Megnis: – Visas biedrības kopsapulces un val-
des sēdes arī tiek noturētas pensionāru biedrības dienas 
centra telpās Kandavā Jelgavas ielā 4a. “Draugu saietu” katru 
gadu augustā un Jaungada balles pirmajā janvāra sestdienā 
rīkošanai parasti izmantojam plašās Valdeķu kluba telpas un 
tā personāla viesmīlību. Izņēmums nebija arī draugu pulkā 
pie Jaungada eglītes organizētā 2018. gada pirmā balle šā 
gada 6. janvārī. 

Nobeigumā gribu novēlēt visiem Kandavas novada ie-
dzīvotājiem, bet senioriem jo īpaši, veselību, laimi, prieku un 
vēl makā eiro lieku! Būsim kustīgi, tad arī atnākušais 2018. 
gads mums būs lustīgs!

Plašāku informāciju par aizvadītā gada pasākumiem 
un Kandavas novada pensionāru biedrības valdes atskaiti 
par padarīto darbu varēsiet uzzināt un savus priekšliku-
mus izteikt, plānotajā biedrības atskaišu sapulcē šā gada 
9. aprīlī plkst. 11.00 biedrības Dienas centrā Kandavā 
Jelgavas ielā 4a. Aicinām piedalīties visus, kam interesē 
Kandavas novada pensionāru dzīve un biedrības plānotie 
pasākumi. 

Par projekta “Dzeja izdaiļo Kandavas 
vecpilsētu” īstenošanu
Kandavas novada dome un SIA “M un V” 2017.gada 
4.septembrī noslēdza Iepirkumu līgumu par ēku ārsienu 
atjaunošanas būvdarbiem un apgleznošanu Kandavas 
pilsētā sekojošās adresēs: Baznīcas ielā 1, Dārza ielā 6, 
Lielā ielā 12, Lielā ielā 23 un Lielā ielā 27.
Kandavas novada dome informē, ka Lielās ielas 12 
fasādes apgleznošana nav pabeigta un šobrīd norisinās 
tehnoloģiskais pārtraukums. Fasādes atjaunošanas un 
apgleznošanas darbi turpināsies pavasarī, tajā skaitā, 
neprecizitāšu izlabošana.
Pārējo ēku fasādes arī tiks atjaunotas un apgleznotas šā 
gada pavasarī un vasarā. 

Santa Āboliņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Ekskursija Vidzemē – Vecpiebalgā apskatot Porcelāna fabriku.

Janvāra pirmās nedēļas nogalē Kandavas 
jauniešu centrā “Nagla” notika Kandavas 
novada Jauniešu forums, kurā piedalījās 
21 jaunietis. 

Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra vadītāja |

aunieši ar dažādām neformālās izglītības metodēm un 
aktivitātēm saturīgi pavadīja divas Ziemas brīvlaika 
dienas, pildot iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, 
lai veidotu vienotu, draudzīgu un spēcīgu komandu, ar 
ko sastrādāties divu dienu garumā. Jaunieši veica arī 

dažādus izziņas uzdevumus, lai apzinātu novada un sava pa-
gasta iespējas. Tāpat jaunieši iepazinās ar politiskajiem pro-
cesiem tepat Kandavā, Latvijā un  Eiropā. Jaunieši uzzināja 
to, kā tiek pieņemti lēmumi un kā tie tiek īstenoti dzīvē. 

Mēs iepazināmies arī ar Kandavas novada domes dar-
bu, pētot kādu informāciju var iegūt mājas lapā. Jauniešiem 
bija ļoti liels pārsteigums, ka domes sēdes var noklausīties 
youtube.com tiešsaistē, kā arī var iepazīties ar domes sēžu 
protokoliem. Jaunieši atzina, ka šo viņi noteikti parādīs sa-
viem draugiem un ģimenes locekļiem. Foruma dalībnieki 
iepazinās ar Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības 
plānu 2018.-2021. gadam,  atzīstot, ka līdz šim nebija aiz-
domājušies par visām iespējām, ko sniedz pašvaldība, valsts, 
Eiropa. Jaunieši atzina, ka iespēju ir daudz, bet aktuāls jautā-
jums esot “Cik daudz no piedāvātajām iespējām mēs ikdienā 
izmantojam? Maz!” 

Jaunieši ne tikai nopietni strādāja, bet arī atpūtās. Visi 
kopā gatavoja vakariņas – zupu uz ugunskura, vakarā ska-
tījās iedvesmojošu filmu un līdz pat rīta gaismai savā starpā 
čaloja. Foruma otrajā dienā tika izvērta iegūtā pieredze un 
gatavošanās aktivitātei “Kafija ar politiķi”, kuru vadīja mode-
ratora Gunta Kelle.

“Kafijā ar politiķi” piedalījās pieci Kandavas novada do-
mes deputāti un viena pagasta pārvaldes vadītāja, kā arī visi 
Kandavas novada Jauniešu foruma dalībnieki. Šajā tikšanās 
reizē tika izskatīti trīs nozīmīgi Strukturētā dialoga VI cikla 
diskusiju jautājumi tematikā “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”. 
Jautājumiem tika izstrādātas rezolūcijas, kuras tiks apkopo-
tas nacionālā un starptautiskā mērogā. Iespējams, tieši Kan-
davas novada jauniešu domugraudi un lieliskās idejas var 
tikt iekļautas jaunajā Eiropas jaunatnes politikas stratēģijā. 

Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu! Ceram, 
ka Kandavas novada Jauniešu forums būs jauna tradīcija!

 Kandavas novada “Jauniešu forums 2018” ir Kandavas 
novada domes un Kandavas jauniešu centra kopīgs projekts. 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros.

Novada jaunieši tiekas forumā

J
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20. janvārī Valdeķu kultūras namā notika 
Latvijas čempionāta posms novusā.

R.Rozentāls

Cīņas Latvijas čempionāta 1.līgā ir uzsākusi novusa 
komanda „Kandava”. 

Pirmajā sabraukumā kandavnieki trīs spēlēs iz-
cīnīja vienu uzvaru. 

20. janvārī Valdeķu kultūras namā Kandavas koman-
da aizvadīja otrā sabraukuma spēles. Šoreiz meistarība un 
veiksme bija mūsējo pusē, trīs spēlēs – trīs uzvaras. Pret 
Ogri rezultāts 28:12, Durbi uzvarējām ar 31:19, bet Rēzek-
ni ar 27:23.

Tas bija sen nebijis notikums! 
Komandā spēlēja Guntis Andriksons, Sandis Rimovi-

čs, Raimonds Ratnieks, Dzintars Ābele, Aleksandrs Voro-
novs, Ivars Lasis, Uldis Šteinerts un Aivars Janemanis.

DZĪVESZIŅAS

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa aizvadījusi darbīgu gadu Sveicam!

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.

                   /A. Āre/
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās gadskārtās 
februāra jubilārus!
Lilija Sakne, Janīna Čerpinska, Alvīne Zvaigzne, Jānis Gardo-
vičs, Valda Biruta Akere, Ārija Biedre, Zenta Freimane, Āri-
ja Liģe, Skaidrīte Jurģe- Jurģīte, Aleksandrs Dundurs, Herta 
Lebedeva, Haralds Osis, Maija Astašenko, Laima Treilone, 
Velta Ulmane, Jolanta Āboliņa, Biruta Krecere, Ilze Brūklene, 
Zaiga Piuss, Imants Kuškulis, Aleksandrs Folkmanis, Egils 
Melbiksis, Edmunds Kanbergs, Voldemārs Sondars, Guntis 
Palejs, Irēna Berļizova, Valdis Jānis Birgelis
Vēlam stipru veselību un saulainus turpmākos mūža gadus! 
Paldies par Jūsu mūža devumu!

Kandavas novada pensionāru biedrība

SPORTS

Reģistrēti jaundzimušie
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 2018. gada 1. janvāra līdz 29. janvārim 
reģistrēti 5 jaundzimušie:

Elīza Emīlija, Endija, Anabella, Alekss un Ernests
Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

 Šogad aicinām

atzīmēt kāzu jubilejas 
pārus, kuri laulības noslēguši 

1968. ,1963. , 1958. un 1953. gadā.

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 

2018. gada 1. janvāra līdz 29. janvārim 
izdarīti 11 ieraksti miršanas reģistrā:

Ruta Celma (1941) no Kandavas
Pēteris Krastiņš (1948) no Kandavas pagasta

Jānis Krūmiņš (1941) no Cēres pagasta
Haralds Leiba (1931) no Kandavas

Skaidrīte Svidzinska (1944) no Kandavas
Visvaldis Važa (1935) no Kandavas
Irena Vēciņa (1943) no Kandavas

Valentīna Virsniece (1953) no Kandavas pagasta
Mārtiņš Žagata (1947) no Rīgas

Brigita Puhevica (1937) no Zemītes pagasta
Malvīna Štemmere (1933) no Kandavas

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!
Kandavas novada dome

12. janvārī starptautiskajās sacensībās Igaunijas pilsētā 
Valgā tika izcīnītas trīs medaļas U-18 vecuma grupas 
meitenēm. 

Sudraba medaļa Agnesei Besikirskai 60metru distancē 
ar rezultātu 8,36 sekundes, sudrabs arī Beātei Stivriniecei 
tāllēkšanā ar rezultātu 4,62m, bronzas medaļa Ievai Anni-
jai Stepiņai lodes(3 kg) grūšanā ar rezultātu 11,54 m.

Pārējie rezultāti: Loretai Štofertei 6.vieta 60metros ar 
rezultātu 8,74 sekundes. Treneris I.Matīss.

13. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā 
notika Sportland kausu 1. posma 
sacensības vieglatlētikā. 

Šajās sacensībās  bronzas medaļu lodes (6kg) grūša-
nā U-20 vecuma grupā, ar rezultātu 14.11 metri, izcīnīja 
Murjāņu ģimnāzijas audzēknis Raivis Garoza. Vēl 60 met-
ru sprintā U-20 grupā startēja Tomass Perera, ar rezultātu 
7.57 sekundes ierindojoties 15. vietā. Treneris A.Gross.

LJBL LR čempionāta ietvaros, 13. un 
14. janvāri mūsu basketbola komandas 
U-13 vecuma grupā aizvadīja izbraukumos.

Puišu komanda devās uz Rugājiem, kur divās die-
nās nospēlēja četras spēles. 

Spēļu rezultāti: Kandavas BJSS - Kraukļa/
VEF skola 40:62, Kandavas BJSS - Rugāji 36:28, Kanda-
vas BJSS  - Krāslava/Daugavpils 38:37, Kandavas BJSS - 
Alūksne 43:19. Bilance 3-1. Komandas sastāvs – R.Bambis, 

R.Neimands, R.Pūliņš, D.Tropiņš, R.Kuskovs, K.Doniņš, 
M.Brīvkalns, M.Rasmanis, Ģ.Zariņš, E.Karņickis. Trene-
ris I.Bambis.

Meiteņu komanda savas spēles aizvadīja Siguldas 
sporta centrā, divu dienu laikā arī nospēlējot četras spēles. 

Spēļu rezultāti: Kandavas BJSS - Smiltene 30:19, Kan-
davas BJSS - Ogre  22:12, Kandavas BJSS - Sigulda 22:24, 
Kandavas BJSS - Ogre (spēle par 13.vietu) 22:26. Bilance 
2-2. Komandas sastāvs - L.Pelīte, D.Demidova, P.Šenber-
ga, M.Ķilpe, T.Zeberiņa, V.Timoško, I.Lēmane, A.Kārkli-
ņa, K.Ervalde, S.Līce. Treneris A.Bambis.

SPORTA PASĀKUMI
9. februāris

20.00 Kandava/COMPOR – RTU – Kandavas sporta hallē

16. februāris 
19.00 Kandavas novada kauss florbolā 2. posms – 

Sporta halles 2. stāvā notiks citas sportiskas 
aktivitātes – Cēres sporta hallē

17.februāris
XII A. Kraukļa kausa izcīņa karatē – Kandavas sporta hallē

24. februāris
19.30 Kandava/COMPOR – Latvijas Universitāte/BS Rīga – 

Kandavas sporta hallē

KANDAVAS NOVADA 
ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ

AFIŠA

Sporta skolas vieglatlētiem
trīs medaļas sacensībās Igaunijā
Janvāra otrās nedēļas nogale bija ražīga Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas vieglatlētiem.

Mūsu komanda Valgā kopā ar treneri Induli Matīsu.

U-13 basketbolisti izspēlē
LJBL Latvijas čempionāta spēles

Kandavas komanda startē Latvijas čempionātā novusā

Latvijas čempionāta cīņas novusā Valdeķu 
kultūras namā. Latvijas čempionātā paredzēti 
vēl trīs sabraukumi. Novēlēsim mūsējiem 
veiksmi arī turpmākajās cīņās!

Datums laiks Komandas Vieta

01.02. 18.00 KLT – RGR pluss KLT sporta 
zāle

07.02. 19.00 A grupa – 
BK Ivetas zirgi

Kandavas 
sporta halle

13.02. 18:00 KLT – Jaunie 
veterāni

KLT sporta 
zāle

14.02. 19.00 BK Ivetas zirgi – 
BJSS Kandava U16

Kandavas 
sporta halle

16.02. No 19.00-
21.30

RGR pluss – Pūre
Jaunie veterāni – 

BK Ivetas zirgi

Kandavas 
sporta halle 

17.02. No 18.00-
21.00

Pūre – 
Jaunie veterāni

RGR pluss – 
BK Ivetas zirgi

Kandavas 
sporta halle, 
KKMV sporta 

zāle

19.02. 19:00 KLT – BK Ivetas 
zirgi

KLT sporta 
zāle

22.02. 19.00 Jaunie veterāni – 
RGR pluss

Kandavas 
sporta halle

23.02. No 19.00-
21.30

BJSS Kandava 
U16 – Pūre

BJSS Kandava 
U19 – RGR pluss

Kandavas 
sporta halle

28.02. 19.00 BJSS Kandava U16 
– Jaunie veterāni

Kandavas 
sporta halle

U-13 basketbolisti 
Rugājos

Maija Zariņa | Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

2017. gada jaundzimušie
Pērn Kandavas novadā reģistrēti 73 jaundzimušie 

no kuriem, diemžēl, 2 mazuļi reģistrēti miruši. Pārsvaru 
2017.  gadā guvušas meitenes- kopā 38 un 33 zēni. Pērn 
44 mazuļi reģistrēti ar paternitātes atzīšanas ierakstu, lau-
lībā dzimuši 24, bet 5 bez ziņām par bērna tēvu. Pirmais 
bērniņš sagaidīts 37 ģimenēs, otrais – 18, trešais – 8, ce-
turtais – 5, piektais – 3, bet pa vienam sestais un septītais 
bērns. Novadā uz 2018. gada 2. janvāri pavisam deklarēti 
68 jaundzimušie novadnieki. Mūsu novada Dzimtsarakstu 
nodaļa reģistrē jebkura novada jaundzimušos, tāpēc nereti 
pie mums jaundzimušo atbrauc reģistrēt ģimene, kura sa-
laulāta Kandavas novadā.

Populārākie bērnu vārdi 2017. gadā meitenēm bija: Be-
atrise, Jasmīna, Luīze, Nikola, bet zēniem, tāpat kā pērn, re-
ģistrēti divi Valteri, divi Kristoferi, vēl arī Martins, Gustavs, 
Olivers un Ernests. No latviskiem tradicionālākie vārdi: 
Kārlis, Miķelis, Anna, Marta un Katrīna. Vecāki izvēlēju-
šies dot arī retāk sastopamus  vārdus: Arnita, Alma, Ade-
le, Gerda, Karalīna, Izabella, Ulla, Eimija, Lāsma, Sarmīte, 
Odrija, Teodors, Stefans, Luca, Ragnārs, Mariuss, Sadars. 

Pašvaldība jaunajiem vecākiem, papildus valsts pa-
balstam, piešķir pabalstu 200 eiro apmērā, mazuļa pirmo 
dienasgrāmatu, dzimšanas apliecības vāciņus un kādas 
čaklas kandavnieces dāvinātas, adītās čībiņas. Katru gadu 
4.  maijā tiek rīkots, nu jau par tradīciju kļuvušais pasā-
kums – “Esmu dzimis Kandavas novadā”, uz kuru tiek ie-
lūgti pagājušajā gadā dzimušie mazulīši ar ģimenēm. Svēt-
ku reizē mazie pilsoņi tiek reģistrēti lielajā Goda grāmatā 
un no domes priekšsēdētāja dāvanā saņem foto albūmu ar 
novada simboliku.

2017. gadā mirušie
2017. gadā Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 125 mirušie (69 sievietes un 56 vīrieši) un tas ir 
par 40 reģistriem vairāk, nekā 2016. gadā. Tā kā miršanas 
faktu iespējams reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, 
pie mums bieži tiek reģistrēti mirušie no citiem novadiem. 
Cilvēki novērtējuši iespēju Kandavā visas formalitātes no-
kārtot vienuviet, jo blakus dzimtsarakstu nodaļai mums 
darbojas Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs, 
kurā var aizpildīt pieteikumu apbedīšanas pabalstam.

Laulības 2017. gadā
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.  gadā, 

turpinot uzstādīt jaunus rekordus noslēgta 51 laulība. 
Kandavas baznīcās noslēgtas 7, bet 44 laulības reģistrē-
jusi dzimtsarakstu nodaļa, t.sk. 11 reizes dodoties laulāt 
izbraukuma laulībās. Visvairāk laulību reģistrēts jūlija mē-
nesī – 18 un augustā – 13. Liela piekrišana bijusi domes 
jaunajai laulību zālei, kurā savus JĀ vārdus izvēlējušies 
teikt 23 pāri. Arī laulību laiki aizgājušajā gadā bijuši visai 
interesanti, tā kāds pāris savu JĀ vārdu teica pirmdienas 
rītā plkst.8.00, bet cits pāris izvēlējies sev tuvo ciparu 7 un 
laulājušies 27. datumā plkst. 17.00. Pieprasītākie laulību 
datumi bija 07.07.2017. un 17.07.2017. Pieaudzis laulību 
skaits ar ārzemniekiem, mūsu ceremonijas tikušas tulko-
tas angļu un krievu valodās. Kandavā savu JĀ vārdu latvie-
šu valodā teikuši līgavaiņi un līgavas no Turcijas, Jaunzē-
landes, Anglijas, Somijas, Krievijas, Ukrainas un Lietuvas. 

Pašvaldības rīkotajā akcijā, kad aicinām ģimenes bez 
maksas noslēgt laulību,  2017. gada 12. maijā tika salaulāti divi 
pāri. Mūsu rīkotā akcija izskanēja visā Latvijā, 12. maija Rīta 
panorāmā, slavējot pozitīvo ideju un mudinot kandavniekus 
pieteikties laulībām. Katru gadu šo akciju labprāt atbalsta 

arī mūsu uzņēmēji, sponsorējot skaistas kāzu dāvanas. Pērn 
tā bija romantiska atpūta viesu namā “Kārkli” un pirtiņa ar 
nakšņošanu un brokastīm lauku sētā “Indāni”.  Arī šogad 
Dzimtsarakstu nodaļa organizēs laulības 12. maijā, tāpēc jau 
no janvāra būsiet mīļi gaidīti iesniegt laulību pieteikumus un 
izvēlēties labāko laiku savas ģimenes dzimšanas dienai.

Zelta kāzas 2017. gadā
Ar lielu cieņu mēs godinām novada seniorus – pārus, 

kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu. Šīs ģimenes mēs 
saucam vienkārši par mūsu Zelta ģimenēm. 2017. gadā sa-
vas Dimanta kāzas atzīmēja seši, Smaragda kāzas – seši un 
Zelta kāzas – astoņi pāri.  Pašvaldība katram pārim izmak-
sāja naudas balvu un gaviļnieki saņēma īpašu pašvaldības 
sveicienu – skaistu grāmatu. Iepriekš ar katru pāri vienoja-
mies par to, kā viņiem piemērotā veidā nodot sveicienus, 
tāpēc izvēle – svinēt divatā vai kuplā radu un draugu pulkā, 
paliek katra paša ziņā. Esam sveikuši Zelta ģimenes viņu 
mājās, domes laulību zālē, novada muzejā un pat Jaunmo-
ku pilī. Šīs svētku reizes ir ļoti īpašas, aizkustinošas, dzīves 
gudrības, joku un atmiņu pilnas. Nekad nedzirdam par 
grūtībām, kuru, protams, ne mazums dzīvē ir bijis. Šīs stip-
rās ģimenes ir mūsu novada lepnums, spēks un cerība.

 Šogad plānojam mūsu novadā ieviest jaunu ideju –
Zelta pāru Goda grāmatu. Tajā atzīmēsim katru Goda 
pāri, arī tos, kuri savas jubilejas jau nosvinējuši iepriek-
šējos gados. Šogad aicinām atzīmēt kāzu jubilejas pārus, 
kuri laulības noslēguši 1968., 1963., 1958. un 1953. gadā. 
Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz iesniegums par naudas 
balvas iemaksu kontā un savlaicīgi jāpiesaka kāzu jubilejas 
ceremonija, ja ir vēlme to atzīmēt svinīgi. Ceremonija ir 
bezmaksas, to apmaksā pašvaldība.

Es vēlos pateikt paldies visiem novada ļaudīm un no-
vada viesiem, par uzticēšanos savas dzīves nozīmīgākajos 
brīžos. Man laimējies, ka varu strādāt savu sirdsdarbu 
dzimtsarakstu nodaļā un saņemt tik daudz labu vārdu, 
sirsnības un atzinības, kas dod patiesu gandarījumu un 
jaunu spēku turpināt iesāktos darbus. Priecājos, ka savā 
darbā esmu vajadzīga cilvēkiem un ar savu attieksmi un 
zināšanām ikdienā spēju cilvēkiem palīdzēt, kā arī  turpi-
nāt mūsu novadā iedibinātās tradīcijas.

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā, nodrošinot nepārtrauktu darbu, 
strādāja divi darbinieki un kopumā tika sastādīti 249 civilstāvokļa aktu reģistri. 
Tas ir par 40 reģistriem vairāk, nekā 2016. gadā. No tiem 73 dzimšanas, 
125 miršanas un 51 laulību reģistrs. Pieaudzis miršanas (par 40 vairāk) 
un laulības (par 3 vairāk) reģistru skaits. 

Šogad īpašo laulību 
diena būs 12. maijs
Maija Zariņa | Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

au trešo gadu Kandavas novada dome aicina pārus 
pieteikties laulībām. Šogad 12. maijā pāriem, kuru 
ģimenēs aug bērns vai bērni un vecāki savu dzīves-
vietu ir deklarējuši Kandavas novadā, dāvināsim 

svinīgo laulību ceremoniju.

Mūsu novadnieki – Lāsma un Mārtiņš Krautmaņi ar 
dēliņu Valteru. 
Krautmaņu ģimenei 2017. gads bijis laimīgs un ļoti 
nozīmīgs, jo 2017. gada 18. augustā Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā viņi viens otram teica savus 
JĀ vārdus un 5. novembrī kļuva par vecākiem abu 
pirmajai atvasītei. Šobrīd Lāsma mājās izbauda jaunās 
māmiņas priekus un rūpes, kamēr tētis gādā par ģi-
meni. Jaunie vecāki priecājas, ka dēliņš ir ļoti mierīgs, 
apmierināts ar dzīvi un naktīs ļauj izgulēties.

J
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,  

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

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.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

Kandavā, 
Kūrorta ielā 
1B (Biedrības 
“Abavas ielejas 
attīstības 
centrs” telpās):
No 1.–9. 
februārim 
darba dienās, 
kā arī 13. un 
16. februārī 
no plkst. 
13.00–17.00, 
23. februārī, 
2. un 6. martā 
no plkst. 
9.00–16.00

Cēres  
pagastā,  
Cēres 
administratīvā 
centrā 
“Silavas”
12. februārī no 
plkst. 16.00–
19.00 
21. februārī 
no plkst. 
9.00–12.00.

Zemītes 
pagastā, 
Zemītes 
administratīvā 
centrā 
“Cerības”
19. februārī 
no plkst. 
16.00–19.00
28. februārī 
no plkst. 
9.00–12.00.

Zantes 
pagastā, 
Zantes 
administratīvā 
centrā  
Skolas ielā 8
15. februārī 
no plkst. 
9.00–13.00
5. martā 
no plkst. 
16.00–19.00.

Matkules 
pagastā, 
Matkules 
administratīvā 
centrā  
“Bērzi”
14. februārī 
no plkst. 
15.00–19.00
20. februārī 
no plkst. 
9.00–12.00.

Vānes 
pagastā, 
Vānes 
administratīvā 
centrā 
“Vārpiņa”
22. februārī 
no plkst. 
9.00–15.00
26. februārī 
no plkst. 
15.00–19.00.

Kandavas 
pagasta 
Valdeķos, 
Valdeķu 
bibliotēkā
27. februārī 
no plkst. 
16.00–18.00
1. martā 
no plkst. 
9.00–12.00.

Ziemeļkurzemes RLP informē, ka ar 2018. gada februāri 
LAD Ziemeļkurzemes RLP klientu apkalpošanas speciālists 
pieņems klientus vienu reizi mēnesī – katra mēneša otrajā 
pirmdienā no plkst. 10.00–17.30, Kandavas  novada valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza 
iela 6, Kandavā. Pirmā tikšanās reize plānota 12. februārī.

Speciālists informēs un 
konsultēs novada iedzīvotājus: 
• Par ES un valsts atbalsta 

(platību maksājumi, projekti, 
valsts subsīdijas) saņemšanas nosacījumiem un projektu 
kārtām un termiņiem;

• Par Zemkopības ministrijas nozares kompetencē esošajiem 
pakalpojumiem (mājdzīvnieku reģistrāciju u.c.);

• Par iespējām reģistrēties par Zemkopības nozares klientu un 
slēgt Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) līgumu.

• Sniegs konsultatīvo un praktisko palīdzību platību maksājumu 
iesniegumu aizpildīšanā elektroniski.

• Būs iespēja nodot iesniedzamos dokumentus iesniegšanai 
LAD, PVD, LDC.

Kandavas pilsētā un novada pagastos februārī un martā 
notiks iedzīvotāju sapulces, lai pārrunātu aktuālākos jautāju-
mus ar domes vadību, deputātiem un speciālistiem. Sapulču 
ievaddaļā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar prioritātēm un gal-
venajiem darbības virzieniem 2018. gadam.

Iedzīvotāji varēs uzdot aktuālus jautājumus aicinātajiem 
pārstāvjiem no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, 
Kandavas novada pašvaldības policijas, Kandavas novada 
Sociālā dienesta, SIA “Kandavas ceļi”, kā arī domes vadībai, 
deputātiem un pārvalžu vadītājiem.

Iedzīvotāji jautājumus var iesūtīt arī iepriekš, rakstot 
e-pastā uz adresi: liga.supstika@kandava.lv 

FEBRUĀRĪ
13. februārī, plkst. 18.00 Kandavas kultūras namā
20. februārī, plkst. 17.30 Zantes pagasta kultūras namā
28. februārī, plkst. 17.30 Vānes pagasta kultūras namā

MARTĀ
6. martā, plkst. 17.30 Matkules pagasta kultūras namā
13. martā, plkst. 17.30 Cēres pagasta pamatskolas zālē
15. martā, plkst. 17.30 Kandavas pagasta Valdeķu kultūras namā
20. martā, plkst. 17.30 Zemītes pagasta tautas namā

Par atkritumu savākšanas līgumu pārslēgšanu
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” aicina novada iedzīvotājus 
un juridiskās personas pārslēgt atkritumu savākšanas līgumus!

Informācijai: www.piejuraatkritumi.lv; tālr. 63123306 
Tālr.: 29135903 (Inese Valtenberga)
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv

Lūdzu ņemiet līdzi personu 
apliecinošu dokumentu!

Kandavas domē konsultācijas 
sniegs Lauku atbalsta dienesta 
speciālists

Notiks iedzīvotāju 
sapulces


