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Būs svētki 2017. gadā 
dzimušajiem novada 
mazuļiem

Iedzīvotāji diskutē 
par aktuālāko 
pagastos

11. lpp. >6. lpp. >

Esi pilsoniski aktīvs –  
piedalies, iesaisties  
un dari Kandavas novadā!
Aicinām uz apkaimes ideju darbnīcām.
• 14.04.2018.

Plkst. 10.00–14.00 Zantes KN
Plkst. 15.00–19.00 Vānes KN

• 27.04.2018.
Plkst. 17.30–20.30 Zemītes TN

• 28.04.2018.
Plkst. 15.00–19.00 Matkules KN

• 04.05.2018.
Plkst. 10.00–14.00 Cēres skolā

Kandavas novada forums
• 18.05.2018.

Plkst. 15.00–19.00 Kandavas KN

Ērodeja Kirillova  
| Projekta koordinatore |

Nodibinājums “Kan-
davas novada iespēju 
fonds” ir iesaistījies 
Latvijas valsts budže-

ta finansētā programmā „NVO 
fonds” ar projektu „Esi pilsoniski 
aktīvs – piedalies, iesaisties un 
dari Kandavas novadā!”. Šī pro-
jekta mērķis ir veicināt Kandavas 
novada iedzīvotāju ieinteresētību, 
aktivitāti un sadarbību kopienai 
svarīgu jautājumu risināšanā un 
šo jautājumu aktualizēšanā, kā arī 
pilsonisko iesaisti un līdzdalību 
pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Projekta galvenās aktivitātes ir 
organizēt 5 pagastu ideju darbnī-
cas un vienu iedzīvotāju forumu 
Kandavas novadā, veicināt iedzī-
votāju interešu kopu un novada 
NVO iesaisti Fonda mazo grantu 
konkursā “Dari pats!” akcentējot 
brīvprātīgā darba nozīmīgumu. 

Izvēlētā ideju darbnīcu un fo-
ruma forma ir paredzēta kā kopā 
būšana, kur neformālos apstākļos 
var paust savu viedokli par piedā-
vātajām tēmām, tikt uzklausītam 

un paustais viedoklis tiek anonī-
mi fiksēts. Ideju darbnīcu un fo-
ruma norise tiek plānota, pama-
tojoties uz 5 jomām: 
• iedzīvotāju komunikācija un 

sadarbība ar pašvaldību, 
• novada NVO sadarbība ar 

iedzīvotājiem, 
• dzīves vides kvalitāte pašu 

rokās – dari pats!, 
• bērnu un jauniešu iesaiste brīv-

prātīgajā darbā- kā, kur, kāpēc?,
•  sporta, aktīva dzīvesveida un 

kultūras aktivitāšu nozīme 
iedzīvotājiem dzīves kvalitātes 
celšanai.

Aktivitāšu dalībnieki, katrā 
vietā sadaloties pa šīm jomām, 
tiks aicināti diskutēt un paust 
savu viedokli par aktualitātēm, 
kuras viņus interesē vai satrauc. 
To fiksējot plānots iegūt infor-
māciju par iedzīvotāju skatīju-
mu uz izvirzītajām tēmām, viņu 
redzējumu par aktualitātēm un 
problēmām šajās jomās. Apko-
potā informācija tiks izmantota, 
lai aktualizētu sabiedrības līdz-
dalību pašvaldības, Kandavas no-
vada iespēju fonda un citu NVO 
aktivitātēs.

Pār kalniņu Lieldieniņa
Kā oliņa pārripoja.

Paliec sveika, Lielā diena,
Klāt ir pavasaris!

Gaišu, saulainu un siltu pavasari  
viesiem novada iedzīvotājiem novēl

Kandavas novada dome

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Nr. 2018.LV/NVOF/MIC/001
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Marts atnācis ar pavasara 
saulgriežiem, kas simboli-
zē zemes mošanos no zie-
mas miega. Daba mostas un 

mēs atkal varam priecāties par saules sta-
riem. Šajā laikā svinam gaismas uzvaru pār 
tumsu.   Ja dvēselē ir gaiši un mierīgi, tad 
ar pavasara saulgriežu iestāšanos sajutīsiet 
spēku pieplūdumu, radīsies vēlme darbo-
ties, sasniegt mērķus un iet pretī sapņiem. 
Sajūtas pastiprina Lieldienu laiks, kas šo-
reiz izvērtās par cīniņu starp saules sta-
riem un ziemas spelgoni. Pagāniskās un 
kristīgās Lieldienas, gadu desmitiem un 
simtiem ejot, saplūdušas gaidītos un līksmi 
svinētos pavasara svētkos, kas sevī nes vēs-
tījumu par saules un gaismas atgriešanos, 
labā uzvaru pār ļauno, un galu galā – par 
atdzimšanu. Pagāniskās Lieldienu tradīci-
jas ar šūpošanos kā simbolisku tiekšanos 
– tuvāk saulei, tuvāk debesīm, brīvībai 
un gaismai. Olu ripināšanu - Saules ceļu 
un jaunas dzīvības aizsākumu. Kristīgās 
Lieldienas ar Jēzus Kristus augšāmcelšanās 
brīnumu kā kodētu ziņu par iespēju atkal 
un atkal samaksāt par cilvēces apzināti 
neapzinātajiem grēkiem. Visos gadījumos 
vēsts tā pati – mēs teicamies uz Gaismu! 
Pavasara un gaismas sākums parasti rosi-
na mūs savest sevi kārtībā, ar vēlmi sākt 
visu no jauna, pat – ja mūsu dzīvē viss rit 
veiksmīgi. Sniegam aizejot, atklājas nekār-
tības, ko cenšamies sakopt katrs savā sētā 
un kopīgi strādājot Lielajā talkā. Sakopsim 
vispirms savu durvju priekšu, sagrābsim 
pērnās lapas un nomazgāsim logus, atbrī-
vosimies no visa liekā un nometīsim sma-
guma nastu. 

Tiekoties ar iedzīvotājiem sapulcēs, 
novada pagastos un pilsētā, bieži vien iz-
skanēja neapmierinātība un bezspēcība, 
gaidas, ka kāds ko paveiks manā vietā, bet 
ir vairums lietu, ko varam sakārtot paši 
ar savu gribu, darbojoties un uzņemoties 
iniciatīvu. Katrai lietai ir savas robežas! 
Cilvēks strādā, iejūdzas darbos, lai nodro-
šinātu savu ģimeni, un beigās nesaprot – 
kāpēc es neesmu laimīgs, ko es daru nepa-
reizi? Bizness, nauda, lietas – nāk un iet, 
bet ģimene ir tā, kas vienmēr būs un pa-
liks. Vislielākā vērtība ir cilvēki - ģimene, 
tuvinieki, draugi, kolēģi. Mīlestība. Cilvē-
ciskas, garīgas, dvēseliskas vērtības. Tieši 
šīs mūžīgās lietas grūtībās palīdzēja izturēt 
tiem, kurus nespēja nobendēt ne Sibīrijas 
skaudrie plašumi, ne padomju drošības 
un iekšlietu struktūru kalpotāji, kas 1949. 
gada 25. martā īstenoja Baltijas tautu vēs-
turē lielāko deportāciju. No Latvijas uz Si-
bīriju tika izvesti 42 125 cilvēki, tostarp arī 
mana tēva ģimene.

Šajā laikā pati daba, viss dzīvais tiecas 
uz netveramu spēku. Nenolieksim gal-
vas grūtību priekšā, bet mēģināsim atrast 
veidu kā rast risinājumu jebkurā situāci-
jā, vienmēr atceroties mūžseno patiesību: 
“Vienas durvis aizveras, citas atveras!” Ti-
cēsim saules spēkam un labajam!

Inga Priede
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Cienījamie
novada iedzīvotāji!

Līga Šupstika

24. martā Kandavas kultūras namā noti-
ka ikgadējā Kandavas novada Kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības biedru kopsapulce, 
kurā izvērtēja sabiedrības aizvadītā gada 
darba rezultātus un ievēlēja jaunu valdi.

Par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Līgu 
Frīdemani, bet par valdes loceklēm  Ivetu 
Pāžu un Intu Haferbergu. Ievēlēja arī jaunu 
kredītkomiteju un revīzijas komisiju. Kredīt-
komiteja: Skaidrīte Šneidere, Aira Čabaja un 
Sarmīte Brencsone. Revīzijas komisija: Lai-
monis Āboltiņš, Vija Dembovska un Skaid-
rīte Celmiņa. Sapulci vadīja Kandavas nova-
da domes priekšsēdētājas vietniece Gunda 
Cīrule. Sapulcē tika apstiprināts pārskats par 
KNKKS 2017. gada saimnieciskās darbības 
plānu un gada pārskats, auditorfirmas ziņo-
jums, 2018. gada budžets un saimnieciskās 
darbības plāns, kā arī tika apspriesti citi ar 
sabiedrības darbību saistīti jautājumi.
Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu 
sabiedrības apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdiena: 8:00-12:00 / 13:00-19:00 Trešdiena: 
9:00-12:00 
Ceturtdiena: 8:00-12:00 / 13:00-17:00 
Skaidras naudas darījumi- pirmdienās un 
ceturtdienās. 
Līga Frīdemane T. 26435094; 26535540
E-pasts: Kandavas KKS@inbox.lv 
Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, 
105.kabinets.

Dagnija Gudriķe

Labākā pasta nodaļas operatore 
klientu vērtējumā Kurzemes reģio-
nā ir mūsu novadniece Kristīne Ķē-
niņa no Kandavas pasta nodaļas.

Piedāvāju interviju ar Kristīni.
Cik gadus esi nostrādājusi Kandavas 

pasta nodaļā? Kādi bijuši šie darba gadi?
– Pastā sāku strādāt pēc vidussko-

las beigšanas 1992.gadā.Tajā laikā pastā 

strādāja mana mamma, es meklēju darbu 
un tieši tobrīd pastā vajadzēja darbiniekus. 
Tā arī aizgāju strādāt uz turieni. Tā ir sanā-
cis un esmu pastā nostrādājusi jau divdesmit 
piecus gadus.

Tātad kļuvi par pasta operatori, ejot 
savas mammas pēdās. Vai neesi savu soli 
nožēlojusi? 

– Šie darba gadi ir bijuši visnotaļ po-
zitīvi. Darbs nav garlaicīgs, jo katra die-
na ir savādāka gan ar situācijām, gan ar 

apmeklētājiem. Esmu strādājusi kopā ar 
daudziem jaukiem kolēģiem.

Kādi ir cilvēki ar kuriem tev iznāk sa-
skarties ikdienā? Kādas darbības pastā 
biežāk veic mūsu novada iedzīvotāji? Var-
būt ir kāds kuriozs, vai neparedzēta situā-
cija bijusi, kas iespiedusies atmiņā?

– Cilvēki, kas iegriežas pastā, ir ļoti jau-
ki. Protams, gadās arī kāds nīgrāks, bet tādi 
ir reti. Ir arī tādi cilvēki, kas kādreiz nāca 
pastā  neapmierināti un dusmīgi bez īpaša 
iemesla, bet tagad ir sakarīgi pasta apmek-
lētāji. Pārsvarā pastā tiek apmaksāti rēķini, 
abonēta prese. Tāpat sūtītas ierakstītas vēs-
tules un paciņas. Pastā var iegādāties dažāda 
veida preces, laikrakstus un žurnālus.

Vai esi apmierināta ar darbu? Vai tev 
patīk dzīvot Kandavā?

– Ar darbu pastā esmu apmierināta. 
Man patīk darbs ar cilvēkiem, patīk dzīvot 
Kandavā, jo tā ir mana dzimtā pilsēta.

Kādi ir tavi hobiji, ar ko aizpildi savu 
brīvo laiku?

– Man patīk minēt krustvārdu mīklas, 
patīk rokdarbi. Kādreiz arī kādu jaunu re-
cepti izmēģinu. Labprāt apmeklēju pasāku-
mus Kandavā.

Ko tu gribētu novēlēt saviem 
novadniekiem?

– Novēlu visiem saulainu un jauku pava-
sari, lai priecīgs prāts un labas domas!

Ilona Lazdāne | Projekta koordinatore |

No 11. līdz 17. martam Cēres pamat-
skolas direktore Juta Reinsone, skolotā-
jas Ilona Lazdāne un Iveta Ozola, kā arī 
skolēni Artūrs Jēcis un Andris Lagzdiņš, 
projekta Erasmus+ ietvaros, vieso-
jās Portugālē Cernache do Bonjardim 
pilsētā. 

Cēres pamatskola Erasmus + KA2 stra-
tēģiskās sadarbības partnerību projektā “Re-
ading without borders”  (Nr.  2017-BG01-
KA219-036237_9) piedalās jau no pagājušā 
gada septembra un projekts ilgs līdz 2019. 
gada 31. augustam.

Otrajā starptautiskajā tikšanās sanāksmē 
tika apspriesti jautājumi par jau paveikto 
aktivitāšu izpildi, rezultātu apkopošanu un 
atspoguļošanu projekta mājas lapā. Tika 
pārrunāti turpmāk veicamie uzdevumi. Kā 
atzina projekta galvenā koordinatore “Viss 
norit pēc plāna!” 

Skolēni piedalījās  “Learning Teaching 
Training” aktivitātēs, kuru tēma – Lasītā-
ji uz mūžu. Skolēniem notika arī sporta 

aktivitātes, lasīšana bibliotēkā, radošā dar-
bnīca “Lasīšana kamēr glezno”.

Galvenā iegūtā pieredze ir tā, ka esam 
uzzinājuši kā dzīvo citā valstī, kāds ir ģime-
nes, pie kuras dzīvojām, dienas ritms, cik 
viesmīlīgi ir portugāļi. Skolēniem bija ie-
spēja uzlabot savas angļu valodas prasmes, 
to viņi darīja labprāt, mūsu zēni komunicēja 
gan ar vienaudžiem, gan ar pieaugušajiem.

Viesošanās laikā apskatījām pilsētas po-
pulārākās un nozīmīgākās vietas. Portugāļi 
īpaši lepojas ar savām lasīšanas tradīcijām, 
tādēļ viesojāmies vairākās bibliotēkās. Pa-
bijām  Obidos pilsētiņā, kas ir UNESCO 
literatūras pilsēta. Apskatījām arī Lisabonu, 
bijām pie Atlantijas okeāna un Lisabonas 
Okeonārijā. Laiku pavadījām sarunās, ap-
mainījāmies viedokļiem par katras valsts 
izglītības sistēmām, radījām jaunas idejas 
projekta paplašināšanai.

Nākamā tikšanās notiks maija mēnesī 
Īrijā Vestportā.

Labākā pasta operatore Kurzemē – kandavniece Kristīne Ķēniņa
Latvijas Pasta organizētajā konkursā Mans Pastnieks 2017 noskaidroti katra Latvijas reģiona klientu 
vērtējumā uzticamākie, izpalīdzīgākie un zinošākie uzņēmuma pastnieki un pasta nodaļu operatori.

Kristīne 
Ķēniņa 

saņemot 
apbalvojumu

Kandavas novada 
Kooperatīvai krājaizdevu 
sabiedrībai jauna valde

Valdes priekšsēdētāja Līga Frīdemane 
(no labās), Iveta Pāža, Inta Haferberga

Cēres pamatskolas delegācija 
viesojas Portugālē
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Līga Šupstika

Iestājoties siltākiem laika apstākļiem, 
Kandavas pilsētā bija redzams, ka jaunā 
siltumtrase kausē sniegu un acīgākajai sa-
biedrības daļai radās sekojošs jautājums: 
Kāpēc bija nepieciešama siltumtrašu 
rekonstrukcija un milzu līdzekļu iegul-
dījums, ja joprojām ir tik acīmredzami 
siltuma zudumi? Jautājām SIA “Kandavas 
Komunālie pakalpojumi” valdes loceklim 
Oskaram Kļavam, kā viņš skaidro acīm-
redzamo faktu, ka vietās, kur atrodas sil-
tumtrase, izveidojusies stiga, uz apkārtējā 
sniega fona.

Oskars Kļava:  “Vispirms gribu uz-
svērt, ka nav tādas tehnoloģijas, kas no-
drošinātu siltumenerģijas pārvadi no 
siltumavota līdz patērētājiem bez zudu-
miem. Jebkuras enerģijas pārvade vairāk 
vai mazāk ir saistīta ar zudumiem. Ener-
ģijas ražotāju uzdevums ir tos maksimāli 
samazināt, cik to pieļauj tehnoloģiskās un 
ekonomiskās iespējas. Īstenojot projektu 
“Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un 
izbūve”, SIA “KKP” nekad nav solījis, ka 
siltumenerģijas zudumi pārvadē izzudīs, 
tie tikai samazināsies, tādejādi ļaujot sa-
mazināt ražošanas izmaksas un, rezultātā, 
arī siltumenerģijas cenu. Īstenojot projek-
tu, uzņēmumam ir izdevies samazināt sil-
tumenerģijas zudumus, jo pirms projekta 
realizācijas aptuvenie siltuma zudumi bija 
17 % (kaut gan dati nav salīdzināmi, jo ne-
bija vienota siltumtrase, un pakalpojums 
tika nodrošināts no vairākām katlu mā-
jām), bet šajā sezonā, pēc projekta īsteno-
šanas no 2017. gada septembra līdz 2018. 
gada februārim, tie sastāda tikai 9,3 %, kas 
ir labs rādītājs un liels ieguvums. Projekta 
“Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un 
izbūve” viens no mērķiem bija nodrošināt, 

ka siltuma zudumi nepārsniedz 12 %. Ņe-
mot vērā, ka uz doto brīdi siltuma zudumi 
sastāda 9,3 %, mērķis ir sasniegts.

Cits iemesls, bez iepriekš minētā, va-
rētu būt tas, ka caurules ir ieguldītas tuvu 
zemes virskārtai, un cauruļu tranšeju vietā 
ir mainīta grunts (smilts), tā kā smilts sau-
les ietekmē sasilst ātrāk, līdz ar to arī sniegs 
nokūst ātrāk. Ja šāda situācija tiktu novērota 
pie lielām negatīvām gaisa temperatūrām, 
tad gan šāda situācija nebūtu pieļaujama. 

Projektā “Kandavas pilsētas siltumtrašu 
pārbūve un izbūve” tika izmantotas 2. sēri-
jas rūpnieciski izolētās caurules, kuras ir ar 
samērā zemu izolācijas siltumvadītspējas 
koeficientu, bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka 
arī šīs caurules nenodrošina siltumenerģi-
jas pārvadi bez īpašiem zudumiem.”

AKTUĀLS JAUTĀJUMS
Vai jaunā siltumtrase rada siltuma zudumus?

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. 
Nr.41203006844, 2018.gada 27.aprīlī “Robež-
kalnos”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā 
rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli par SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” piederošo kustamo mantu sekojo-
šā laikā:
2018.gada 27.aprīlī plkst.10.00 traktoru MTZ-
82, reģistrācijas Nr.T1351LF, 1990.gads, sākum-
cena 1200,00 EUR. Pirms reģistrācijas izsoles 
dalībniekam jāiemaksā dalības maksa 10,00 
EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas 120,00 EUR;
2018.gada 27.aprīlī plkst.11.00 pļaujmašīnas 
POMAROL Z032/2, 2013.gads, sākumcena 
880,00 EUR. Pirms reģistrācijas izsoles dalīb-
niekam jāiemaksā dalības maksa 10,00 EUR un 
nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākum-
cenas 88,00 EUR;

Dalības maksu un nodrošinājuma naudu var 
iemaksāt SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” bankas kontā: AS “SEB banka”, UNLALV2X, 
Konts: LV92UNLA0011000508607 vai norēķino-
ties kasē tikai bezskaidrā naudā, maksājot ar 
karti. 
Apskate iespējama darba dienās adresē “Ro-
bežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā, 
par laiku iepriekš sazinoties pa tālr. 29181411 
(Dzintars Kreicbergs) vai 26132179 (Oskars 
Kļava). Izsoles dalībniekus reģistrē SIA “Kanda-
vas 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 26.aprīlim plkst.15:00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties darba laikā 
birojā “Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā un mājaslapā: www.kandava.lv/izsoles .

IZSOLES

Šogad Valsts simtgadē Kandavas novada dome aicina  
ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā, kas  
norisināsies 28. aprīlī.
Dagnija Gudriķe

Par plānotajām talkas 
vietām lūdzam in-
formēt attiecīgā 
pagasta pārvaldes 

vadītājus vai Lielās Talkas 
koordinatoru Egīlu Dudi. 

Speciālos Lielās Talkas 
atkritumu maisus talcinieki 
bez maksas varēs saņemt talkas 
norises nedēļā, sākot no 23. aprīļa, 
pagastu pārvaldēs – Cērē, Matkulē, Vānē, 
Zantē, Zemītē, Valdeķos un Kandavas nova-
da domes ēkā. Maisu izsniegšanas laikā tiks 
saskaņotas talkošanas un piepildīto maisu 
atstāšanas vietas. Atkritumu vākšana notiks 
tikai šajos maisos. Bez maksas tiks savākti 
tikai speciālie Lielās Talkas maisi. 

Lielgabarīta atkritumus un bīstamos at-
kritumus (šīferi, riepas u.c.) bez maksas pri-
vātpersonām būs iespējams nodot 26. aprīlī 
no 16–19; 27. aprīlī no 10–19 un 28. aprīlī 
no 9–16 Kandavas atkritumu pārkraušanas 
un šķirošanas stacijā Daigones ielā 20. Citas 
atkritumu savākšanas vietas Kandavas pilsē-
tā nav paredzētas.

Lielās Talkas koordinators Kandavas 
novadā – Kandavas novada domes izpilddi-
rektors Egīls Dude (tālr. 63107365).

Lielgabarīta atkritumu un talkas mai-
sos ievietoto atkritumu savākšanas vietas 
pagastos:

Cēres pagastā – laukumā pie mehānis-
kajām darbnīcām – Cēres pagasta pārvaldes 
vadītāja Maija Jēce (tālr. 63154991);

Matkules pagastā – pie kat-
lu mājas – Matkules pagasta pārval-

des vadītāja Dzidra Jansone (tālr. 63154041);

Vānes pagastā – pie katlu mājas- Vānes 
pagasta pārvaldes vadītāja Daina Priede 
(tālr. 63155168);

Zantes pagastā – pie katlu mājas – Zan-
tes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis 
(tālr. 63155304);

Zemītes pagastā – pie “Ezerkrastu” kat-
lu mājas – Grenču ciemā – pie šķirošanas 
konteineriem. Zemītes pagasta pārvaldes 
vadītāja Rita Diduha (tālr. 63155358); 

Kandavas pagastā – pie Valdeķu kul-
tūras nama katlu mājas – Valdeķu kultū-
ras nama vadītāja Brigita Pētersone (tālr. 
63126037). 

Aicinām novada iedzīvotājus sakopt 
savus privātīpašumus – nomazgāt logus, 
sakārtot īpašumam piegulošās teritorijas un 
ceļmalas, lai sagaidot pavasari mūsu novads 
un pilsēta būtu sakopta! 

Aicinām uz Lielo Talku

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
ieguvuši ISO 50001:2012 sertifikātu
ISO 50001 ir energopārvaldības sistēmas standarts, kas definē lietošanas 
un prasību norādījumus, kas palīdz izveidot un uzturēt energopārvaldības 
sistēmu organizācijās, neatkarīgi no to darbības nozares. 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopējais fizisko personu parāds par sniegtajiem 
pakalpojumiem uz 2018.gada 27.martu ir 127717,94 EUR.

Ieguvums no ISO 50001 sertifikācijas 
ir pārliecība, ka uzņēmuma energo-
pārvaldības sistēma sniedz maksi-
māli iespējamo enerģijas patēriņa un 

enerģijas izmaksu samazinājumu un tā ir 
pastāvīgi efektīva un aktualizēta. Ar ne-
pārtrauktu energopārvaldības pasākumu 
palīdzību ir iespējams sasniegt labākus 
rezultātus. Energopārvaldības sistēma 
sniedz atbalstu enerģijas izmantošanas 
politikas izstrādē, procesu un tālāko pasā-
kumu noteikšanā, mērķu sasniegšanā un 
uzņēmuma darbības uzlabošanā.

SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” valdes loceklis Oskars Kļava skaidro 
uzņēmuma ieguvumus no ISO 50001:2012 
sertifikāta iegūšanas:

•  Uzņēmuma enerģijas izmantošana 
kļūs efektīvāka;

• Nākotnē samazinās izmaksas un kai-
tīgo izmešu daudzumu;

•  Energoefektivitāte kļūs par centrālo 
uzņēmuma vadības aspektu;

• Uzņēmuma organizācija tiks orientē-
ta uz enerģijas patēriņa samazinājumu;

•  Palīdzēs sasniegt energoefektivitātes 

noteiktos mērķus un nodrošinās atbilstību 
likumdošanas prasībām;

• Noteiks uzņēmuma attieksmi pret ap-
kārtējo vidi un resursu plānošanu.

Izsaku lielu pateicību SIA “Smart Me-
ter” par izstrādāto energopārvaldības 

sistēmu un SIA “Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” kolektīvam par ieguldīto dar-
bu ISO 50001:2012 sertifikāta iegūšanu, 
jo ar kopīgu darbu, pacietību, attieksmi 
un izpratni tiek veidots uzņēmuma tēls un 
sasniegti mērķi.

Fizisko personu parādi uz 27.03.2018.

Apdzīvotā vieta Fizisko personu parāds,  
uz 27.03.2018. (debitori)

Kandavas pilsēta 60599,26
Kandavas pagasts 13047,00
Matkules pagasts 1355,18

Vānes pagasts 28949,98
Cēres pagasts 108,59

Zemītes pagasts 8433,36
Zantes pagasts 15224,57

Kopā: 127717,94

Pulcēšanās talkai 28. aprīlī 
plkst. 9.00 pie Kandavas 

Tūrisma informācijas 
centra. Pēc talkas, plkst. 

13.00 KLT stadionā pie 
peldbaseina, tradicionālā 

talkas zupas ēšana!
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2018. gada 5. aprīlis

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA 19. APRĪLĪ  
NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2018. GADA 26. APRĪLĪ PLKST. 13.00 

Kandavas novada dome rīko pašvaldības kustamas mantas – 
minivena MB VITO 111 ar valsts reģistrācijas Nr. HC 1600 
(izlaiduma gads 2007) izsoli. Objekta sākumcena EUR 4000,00. 
Izsoles nodrošinājums – EUR 400,00. Izsole ar augšupejošu soli 
notiks 2018.gada 23.aprīlī plkst.11:00 Kandavas novada domē, 
Dārza ielā 6, Kandavā. 

*  *  *
Kandavas novada dome rīko kustamas mantas – minivena 
VW CARAVELLE ar valsts reģistrācijas Nr. HG 7815 (izlaiduma 
gads 2008) izsoli. Objekta sākumcena EUR 5700,00 Izsoles 
nodrošinājums – EUR 570,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 
2018.gada 23.aprīlī plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza 
ielā 6, Kandavā.

Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada 
domē līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst.12:00, nodrošinājums 
iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. 
LV73UNLA0011010130573, AS “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Ar kustamas mantas 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 63107365.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Lielā iela 27-
9, Kandava, Kandavas novads, otro izsoli. Nekustamais īpašums 
Lielā iela 27-9, Kandava, Kandavas novads, ar kadastra numuru 
9011 900 0867, ar kopējo platību 44,3 m2 ir 1-istabas dzīvoklis, 
kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļa ēkas 4.stāvā 
Kandavas pilsētas centrālajā daļā. Izsoles objekta sākumcena 
EUR 2050,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 205,00. Izsole 
ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.maijā plkst.11:00 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības kontu, vai jānoslēdz nomaksas 
pirkuma līgums.

*  *  *
Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Lielā iela 
27-10, Kandava, Kandavas novads, otro izsoli. Nekustamais 
īpašums Lielā iela 27-10, Kandava, Kandavas novads, ar 
kadastra numuru 9011 900 0866, ar kopējo platību 38,3 m2 ir 
1-istabas dzīvoklis, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļa 
ēkas 4.stāvā Kandavas pilsētas centrālajā daļā. Izsoles 
objekta sākumcena EUR 1800,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 
180,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.maijā 
plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības kontu, vai jānoslēdz nomaksas 
pirkuma līgums. 

*  *  *
Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Draudzības 
iela 2-17, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, otro 
izsoli. Nekustamais īpašums Draudzības iela 2-17, Vāne, 
Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 
900 0042), ar kopējo platību 73,1 m2, ir 3-istabu dzīvoklis, 
kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļa ēkas 3.stāvā. Izsoles 
objekta sākumcena EUR 1700,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 
170,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.maijā 
plkst.11:20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības kontu, vai jānoslēdz nomaksas 
pirkuma līgums. 

*  *  *
Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Ineses”, 
Vānes pagasts, Kandavas novads, izsoli. Nekustamais 
īpašums „Ineses”, Vānes pagasts, Kandavas novads, sastāv 
no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 
001 0392, ar kopējo platību 0,46ha. Izsoles objekta sākumcena 
EUR 1510,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 151,00. Izsole 
ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.maijā plkst.11:30 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības kontu. 

*  *  *
Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Stūri”, 
Zemītes pagasts, Kandavas novads, izsoli. Nekustamais 
īpašums „Stūri”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, sastāv no 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9094 002 
0095, ar kopējo platību 0,43ha, tajā skaitā meža zeme 0,15ha.
Izsoles objekta sākumcena EUR 910,00 Izsoles nodrošinājums – 
EUR 91,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.maijā 
plkst.11:40 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības kontu. 

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 
2018.gada 11.maijam, Kandavas novada domes norēķinu kontā 
Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107370. Nekustamie īpašumi 
apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 63107365. Ar 
nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem var iepazīties 
Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. 

Domes ārkārtas sēdē 
2018. gada 19. martā 
pieņemts lēmums
•  Nolēma piedalīties projektā “Informācijas un vides pieejamība 

Abavas senlejā” kā projekta partnerim, nodrošinot līdzfinansēju-
mu EUR 6300 minētā projekta īstenošanai. 

Domes sēdē  
2018. gada 29. martā 
pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Kandavas no-

vada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība 
Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizējumus, kuri 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zi-
nāšanai un publicēti informatīvā izdevuma “Kandavas Novada 
Vēstnesis” aprīļa izdevumā.

• Nolēma piešķirt 187 EUR nodibinājumam “Zinātnes un inovāci-
jas parks” foto konkursa “Mana zeme skaistā” projektam no 2018.
gada pamatbudžetā izglītībai plānotajiem līdzekļiem. Foto kon-
kursā piedalīsies Kandavas novada izglītības iestādes. Ar plašāku 
informāciju var iepazīties mājas lapā www.manazemeskaista.lv ( 
Latvijas simtgades skolu foto konkursa mājas lapa). 

•  Apstiprināja atskaiti komandējumam uz Dāniju ( Næstved) no 
2018.gada 22.marta līdz 2018.gada 25.martam.

Nekustamā īpašuma jautājumi 
• Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organi-

zācijai - biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” telpas ar kopējo pla-
tību 32,9 m2, kas ir daļa no Kandavas novada domei piederošā ne-
kustamā īpašumā Skolas ielā 6, Zantē, Zantes pagastā, Kandavas 
novadā uz laiku no 2018.gada 2.aprīļa līdz 2022.gada 31.decem-
brim, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrībai piešķirts sabied-
riskā labuma organizācijas statuss. Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – humānās palīdzības sniegšana un pasākumu rīkošana 
trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

• Nolēma iznomāt daļu ( 6 m2 ) no nodarbības telpas, kas atrodas 
„Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads par 1,42 
euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. 
Telpas izmantošanas mērķis ir Latvijas Pasta pakalpojumu snieg-
šana Kandavas novada Zemītes pagasta iedzīvotājiem.

•  Uzdeva izpilddirektoram E.Dudem izsniegt A/S „BB Partneris” 
atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamā īpa-
šumā „Mieriņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads.

• Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2018. 
taksācijas gadam, nodokļa summu samazinot par 50%: Sigur-
dam Priedem, Mārim Kuškulim, Vladimiram Troņinam, Ženijai 
Kļaviņai, Andrejam Užānam, Ojāram Siliņam un Aleksandram 
Krīvānam.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejū-

ra”” un SIA “Tukuma slimnīca” 2017.gada pārskatus.
• Nolēma noteikt ēkas “Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas no-

vads jumta seguma nomaiņu kā pašvaldības prioritāro investīciju 
projektu un ņemt aizņēmumu no Valsts kases 65004 EUR ar at-
maksas termiņu 10 gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu lik-
mi. Aizņēmuma atmaksa tiks garantēta no domes pamatbudžeta 
līdzekļiem.

• Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un iesniegt pro-
jekta “Kandavas pagasta ceļa Nr.3 “V1445 - Mežmuiža” pārbūve” 
pieteikumu Lauku atbalsta dienestā.

• Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un iesniegt pro-
jekta “Matkules pagasta ceļa Nr.24 “P121-V1261” pārbūve” pietei-
kumu Lauku atbalsta dienestā.

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Kandavas no-

vada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 
14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem””, 
kuri nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai.

• Apstiprināja Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja E.Dudes pārskatu 
par komisijas darbu.

•  Nolēma noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības 
sociālo nelabiekārtoto vienistabas dzīvokli “Podiņi”-2, Zemīte, 
Zemītes pagasts ar Ģirtu Sjanitu, noslēdzot dzīvojamās telpas īres 
līgumu uz sešiem mēnešiem.

• Nolēma izīrēt Solvitai Kalinjukai pašvaldības labiekārtoto divista-
bu dzīvokli “Kraujas”-10, Zemītē, Zemītes pagastā, dzīvokļa īres 
līgumu noslēdzot uz vienu gadu.

Vides un komunālie jautājumi
• Nolēma noteikt Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietnie-

kam SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kapitāla daļu tu-
rētāja lēmumu pieņemšanas tiesības un apstiprināja grozījumus 
domes iekšējos noteikumos „Kandavas novada pašvaldības ka-
pitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”, kuri stājas 
spēkā 2018. gada 3.aprīlī.

• Nolēma noslēgt līgumus ar SIA „Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu un ūdensapgādes, 
kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Kandavas novada ad-
ministratīvajā teritorijā. Līgumu darbības termiņš 10 gadi.

Citi jautājumi
• Apstiprināja Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības ko-

misiju šādā sastāvā: Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks 
Lukmans; Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Māris 
Rudaus-Rudovskis; Tukuma novada pašvaldības policijas priekš-
nieks Armands Hohfelds; Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Priede; Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude; 
Kandavas novada domes darba aizsardzības vecākais speciālists 
Jānis Veršāns; Engures novada domes izpilddirektors Imants 
Valers; Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere; 
Jaunpils novada domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis; Valsts 
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekš-
nieks Janeks Bahs; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas komandieris Viesturs 
Driķis un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales 
reģiona brigādes Tukuma daļas Kandavas posteņa komandieris 
Gatis Celms.

• Nolēma:
1) atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Draudzības iela 2-17, Vāne, 
Vānes pagasts, organizējot otro izsoli ar augšupejošu soli. Atsavi-
nāšanas veids – pārdot izsolē uz nomaksas termiņu līdz 5 gadiem, 
par atlikto maksājumu pircējs maksās sešus procentus gadā no vēl 
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā no-
teikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 
0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 
kavējuma dienu. Nekustamā īpašuma Draudzības iela 2-17, Vāne, 
Vānes pagasts otrās izsoles sākumcena EUR 1700, izsoles solis 
EUR 50 un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas.
2) atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Lielā iela 27-9, Kandava, 
organizējot otro izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināšanas veids 
– pārdot izsolē uz nomaksas termiņu līdz 2 gadiem, par atlikto 
maksājumu pircējs maksās sešus procentus gadā no vēl nesa-
maksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto 
maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavē-
juma dienu. Otrās izsoles sākumcena EUR 2050, izsoles solis EUR 
50 un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas.
3) atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Lielā iela 27-10, Kandava, 
organizējot otro izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināšanas veids – 
pārdot izsolē uz nomaksas termiņu līdz 2 gadiem, par atlikto mak-
sājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās 
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksā-
jumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta 
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma die-
nu. Otrās izsoles sākumcena EUR 1800, izsoles solis EUR 50 un 
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas.
4) atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Stūri”, Zemītes pagasts, rī-
kojot izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 910, izso-
les solis EUR 50 un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas.
5) atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Ineses”, Vānes pagasts, 
rīkojot izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 
1510, izsoles solis EUR 50 un nodrošinājums 10% apmērā no 
sākuma cenas.
Atļaut atsavināt Kandavas novada domei piederošos minivenus: 
VW CARAVELLE ar valsts reģistrācijas Nr. HG 7815, nosakot 
izsoles sākumcenu EUR 5700, izsoles soli EUR 50,00 un nodro-
šinājumu 10% apmērā no sākuma cenas; MB VITO 111 ar valsts 
reģistrācijas Nr. HC 1600, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
sākumcena EUR 4000, izsoles solis EUR 50,00 un nodrošinājums 
10% apmērā no sākuma cenas.

IZSOLES
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Kandava simts gados (1918–2018)
Parlamentārās demokrātijas laiks  
Kandavā (1921–1934)
Turpinājums. Sākums Nr. 2
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• 1926. gadā latviešu draudzes mācītājs K. Vinters nespēj 
vienoties par atalgojumu un aiziet prom no Kandavas. 28. 
jūlijā Kandavas baznīcā sāk kalpot Stendes mācītājs Augusts 
Johansons(1872–1958), bet vēlāk Sātu baznīcas mācītājs 
Leopolds Roze (1889–1951). Draudzes priekšnieks ir Pēteris 
Brauers

• 1926. gadā skolotājs un uzņēmējs Juris Birznieks 
(1871–1950) izdod māsas Birznieku Sofijas (1876–1956) 
dzejoļu krājumu „Saule un sirds”

• 1926. gadā trīs reizes dienā sāk kursēt firmas „Kur-
zemes autosatiksme” autobusiņi, kas sagaida katru vilcienu 
Kandavas stacijā un kursē maršrutā no dzelzceļa stacijas līdz 
tirgus laukumam. Maksa par septiņus kilometrus tālo vedu-
mu ir samērā augsta – 80 santīmi

• 1926. gada novembrī Kandavas Sadraudzīgā biedrība 
svin savus 25 gadu jubilejas pastāvēšanas jubileju. Svētkus sāk 
ar dzejnieces Birznieku Sofijas dziesmu „Celi, Kungs, tu spē-
ku savu”, kuru dzied biedrības koris, garīgo aktu ievada teol. 
kand. Rihards Zariņš (1889–1942), pārskatu par biedrības 
darbību sniedz tās priekšnieks Eduards Tinte (1898–1951)

• 1927. gada 6. martā Kandavas Sadraudzīgajā biedrībā 
uzstāda skaļruni, to kandavnieki klausās līdz pat 1940. gadam

• 1927. gada 11. jūnijā izdevumā „Valdības Vēstnesis” visi 
var izlasīt Valsts prezidenta Gustava Zemgala (1871–1939) 

parakstītu likumu par Kandavas pilsētas administratīvajām 
robežām; trīs gadu laikā Kandavas pilsētas pašvaldībai ir jā-
nosprauž pilsētas robežas dabā un jāizgatavo attiecīgs plāns 

• 1927. gada 31. oktobrī Kandavas Sadraudzīgās biedrī-
bas nama pašdarbības teātris izrāda R. Blaumaņa lugu „Trī-
nes grēki”, tās režisors E. Tinte 

• 1927. gadā Čužu purva lieguma teritoriju daļēji savā 
aizsardzībā ņem valsts ar nosaukumu „Kandavas sēravotu 
mežs” ar platību 14.5 ha

• 1927. gadā sabiedrība „Laika Vārds” izdod laikraks-
tu „Sabiles-Kandavas Dzīve”. Tās atbildīgais redaktors ir E. 
Stiglics. Viņam gan vienlaicīgi neizdodas rediģēt gandrīz 30 
reģionālos laikrakstus, tādēļ jaunā avīze piedzīvo tikai četrus 
numurus

• 1928. gada 12. februārī Kandavā nodibina 49. skautu 
vienību. To vada Alberts Sokolovskis (1911–1993). Vienībā 
pastāv divas kopas: vāveres un vilki. Bērni pulcējas Sadrau-
dzīgās biedrības telpās, mācās orientēties mežā un tumsā, 
iedegt ugunskuru lietainā laikā u.c. skautu viltības

• 1928. gada 3. un 4. martā notiek Kandavas pilsētas 
domnieku vēlēšanas. Uz vēlēšanām ir pieteikti 12 vēlēšanu 
saraksti. Uz 12 vietām Kandavas domē kandidē 85 cilvēki 
vecumā no 23 līdz 75 gadiem, sākot ar ierēdņiem un tirgo-
tājiem un beidzot ar pilsētas ielu aptīrītājiem. Par Kandavas 
pilsētas galvu kļūst rūpnieks un namīpašnieks Kārlis Kārkliņš 
(1882–1968)

• 1928. gada 28. maijā Kandavas Sadraudzīgā biedrība 
no Kultūras fonda saņem Ls 1000 zāles un skatuves iekārtai. 
Iekārtas iegādei ar šo summu vien nepietiek, tāpēc biedrība 
rīko loterijas un balvu iegādei vāc ziedojumus

• 1928. gada vasarā Sarkanā Krusta pārstāvji 

Kandavā sarīko Bērnu svētkus ar svinīgu gājienu no tirgus 
laukuma uz baznīcu, vizināšanos pušķotos pajūgos, rotaļām 
un priekšnesumiem

• 1928. gada jūlijā Kandavas draudzē sāk kalpot mācītājs 
Rihards Zariņš (1889–1942)

• 1928. gada 28. novembrī Jelgavas apgabala reģistrācijas 
nodaļa reģistrē Kandavas mednieku biedrību ar mērķi veici-
nāt veselīgu un patīkamu medību sportu un izkopt šaušanas 
māku. Biedrība no Kandavas virsmežniecības nomā zemi 
meža pastaigām un „jaktēm”, kā arī rīko sacensības māla ba-
ložu šaušanā

Turpinājums sekos nākamajā izdevuma numurā.
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au 1948. gadā Latvijas komunistiskā partija gatavojās 
sākt veidot zemnieku kopsaimniecības pēc Krievijas pa-
rauga. Skaidrs, ka latviešu zemnieki negribēja labprātīgi 
atteikties no savas zemes un iedzīves. Turklāt daudzi, 
karam beidzoties, sabēga mežos, jo cerēja turpināt cīņu 

par neatkarīgu Latviju. Tāpat daudzi saprata, ka, ja viņi tiks 
padomju drošības darbinieku (čekas) rokās, tad viņu ceļš la-
bākajā gadījumā vedīs uz Sibīriju. 

1949. gada martā Latvijas iedzīvotāji nemaz nenojauta, 
ka daudziem no viņiem šīs ir pēdējās dienas savās dzimtajās 
mājās. Šo cilvēku liktenis jau bija izlemts 1949. gada 29. jan-
vārī Maskavā Kremlī un februārī Rīgā, bet visbiežāk indi-
viduāli izlēma vietējo pagastu izpildkomiteju priekšsēdētāji, 
kompartijas sekretāri (komsorgi) un drošības komitejas dar-
binieki (čekisti). 

Tātad jau 1949. gada 29. janvārī Maskavā PSRS Minis-
tru padome pieņēma pilnīgi slepenu lēmumu nr. 390-138, 
kurā noteica, kādas iedzīvotāju kategorijas ir izsūtāmas no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tur ietilpa „kulaki un viņu 
ģimenes, bandītu un nacionālistu ģimenes locekļi, legalizē-
jušies bandīti un viņu ģimenes locekļi, bandītu atbalstītāju 
ģimenes locekļi”. 17. martā arī Latvijas PSR Ministru pa-
dome pieņēma pilnīgi slepenu lēmumu nr. 282, nosakot, 
ka no Latvijas PSR uz attāliem PSRS reģioniem izsūtāmas 
10 000 kulaku ģimenes. Latvieši, kā vienmēr, bija centīgi un 
sarakstos iekļāva 11 000 ģimeņu ar kopējo skaitu vairāk nekā 
38 000 cilvēku. 

Pēc sastādītajiem sarakstiem cilvēki tika izsūtīti no 25. 
līdz 29. martam. No izsūtīšanas izdevās izvairīties tiem, kuri 
tajā brīdī neatradās mājās, bija mācību iestādēs tālu no mā-
jām vai arī bija klausījuši labiem padomiem kādu laiku „pa-
zust” no mājām, jo informācijas noplūde tomēr bija. Diemžēl 
daudzi neticēja un nepaklausīja, jo uzskatīja, ka neko sliktu 
nav darījuši. Izsūtītājiem tomēr „plānu” vajadzēja pildīt, līdz 
ar to tika izsūtīti cilvēki, kuri neietilpa nevienā no grupām. 

Kandavas novadā visvairāk iedzīvotāju izveda no Mat-
kules pagasta – 175. Tad seko Kandavas pagasts ar 155 cilvē-
kiem. No Zemītes (ieskaitot arī pievienoto daļu no Grenču 
pagasta) izveda 68 iedzīvotājus, no Zantes pagasta – 63, Vā-
nes pagasta – 58, no Aizupes pagasta – 57, no Cēres pagas-
ta – 46, bet no Kandavas pilsētas – 11 cilvēkus. 

Matkules pagastā acīmredzot ļoti pacenties bija 

toreizējais pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs Broņis-
lavs Dambenieks (1902 – 1986), kurš 1947. gada decembrī 
no Irlavas pagasta tika pārcelts uz Matkules pagastu un tur 
nostrādāja līdz 1950. gadam. Par uzcītīgo darbu viņu paaug-
stināja par Kandavas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāju. 

25. marta deportācijās cieta arī ģimenes, kuras bija pa-
rasti rentnieki ar maziem bērniem. Izdotajā lēmumā gan 
bija norādīts, ka nepilngadīgie un darba nespējīgie ģimenes 
locekļi netiek pakļauti izsūtīšanai, bet kas to deva! Piemē-
ram, Plezeru ģimene no Matkules pagasta, kurā auga četri 
puikas, jaunākajam tikai divi gadi… Tāpat tika deportēta 
Ciņu ģimene no Matkules „Muižkalniem”, kuru meitas Vil-
mas dēliņam bija tikai gadiņš. Bet Štrausu ģimenē Gastonam 
un Natālijai meitiņa Alda (prec. Olšteine, 1949. g. 3. aprīlī) 
piedzima lopu vagonā pa ceļam uz Sibīriju. Dēls Jānis pie-
dzima 1952. gada 10. martā Tomskas apgabala Krivošeinas 
rajonā. Pēc gada nomira Natālija, vēl pēc gada, 1954. gadā, 
nomira arī māte un Gastons palika ar diviem maziem bēr-
niem uz rokām. Un tādu stāstu ir daudz. pat pārāk daudz 
mazajai Latvijai. 

Jaunie pagastu pārvaldītāji punktuāli izpildīja „no augšas” 
dotos norādījumus. Daudzi tika deportēti, jo viņu radinieki 
bija bijuši leģionāri, ieņēmuši kādus amatus vācu laikā vai kā 
citādi nebija izpatikuši padomju varai un jau arestēti dažus 
gadus atpakaļ. Tā, piemēram, Žanis Kāsvagars (1919 – 1954) 

no Matkules pagasta „Vampoļiem” bija apcietināts 1945. gada 
22. maijā kā „SS Jangdverband” un soda ekspedīciju dalīb-
nieks. 1949. gada 25. martā izveda visus „Vampoļu” māju 
iemītniekus. Heinrihs Baltgalvis (1909 – 1964) no Aizupes 
pagasta „Sēlām” bija aizsargs un nacionālais partizāns Ar-
nolda Ģederta Vānē bāzētajā grupā, bet viņa dēls Eduards 
(1923  –  1949) bija nacionālo partizānu sakarnieks. Eduar-
du čekisti izsekoja, sakropļoja līdz nepazīšanai un atstāja 
mežā, bet tēvu apcietināja 1949. gada 26. augustā. 1949. gada 
25. martā viņa ģimeni deportēja uz Sibīriju. Dēlam Ārijam 
bija 10, Zigrīdai deviņi, bet Silvijai tikai pieci gadi…. Kanda-
vā 1945. gada 10. maijā apcietināja Ansi Voldemāru Štofertu 
(1907) kā policistu, kurš piedalījies padomju pilsoņu arestē-
šanā, bet 1946. gada 22. augustā apcietināja Bērtuli Ādolfu 
Štofertu (1910) kā aizsargu un Kandavas pašaizsardzības gru-
pas dalībnieku. 1949. gada 25. martā arī Štofertus izveda. Šo 
uzskaitījumu varētu turpināt un turpināt. Katrai ģimenei ir 
savas atmiņas, savi stāsti, savs redzējums par notikušo.

Slepenā operācija, saukta „Krasta banga”, Latvijā bija 
„godam izpildīta”. Tie, kuriem deportācijas bija pagājušas 
garām, nu steigšus stājās kopsaimniecībās un ar asarām 
acīs atdeva savus mājlopus, iedzīves inventāru un paši savu 
darbaspēku nezināmajām kopsaimniecībām. Daudzajās 
tukšajās saimnieku mājās kolhozi izvietoja savus kantorus, 
ierīkoja mehāniskās darbnīcas, kā arī deva dzīvokļus kolho-
zniekiem. Latvijā nu viss bija kā plašajā padomju zemē: Viss 
piederēja visiem un nevienam.

Izsūtīto reabilitēšana sākās pēc 1956. gada februāra, kad 
PSKP CK I sekretārs Ņikita Hruščovs (1894 – 1971) PSKP 
XX kongresā nosodīja staļinismu. Nepatiesi deportētie nu 
drīkstēja atgriezties mājās. Tikai savas mājas viņi bieži vien 
pat pazīt nevarēja. Jo – viss piederēja visiem un nevienam. 
Bet tas jau ir cits stāsts.

Māras diena – melnā diena

Kandavas mednieki ceļā uz Engures ezeru. 
Mašīnā blakus šoferim sēž Pēteris Seržāns, aizmugurē 
vidū Andrejs Riekstiņš. 20. gs. 20. gadu beigas.

Daudzi tika deportēti, jo viņu 
radinieki bija bijuši leģionāri, 
ieņēmuši kādus amatus vācu laikā 
vai kā citādi nebija izpatikuši 
padomju varai un jau arestēti 
dažus gadus atpakaļ. 

Pirmā rindā no kreisās Tēvs Eduards (1900–1989), 
māte Marta (dz. Miteršteina, 1906–1994), Uldis (1936); 
2. rindā no kreisās dēli Andris (1941), Māris (1944), Dai-
nis (1947)

J
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28. februārī novada domes vadība un 
speciālisti tikās ar Vānes pagasta iedzīvo-
tājiem, kas uz sapulci kultūras namā bija 
ieradušies kuplā skaitā. Sapulces sākumā 
domes priekšsēdētāja sniedza informāciju 
par paveiktajiem darbiem 2017. gadā, un plā-
notajiem darbiem 2018. gadā, tostarp infor-
mējot par budžeta izdevumiem un ieņēmu-
miem pa nozarēm, plānotajiem projektiem 
Kandavas pilsētā un pagastos 2018. gadā, kā 
arī sociālās palīdzības nodrošināšanu trūcī-
gām un maznodrošinātām ģimenēm (per-
sonām), pabalstu veidiem sociālajā palīdzībā 
un dzimtsarakstu nodaļas atbalstu ģimenēm. 
Svarīga tēma ir atkritumu apsaimniekošana 
un komunālā saimniecības, tāpēc plaša infor-
mācija tika sniegta arī par šiem jautājumiem.

Iedzīvotājiem daudz jautājumu arī 
par īpašumiem un parādniekiem.

Jautāja par projektu tāmēm, interesējās, 
kas sastāda lielo summu pagasta pārvaldes 
ēkas ieejas mezgla un koridora remontam, 
pārbūvei, kas plānots 33680 eur vērtībā. 
Tāpat iedzīvotāji vēlējās noskaidrot, kāds 
izskatīsies gājēju celiņš, ko pārbūvēs šajā 
gadā pie Vānes administratīvās ēkas 24751 
eur apmērā, un cik tālu tas vedīs. Tāpat kāds 

iedzīvotājs interesējās, kādas ir pagasta pār-
valdes vadītājas pilnvaras, kāpēc viņai nav 
sava budžeta ar ko var rīkoties, vienlaicīgi 
rezumējot, ka viņa ir tikai naudas iekasētā-
ja, konsultante, klientu apkalpotāja. Tāpat 
iedzīvotāji interesējās, cik deputātu no Vānes 
pagasta ievēlēti domē?! 

Bija pārmetums par to, ka jau četros no 
rīta SIA “Kandavas Ceļi” tehnika brauc snie-
gu šķūrēt klabēdama, grabēdama, kad nav 
nemaz ko tīrīt. Izraisījās asas, aktīvas debates 
par ceļu uzturēšanu ziemas laikā ar izpilddi-
rektoru E.Dudi, SIA ”Kandavas ceļi” valdes 
priekšsēdētāju I.Marašinski un iedzīvotāju J.
Bērzkalnu. Par kapsētu “Aizupes”, ”Variebas” 
ceļu greiderēšanu un sniega tīrīšanu. I.Ma-
rašinskis sniedza plašu informāciju par ceļu 

stāvokli pagastā, par piešķirto finansējumu 
un izskaidroja kārtību, kādā tiek veikta ceļu 
uzturēšana.

Tāpat iedzīvotāji bija neapmierināti, ka 
Vānē vairs nepieņem zobārsts, jo iedzīvotāju 
skaita ziņā Vāne ir vislielākais pagasts. Inte-
resējās vai iespējams bērnudārzā nodrošināt 
divas audzinātājas, priekšsēdētāja apsolīja šo 
jautājumu apspriest ar Izglītības pārvaldes 
un skolas vadību, jo uz audzinātājas ilgstošas 
slimības laiku ir iespējama aizvietošana.

Vairāki jautājumi bija par sabiedriskā au-
totransporta kustību. Bērni mācās arodsko-
lās Kuldīgā, autobuss no Vānes atiet no rīta 
8.30, bet atpakaļ no Kuldīgas viņi tiek tikai 
līdz Kabilei un 12 km uz Vāni jānāk ar kā-
jām. Vai nevarētu šo problēmu risināt, lai au-
tobuss kursētu vismaz piektdienās?

Izskanēja jautājums par pašdarbnieku 
atbalstu, konkrēti, par Vānes-Matkules se-
nioru Eiropas deju kolektīvu, kas pārstāv 
pasākumos Kandavas novadu un dejo ar 
divpadsmit gadus vecām kleitām, vai tiešām 
nevar piešķirt visu šo gadu laikā 500 eur jau-
nu tērpu iegādei?!

Tika pacelts samilzušais jautājums 
par nekoptiem īpašumiem - graustiem 
Vānes centrā ”Klintis”, ”Pūpoli” un Variebā 
“Brūzis”, ”Veikala māja”, pašvaldības policijas 

priekšnieks R.Zariņš informēja par soda 
sankcijām, kādas var piemērot, savukārt 
I.Priede informēja, ka lūgs būvvaldei apse-
kot, un klasificēt graustus, lai var piemērot 
lielāku nekustamo īpašumu nodokli.

Iedzīvotāji interesējās par to, kā Kanda-
vas komunālie pakalpojumi veiks parādu 
piedziņu no nemaksātājiem, uz šiem jau-
tājumiem atbildēja valdes loceklis O.Kļava, 
norādot, ka šobrīd tiek ieviesta parādu pie-
dziņas sistēma, ka parādnieki vairs netiks 
šķiroti, visiem nāksies norēķināties pēc fak-
ta. O.Kļava informēja arī par ūdens skaitītāju 
uzstādīšanu, izcenojumiem, verificēšanu un 
kā tiks aprēķinātas ūdens starpības. Daži 
iedzīvotāji izrādīja interesi par pieslēgšanos 
centrālajai apkurei un konsultējās kā var at-
risināt šo problēmu. Noslēgumā iedzīvotāji 
sarunas beidza pozitīvi noskaņoti.

Plānotie darbi  
Vānes pagastā 2018.gadā
• Gājēju celiņa pārbūve pie Vānes 
administratīvās ēkas – 24751.65 eur
• Vānes pagasta pārvaldes ēkas ieejas mezgla 
un koridora remonts, pārbūve - 33680.00 eur
• Grants ceļa Nr.5 «Vāne – Mehdarbnīcas – 
Bēlerti» pārbūve: 200054.30 eur. Darbi tiks 
uzsākti 2019. gada vasarā

PAGASTU ZIŅAS

Dagnija Gudriķe

Cēres iedzīvotāju sapulcē viens no vis-
vairāk cilātajiem jautājumiem bija ceļu stā-
voklis pagastā. Par to lauzti šķēpi jau vismaz 
divu desmitu gadu garumā dažādos līmeņos- 
vietējos un valstiskos.

Tieši ar šo jautājumu un vienlaicīgi ar 
atbildi, vēršoties pie Cēres pagasta iedzīvotā-
jiem, pēc vizuālās prezentācijas par paveikto 
un plānoto Cēres pagastā, turpināja domes 
priekšsēdētāja I.Priede. I.Priede pauda ganda-
rījumu, ka šobrīd pēc nemitīgām diskusijām 
ar politiķiem Satiksmes ministrijā esam no-
nākuši jau ļoti tuvu tam, ka beidzot Cēres ceļš 
piedzīvos būvniecības darbus, kas noslēgsies 
ar asfaltēšanas darbiem – trīs ceļa posmos. 16. 
martā ir noslēdzies iepirkums ceļa būvniecī-
bai un jau vasarā uzsāksies plānotie darbi, kas 
turpināsies arī 2019. gadā. Tiesa, gan domes 
vadībai, gan iedzīvotājiem vēl ir zināmas šau-
bas, jo ticība šim sapnim sen ir zudusi.

Iedzīvotāji nav mierā arī ar citu ceļu 
stāvokli.

 Par ko jautāja un pārmeta iedzīvotāji šo-
reiz? Ieskatam daži jautājumi:

Vai pēc ceļu attīrīšanas no sniega tiek 
pārbaudīta darba kvalitāte? Kāpēc pašval-
dība netīra ceļus veciem cilvēkiem ? Kāpēc 
neliek aizlieguma zīmes, kad ceļš nav izbrau-
cams. Autorallija laikā no ceļiem tiek izmesta 
grants, smilts, paliek akmeņi, ceļus nogreide-
rē, bet spraugas paliek neaizpildītas. Vai vērts 
atļaut ceļus izmantot autorallijam, ja tie tiek 
sabojāti, vai pašvaldībai no tā kāds labums?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedza 
SIA “Kandavas ceļi” valdes priekšsēdētājs 
Ivars Marašinskis, izpilddirektors E. Dude 
un domes priekšsēdētāja Inga Priede. I. Ma-
rašinskis solīja piestrādāt pie darbu kvalitā-
tes pārbaudes, informēja, ka ir noslēgts tikai 
viens līgums par ceļa tīrīšanu veciem cilvē-
kiem, bet visiem, kas zvanīja, ceļi tika iztīrīti. 

Pašvaldības ceļus labo tur, kur ir avārijas si-
tuācijas. Kas attiecas uz autoralliju rīkošanu, 
E. Dude informēja, ka pašvaldībai nav finan-
siāla labuma no autorallija. I. Priede infor-
mēja, ka autorallijā izmantotos ceļa posmus 
rīkotājs saskaņo ar ceļam piegulošo zemju 
īpašniekiem. 

Bez aktuālā jautājuma par ceļiem, bija arī 
jautājumi par citām sfērām. 

Piemēram, kāpēc uzreiz jāliek sods, ja ne-
kustamā īpašuma nodoklis netiek samaksāts 
laicīgi pa ceturkšņiem? I. Priede paskaidroja, 
ka tas nav pašvaldības izdomājums, ir likumi, 
Ministru Kabineta noteikumi. 

Kad tiks nokrāsota skolas fasāde? I. Prie-
de paskaidroja, ka šogad Cēres pagastā tiks 
nomainīts pagastmājas bojātais jumts, lai ne-
applūstu telpas un nesaltu bibliotēkā.

Prioritātes nosaka paši pagasta iedzīvo-
tāji, fasādes remontu varētu plānot nākamajā 
budžeta gadā.

Kad skolas zālei tiks iegādāti krēsli? Tur 
notiekot gan skolas, gan pagasta kultūras 
pasākumi, bet esošie soli jau esot vismaz no 
Staļina laikiem. I. Priede informēja, ka krēs-
lu iegāde jāieplāno skolai izglītības pārvaldes 
budžetā, iespējams startēt dažādos projektos. 
Bet šobrīd ir zināms, ka krēsli jau iegādāti.

Kad tiks sakārtots ceļš ap skolu, kur tika 
rakts siltumtrases savienojums skolai un hal-
lei. E. Dude informēja, ka darbu veicējs teri-
toriju apzaļumos pavasarī, jo pagājušā gada 
rudenī to neatļāva laika apstākļi.

Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards 
Zariņš uzsvēra, ka pēc statistikas datiem 
Cēres pagasts ir līderis kūlas dedzināšanā, 
un drīz šī nelaime atkal varētu atsākties. Kā 
paskaidroja domes izpilddirektors E. Dude, 
pašvaldības mērķis nav sodīt, bet gan brīdināt 
iedzīvotājus par saistošo noteikumu ievēroša-
nu, tas attiecas ne tikai uz kūlas dedzināšanu, 
bet arī īpašumu uzturēšanu, zāles pļaušanu 
un citām lietām.

Līga Šupstika

15. martā novada domes vadība un spe-
ciālisti ciema kultūras namā tikās ar Valde-
ķu iedzīvotājiem.

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja 
novada Pašvaldības policijas priekšnieks 
Rihards Zariņš, SIA “Kandavas ceļi” valdes 
priekšsēdētājs Ivars Marašinskis, SIA “Kan-
davas komunālie pakalpojumi” (KKP) pār-
stāve V. Rudzīte un domes izpilddirektors 
Egīls Dude.

Iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kā rodas ūdens 
starpības daudzdzīvokļu mājās, KKP pārstā-
ve V. Rudzīte atbildot, minēja vairākas iespē-
jas, piemēram, ja dzīvokļa īpašnieks patvaļīgi 
kaut ko pārbūvējis, ja ir kāda avārija ūdensap-
gādes sistēmā, kā arī, ja cilvēks apzināti vei-
cis kādas darbības ar pašu mehānismu un, ja 
kāds pārskatīšanās dēļ vai apzināti noziņojis 
nepareizus skaitītāja rādījumus vai vispār to 
nav izdarījis. Tāpat V.Rudzīte informēja, ka 
šobrīd KKP strādā pie jaunas debitoru pie-
dziņas kārtības, lai efektīvāk noritētu darbs ar 
parādniekiem. 

Iedzīvotāji bija neapmierināti ar to kā 

darbojas kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un 
par atkritumu pilnajām mežmalām. KKP 
pārstāve skaidroja, ka, lai gan attīrīšanas ie-
kārtu vizuālais skats nav pārāk labs, tomēr sa-
vas funkcijas tās pilda, ko apstiprina arī regu-
lāri veiktās pārbaudes. Domes izpilddirektors 
skaidroja situāciju par atkritumu savākšanu 
Valdeķu centrā un norādīja, ka pašvaldības 
policija aktīvi strādā pie tā, lai katrā māj-
saimniecībā tiktu noslēgts līgums ar atkri-
tumu apsaimniekotāju, kas no 28.marta būs 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“Piejūra””.

Vairāki jautājumi bija adresēti SIA “Kan-
davas ceļi” valdes priekšsēdētājam Ivaram 
Marašinskim par aizšķūrētiem ceļu galiem 
un ceļa “Valdeķi- Mustene-Aizdzire” stāvokli.

Plānotie darbi Kandavas 
pagastā 2018. gadā
• Ceļa Nr. 3 „V1445-Mežmuiža”(daļa) pārbūve 
(2018.g.);
• Ceļa Nr. 4 „P109-Baujas” pārbūve (2018.g 
vasarā); 
• Ceļa Nr. 13 „P130 – Uidas – Senlejas” (daļa) 
pārbūve (2019.g.) 604114,61 EUR

Iedzīvotājiem Vānes pagastā  
daudz jautājumu par dažādām tēmām

Cēres ceļš – aktuālākais jautājums 
pagastā divdesmit gadu garumā

Valdeķos neapmierināti
ar attīrīšanas iekārtām
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Plānotie darbi  
Cēres pagastā 2018. gadā
• Cēres pagasta pārvaldes administrācijas 
ēkas jumta nomaiņai plānots - 71393,00 eur  
(noslēdzies iepirkums) – provizoriski –  
64700, 00 eur
• Stāvlaukuma izveide pie Cēres pagasta 
administratīvās ēkas – 7827.97 eur
• Cēres sporta halles grīdas plaisas aizpildītas 
ar silikonu (pagaidu risinājums)
• Grants ceļu Nr.20 «Korģeļciems - Čunčas» un 
Nr.2. «V1435 – Korģeļciems-Puģi» pārbūve: 
131 817 eur

Valsts ceļa rekonstrukcija un 
būvniecība – 2018.–2019.
• V1435 Līgas-Zentene-Rideļi (4 174 m) 
2 137 774,- eur
• V 1447 Cēres apvedceļš (4 746 m) 
2 227 234,- eur
• V 1432 Cēre – Pilsarāji – Gobas (Balgale) 
(505m) 255 699,- eur
Kopējā summa plānota 4 620 707,- eur  
ar PVN.
16.03.2018. noslēdzās iepirkums.

PAGASTU ZIŅAS

Zemītnieki 
noslēdz 
iedzīvotāju 
sapulču apli 
novadā
Dagnija Gudriķe

20. martā ar novada domes vadību un 
speciālistiem tautas namā tikās Zemītes 
pagasta iedzīvotāji. 

Zemītnieki allaž bijuši aktīvi un novada 
dzīvē līdzdarboties griboši, un arī šoreiz uz 
sapulci bija ieradušies kuplā skaitā. 

Aktivitāte no iedzīvotājiem bija liela, 
visvairāk tāpat kā pārējos pagastos intere-
sēja uzzināt atbildes uz jautājumiem, kas 
saistīti ar komunālo saimniecību. Tāde-
jādi iedzīvotāju krustugunīs nonāca SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” val-
des loceklis Oskars Kļava, sniedzot infor-
māciju par ūdens patēriņu pārrēķiniem, 
starpībām, precīzu skaitītāju rādītāju 
nolasīšanu. Tika pārmests par to, ka nav 
sakārtota ūdens un kanalizācijas sistēma 
pagastā, uz ko O. Kļava atbildēja, ka pat-
reiz nesaredz iespēju kā kardināli uzlabot 
stāvokli šajā jomā, jo lieku līdzekļu uzņē-
mumam nav. Iedzīvotāji tika informēti par 
to, ka ir izstrādāta politika, kā rīkoties ar 
parādniekiem par ūdeni un apsaimnieko-
šanu. Iedzīvotāji vēlējās, lai tiktu publicēti 
parādnieku uzvārdi un summas, uz ko O. 
Ķļava atbildēja, ka saskaņā ar pastāvošo 
likumdošanu tas nav atļauts. Iedzīvotāji 
ieteica rēķinā vismaz ierakstīt kāds ir pa-
rāds par ūdeni katrai mājai. Interesējās par 
ūdens tarifu, vai tas ir vienāds pagastos un 
pilsētā, kāpēc zemītnieki ir atstāti pabērna 

lomā, nekas netiekot uzlabots, vai pagasti 
nedotē Kandavu. “Protams, ka nē, ir tieši 
otrādi, – paskaidroja O. Kļava, – pilsēta 
dotē mazos pagastus, tarifs par ūdeni ir 
vienāds visā novadā.” Tāpat iedzīvotāji vē-
lējās, lai tiktu paziņots, ja pagastā ir ūdens-
vada avārijas. 

Daudz jautājumu bija arī SIA “Kandavas 
ceļi” valdes priekšsēdētājam Ivaram Mara-
šinskim, par to cik liels finansējums ceļu 
labošanai tiek saņemts no valsts, cik iegulda 
pašvaldība, izskanēja pārmetumi par Zemī-
tes brīvdabas estrādes remonta slikto kva-
litāti. I. Marašinskis pārmetumu pieņēma, 
sakot, ka šopavasar neizdarītie darbi tiks 
paveikti, uzņēmums uzliks estrādē jaunu 
segumu par saviem līdzekļiem. Atbildot uz 
pārmetumu par ceļu slikto kvalitāti, I. Ma-
rašinskis sacīja, ka uzņēmums pamatā strā-
dā uz avārijas situāciju novēršanu, remontē 
bedres, pļauj grāvmalas u.c. darbus. 

Iedzīvotāji interesējās, kas notiek ar 
Grenču muižu. Pagasta pārvaldes vadī-
tāja Rita Diduha informēja, ka muiža ir 
nopirkta, tās pircējam ir plāni, kāda varē-
tu būt muižas tālākā nākotne. Dome šajā 
jautājumā neko nevar ietekmēt, jo tas ir 

privātīpašums. R.Diduha paskaidroja, ka 
īpašnieks solījis muižu atjaunot, tur varētu 
būt kāds ēdināšanas uzņēmums vai viesnī-
ca, dodot arī vairākas darba vietas pagasta 
iedzīvotājiem, atliek tikai cerēt, ka plāni 
īstenosies dzīvē. Tāpat iedzīvotāji vēlējās, 
lai tiktu atjaunoti informācijas un ziņoju-
mu stendi vairākās pagasta vietās, jo vecie 
ir nolietojušies, salauzti u.t.t. Jautāja arī par 
kapu apsaimniekošanu, par pasta darba lai-
ku, par sadzīves apstākļiem sociālajā mājā 
“Podiņi”, par atkritumu apsaimniekošanu, 
klaiņojošiem suņiem un kaķiem un citām 
sadzīviskām lietām. 

Sapulce Zemītē bija pēdējā šī pavasara 
iedzīvotāju sapulču aplī. 

Kā jau iepriekš rakstījām, iedzīvotāju sa-
pulces novada pagastos un Kandavā notika 
februāra un marta mēnešos.

Plānotie darbi Zemītes 
pagastā 2018. gadā 
• Zemītes estrādes laukuma atjaunošana – 
3771 eur
• Ielu apgaismojums Pils ielā – 11 713 eur
• Grants ceļu izbūve – Ceļš nr 20, P121–
Lapsas–P121 pārbūve 272 867 eur

Matkules 
iedzīvotāji 
satraukti par 
ceļu kvalitāti
Līga Šupstika

6. martā ar novada domes vadību un 
speciālistiem tikās Matkules pagasta ie-
dzīvotāji, kas kuplā skaitā bija ieradušies 
uz sapulci kultūras namā. 

Vairāki iedzīvotāji vēlējās noskaidrot 
neskaidrības saistībā par ūdens starpību ap-
rēķināšanu un komercuzskaites mēraparātu 
uzstādīšanu, piemēram, vai   šādi skaitītāji 
tiks uzstādīti arī privātmājām. Proti, kat-
rai daudzdzīvokļu mājai ir uzstādīti kopē-
jie skaitītāji, pēc kura varēs redzēt, kāda ir 
ūdens zuduma starpība. Starpību apmaksās 
mājas iedzīvotāji. Kā aprēķinās starpību, 
būs jāvienojas pašiem mājas iedzīvotājiem 
kopsapulcē. Privātmājās šādus skaitītājus 
neuzstādīs. SIA “Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” valdes loceklis O.Kļava skaid-
roja situāciju par ūdens patērētāju rēķinu 
parādniekiem, jo nesamaksātās summas 
ir lielas, un patlaban tiek veidota sistēma, 
kā tiks strādāts ar debitoriem. Iedzīvotāji 
vēlējās zināt, cik lieli parādi ir Matkulē, un 

vai var nosaukt summas un nemaksātājus. 
Iedzīvotājiem tika apsolīts parādu summas 
par katru pagastu publicēt pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā “Kandavas Novada 
Vēstnesis”, bet publicēt parādnieku vārdus 
gan nedrīkst. 

Tāpat iedzīvotājus interesēja iespēja 
Matkulē uzstādīt video novērošanas ka-
meras. Pašvaldības policijas priekšnieks 
R. Zariņš pastāstīja, ka Kandavas pilsētā ir 
13 kameras un ar to palīdzību ir atklātas 
vairākas nelikumības. Tāpat viņš piebilda, 
ka, ja vien būtu lielāka rocība, tad kameras 
varētu arī uzstādīt ārpus pilsētas, tomēr ir 
jāvērtē šādu izmaksu lietderība, vadoties 
pēc noziegumu skaita pilsētā un pagastos. 

Domes priekšsēdētāja ierosināja atjaunot 
Konsultatīvās padomes darbu, tādejādi paši 
iedzīvotāji varētu lemt par svarīgākajiem 
darbiem nākamajam gadam, un informēt 
pašvaldību par nepieciešamajiem līdzek-
ļiem to realizēšanai. 

Izskanēja pārmetumi no iedzīvotājiem 
par ceļu kvalitāti. Domes izpilddirektors 
paskaidroja, ka primāri tiek glābtas tās vie-
tas, kurās ir avārijas situācijas, piemēram, 
19. ceļš, kur brauc autobuss. Šogad plānots 
labot 24.ceļu- izraks grāvjus, uzbērs šķembu 
maisījumu 10 cm biezumā. SIA “Kandavas 
ceļi” valdes loceklis I. Marašinskis papildi-
nāja, ka arī ceļš uz Buses pilskalnu ir labots- 
uzlabots ceļa profils, piebērtas bedres, bet šis 

risinājums ir īslaicīgs, nopietnākiem laboju-
miem šobrīd trūkst finansējuma. 

Kāda iedzīvotāja interesējās, kurā vietā 
plānots izvietot lapeni. Pagasta pārvaldes 
vadītāja Dzidra Jansone pastāstīja, ka celt 
lapeni pie sporta laukuma nolēmuši jaunie-
ši, kad pērn viņi tika aicināti dalīties savās 
idejās. 2017. gada iedzīvotāju sapulcē bija 
ieteikumi, ka vajadzīgi soliņi, arī tie ir ie-
kļauti šī gada budžetā. Cenu lapenei noteica 
tāmētājs. 

Vēl tika risināti jautājumi par dažāda 
veida pabalstiem, nodokļiem un ceļa zī-
mēm. Kāda iedzīvotāja ierosināja, lai Kan-
davas Mākslas skolas audzēkņi apglezno 
kultūras nama logu ailes, jo tās no ārpuses 
izskatās nepievilcīgas. 

Plānotie darbi Matkules 
pagastā 2018. gadā:
• Lapenes izbūve- 4346,00 EUR; 
• Centra ielas seguma virskārtas atjaunošana- 
13000,00 EUR; 
• Grants ceļa Nr.24 “P121 - V1261” (4,6 km 
(2,0 - 6,6 km) (Palejas, Koguļi, Ceriņi, Dziras, 
Vecpukšas) – ceļš savieno Vānes-Kuldīgas 
asfaltēto autoceļu un Višļu grants ceļu) 
pārbūve: 350800,60  EUR. Būvdarbi plānoti 
šogad. 

Matkules pagasta bibliotēkas 
darba laiks no plkst. 9:00–
17:00 ar pusdienas laiku no 
12:00 līdz 13:00. Sestdienās, 
svētdienās bibliotēka slēgta.

Cēres pagasta iedzīvotāju ievērībai
Kandavas novada dome informē, ka no 
23. marta līdz aprīļa beigām uz Cēres ceļa 
izliktas svaru ierobežojuma zīmes.
Lūdzam pagasta iedzīvotājus arī būt 
aktīviem un sekot līdzi, lai šie svaru 
ierobežojumi tiktu ievēroti. Ceļu uzraudzīs 
arī Kandavas novada Pašvaldības policija.
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PROJEKTI

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.4

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.3

“Grozījumi  Kandavas novada domes 2015. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kār-
tība Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu 

„Grozījumi Kandavas novada domes 2010. gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pabalsta apmēru audžuģimenēm Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 35.panta 3. un 4.daļu, un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.2 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kan-
davas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 
1. Svītrot noteikumu 2.punktā rakstu zīmi un vārdus “, ja bērns apgūst speciālo 

programmu”.
2. Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Reģistrējot bērnu rindā, vecāki aizpilda pieteikuma formu un norāda vēla-
mo Iestādi vai vairākas Iestādes programmas apguvei un vēlamo programmas 
apguves uzsākšanas laiku. Pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā divas izglī-
tības iestādes”.

3. Svītrot noteikumu 8.punktā pēc vārdiem “kurā norāda bērna” vārdus “un 
vecāku”.

4. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Ja vecāku dzīvesvieta ir reģistrēta Kandavas novadā, bet ārpus Kandavas 
pilsētas administratīvās teritorijas, un neviens no vecākiem pamatotu iemeslu 
dēļ nevar ierasties Izglītības pārvaldē pieteikuma iesniegšanai, pieteikumu aiz-
pilda Iestādes vadītājs. Pieteikuma elektronisko formu Iestādes vadītājs neka-
vējoties nosūta Izglītības pārvaldei. Izglītības pārvalde reģistrē pieteikumu un 
piešķir rindas kārtas numuru attiecīgajā pakāpē. Vecāku parakstītu pieteikuma 
oriģinālu Iestādes vadītājs desmit dienu laikā iesniedz Izglītības pārvaldē. Pie-
teikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.”.

5. Izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:
“12.Aizpildot pieteikuma formu, Izglītības pārvalde reģistrē bērnu rindā:
12.1. 1.pakāpes rindā, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Kandavas novadā un 
bērns nav uzņemts nevienā Kandavas novada izglītības iestādē;
12.2. 2.pakāpes rindā, ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Kandavas novadā. 
Šajā punktā noteiktajā gadījumā bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir 
brīvas vietas pēc pirmās pakāpes rindā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu 
pirmsskolas grupās.”.

6. Svītrot noteikumu 13.punktu.
7. Izteikt noteikumu 17.punktu un 18.punktu šādā redakcijā:

“17.Piešķirot bērnam vietu Iestādē, tiek ņemts vērā bērna rindas kārtas nu-
murs, ievērojot šādu secību:
17.1. pirmajā kārtā – 1.pakāpes rindā reģistrētie bērni;
17.2. otrajā kārtā -2.pakāpes rindā reģistrētie bērni, ja grupā ir brīvas vietas.
18. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu izglītības 
iestādē, izņemot šo noteikumu 12.2. apakšpunktā reģistrētās personas, tiek 
izveidots pretendējošo bērnu saraksts, kas prioritāri tiek uzņemti šādā secībā:
18.1. obligāto izglītības vecumu sasniedzis bērns, kurš neapmeklē pašvaldības 
izveidoto pirmsskolas izglītības iestādi, vai iestādi, kura īsteno pirmsskolas iz-
glītības programmu;
18.2. viens no bērna vecākiem ir persona ar invaliditāti;
18.3. bērns, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās 
izglītības programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās izglītības 
programmas apguvi;
18.4. bērns, kurš palicis bez abu vai viena vecāka gādības;
18.5. bērns no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni);
18.6. bērns, kuram brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;
18.7. bērns, kura viens vai abi no vecākiem, vai likumiskais pārstāvis ir konkrē-
tās izglītības iestādes darbinieks;
18.8. bērns, kura viens vai abi no vecākiem, vai likumiskais pārstāvis, ir darba 
tiesiskajās attiecības ar Kandavas novada pašvaldību. 
18.9. cits gadījums, kad bērns tiek uzņemts 1.pakāpes rindā.”.

8. Svītrot noteikumu 19.punktu.
9. Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:

“25. Reģistrācijas pieteikuma paraugs uzņemšanai izglītības iestādē ir pievie-
nots saistošo noteikumu pielikumā ”.

10. Papildināt noteikumus ar pielikumu “Reģistrācijas pieteikuma paraugs uz-
ņemšanai izglītības iestādē”.

Kandavas pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības at-
balsts centrs aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un personas, 
kas ir nodarbinātas vecumā no 25 gadiem līdz neierobe-
žotam vecumam uz konsultāciju par ES fondu pieaugušo 
izglītības projektu

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide”. 

Projekta ietvaros nodarbinātie var iegūt jaunu kvalifi-
kāciju vai papildināt jau esošo, projekta 2. kārtas ietvaros 
iespēja mācīties arī Kandavā. 

Konsultācijas jau notikušas Kandavā,  Matkules un Vā-
nes pagastos.

Aicinām uz konsultācijām arī Zemītes pagasta iedzī-
votājus, kur sanāksme notiks 09.04.2018. plkst. 17.30.

Mācības Kandavā pieejamas sekojošās nozarēs: jau-
nākās tendences ēdienu un konditorejas gatavošanā un 
noformēšanā, Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana, 
Programmējamie kontrolleri un C1 kategorijas autova-
dītāju apmācība.  Mācības Kandavā nodrošina Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikums.

Sīkāka informācija:
Liene Šnikvalde, Kandavas PIUAC vadītāja

Tālr: 28618612, e-pasts: liene.snikvalde@inbox.lv

Kandavas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Zīļuks”  
pārvērtību gaidās

Kandavas novada dome 2017.gada 29.novembrī ie-
sniedza Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) 
projekta pieteikumu “Kandavas pilsētas pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšana”. 

CFLA šobrīd notiek projekta pieteikuma vērtēšana. 
Projekta ietvaros plānots veikt sekojošus pārbūves dar-
bus  – jumta seguma pārbūve un bēniņu siltināšana, fa-
sādes siltināšana (tai skaitā aiļu siltināšana), cokola un 
pamatu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, pagraba 
griestu siltināšana, ventilācijas sistēmas pārbūve, apkures 
sistēmas pārbūve un zibens aizsardzības sistēmas izbūve. 

Plānots, ka nosiltināto fasādi greznos Margaritas Stā-
rastes ilustrācija “Zīļuks”, kuru izvēlējusies bērnudārza va-
dītāja Dina Tauriņa kopā ar arhitektu Jāni Jefremovu un 
mākslinieci Baibu Rulli. Margaritas Stārastes mazmeita 
Ieva Erdmane ir devusi Kandavas novada domei atļauju 
izmantot autordarbu – ilustrāciju “Zīļuks”. 

Santa Āboliņa,  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Izdarīt Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 26 „Par pabalsta apmēru audžuģimenēm Kandavas novadā” 
(turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 4. punkta 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.1. pabalstu bērna uzturam EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) 

apmērā mēnesī vienam bērnam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai.”
2. Papildināt noteikumu 4. punktu ar 4.1.¹ apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.1.1pabalstu bērna uzturam EUR 258 (divi simti piecdesmit astoņi euro) 
apmērā mēnesī vienam bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai.”.

Līga Šupstika

Dienas ieskaņā atceres pasākuma dalībnieki de-
vās uz Kandavas staciju, kur notika piemiņas 
brīdis un ziedu nolikšana pie Represēto ak-
mens. Pēc tam atceres brīdis notika Kandavā, 

kur Zemītes draudzes mācītājs Vilnis Auziņš pieminēja 
tos astoņdesmit trīs Kandavas novada iedzīvotājus, kuri 
no izsūtījuma dzimtajās mājās tā arī neatgriezās.

Pieminot skaudro dienu pirms sešdesmit deviņiem ga-
diem, sanākušos uzrunāja novada domes priekšsēdētājas 
vietniece Gunda Cīrule, aicinot tos, kuri atgriezās, stāstīt 
kas notika un kā notika, savukārt jaunāko paaudzi- jautāt 
un pierakstīt atmiņu stāstus, iedziļināties un analizēt, jo 
latviešu tautas vēsture veido latviešu identitāti.

Piemiņas brīži ar ziedu nolikšanu notika arī Matku-
lē un Zantē. Zantes pagasta skolēni, skolotāji un pagasta 
iedzīvotāji atcerējās un pieminēja tos sešdesmit trīs ie-
dzīvotājus no Zantes, kuri 1949. gada 25. martā, izrauti 
no mājām, nonāca svešā, tālā zemē un cieta no padomju 
represijām. 9. klases skolnieces D. Krūmiņa un I. Jeļiče-
va iepazīstināja klātesošos ar vēsturiskiem faktiem, bet 
5. klases zēnu ansamblis veltīja dziesmu. 

1949. gada 25. marts ir viena no sāpīgākajām die-
nām 20. gs. vēsturē Latvijā, kad notika padomju va-
ras organizēta un īstenota latviešu tautas iznīcināšanas 
un sanaidošanas akcija. Šajā dienā bez tiesas un bez 
jebkādiem apsūdzības aktiem uz mūža nometināšanu 
Sibīrijā tika izsūtīti vairāk nekā 43 tūkstoši nevainīgu 
cilvēku. 

Piemin Komunistiskā 
genocīda upurus

25. martā novadā notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti pasākumi 
Kandavā, Matkulē un Zantē.

Piemiņas 
brīdis 
Kandavas 
stacijā
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NOVADA VĒSTNESIS

Dagnija Gudriķe

Šajā konkursa kārtā piedalījās arī divi Kandavas no-
vada jauktie vokālie ansambļi - Valdeķu kultūras 
nama ansamblis “Do-re-mi” un Kandavas kultūras 
nama senioru ansamblis “Vīgriezes”.

 Ļoti labu sniegumu parādīja ansamblis “Do-re-mi” 
iegūstot I. pakāpes diplomu ar 41,10 punktiem. Latvijas 
mērogā pavisam startēja 31 jauktais vokālais ansamblis un 
valdeķnieki pēc iegūto punktu skaita ir desmitie labākie 
republikā. 

Senioru ansamblis “Vīgriezes” ar 38,25 punktiem iegu-
va II. pakāpes diplomu.

Apsveicam ar panākumiem ansambļu dalībniekus un 
viņu vadītāju Dzintru Lindi!

KULTŪRA

KULTŪRA UN IZKLAIDE
6. aprīlī

19.00 Klaunu šovs “Oki-Doki”, izklaidējoša cirka 
programma – ieejas maksa 2,- eiro – Kandavas 
kultūras namā

12. aprīlī
19.00 Anekdošu šovs “Briseles kāposti jeb kur vēl ņemt 

naudu?” – ieejas maksa 5,- eiro iepriekšpārdošanā, 
izrādes dienā 7,- eiro – Kandavas kultūras namā

14. aprīlī
14.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās “Visās 

varavīksnes krāsās” – Cēres pamatskolā

21. aprīlī
 Bērnu simfonisko orķestru salidojums – 

Kandavas kultūras namā

26. aprīlī
13.00 Tematiska ēdienu pēcpusdiena “Piknika ēdieni 

un pavasara sulu kūre“ – Zantes kultūras namā

19.00 Kaspara Markševica koncertprogramma  
“Visam ir savs laiks…” – ieeja 6,- eiro, koncerta 
dienā 8,- eiro – Kandavas kultūras namā

27. aprīlī
11.00–14.00 Atvērto durvju diena Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikumā

30. aprīlī
17.00 Latvijas Nacionālo bruņoto spēku bigbenda 

koncertprogramma “Tautas dziesma” – ieeja 
brīva – Kandavas kultūras namā

1. maijā
9.00 Pavasara stādu tirgus – skvērā pie Bruņinieku 

pilskalna

4. maijā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas 

pasākumi “Baltā galdauta svētki” Kandavas 
novadā 

SPORTS
23. aprīlī

16.00 Kandavas novada atklātais čempionāts 
orientēšanās sportā 2.posms – Talsu ZIG-ZAG 
kārta – Melnajā mežā pie ceļa Kandava–Lejas 
Aizubēji 

1. maijā
10 gadu jubilejas kartingu sacensības “Kandavas 

novada kauss kartingā” Kandavas kartodroms

IZSTĀDES
Līdz 27.04. Gleznu izstāde “Atspulgs”/ Natālija Baiduk 

un Nugzars Paksadze/ – Kandavas kultūras nama 
izstāžu zālē “Vējspārns”

Līdz 24.04. – Ikonu izstāde “Augšāmcelšanās gaisma” 
– Kandavas Mākslas galerijā novada muzejā

Dagnija Gudriķe

Vislabākos panākumus skatē uzrādīja Kandavas 
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Imu-
liņa”, kura dejotprasme tika novērtēta ar 43,8 
punktiem, kas deva I. pakāpi. Kolektīva vadītā-

ja Andra Eimane. Pirmo pakāpi ar 52,9 punktiem ieguva 
arī Kandavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Ozolāji”, vadītājs Gatis Frīdenbergs. Otrās pakāpes 
diplomu ieguva Kandavas kultūras nama senioru deju 

kolektīvs “Kandavnieks” (39,2 punkti), kuriem pavisam 
nedaudz pietrūka līdz I. pakāpei, vadītāja Andra Eima-
ne; Zemītes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Zemīte” (38,8 punkti), vadītāja Inese Cīrule; Zantes kul-
tūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (35,2 punkti), 
vadītāja Marita Jekuma. Trešās pakāpes diploms- Zantes 
kultūras nama jauniešu deju kolektīvam (34,7 punkti), va-
dītāja Marita Jekuma. 

Apsveicam dejotājus un kolektīvu vadītājus ar uzrādīto 
sniegumu! 

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

Zelta medaļa starptautiskajā 
vizuālās mākslas konkursā – 
Evelīnai Mileikai
Sintija Vīndedze | Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 
direktora vietniece mācību darbā |

Noslēdzies XVII starptautiskais vizuālās mākslas 
konkurss “Es dzīvoju pie jūras 2018”, kurā pie-
dalījās arī mūsu novada Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņi. 

Jūrmalas Mākslas skola ik gadus aicina ikvienu bēr-
nu un jaunieti piedalīties starptautiskajā vizuālās mākslas 
konkursā. Konkursa mērķis ir caur mākslas izteiksmes 
līdzekļiem atklāt tēmu par ūdeni: pētīt strautus, upes, 
ezerus, jūras un okeānus un ar tiem saistītās ekosistēmas, 
atklāt to lomu cilvēka dzīvē, kultūras un tradīciju attīstībā. 
Novērtēt ūdeni kā kultūras vienojošu elementu.

Konkursa virstēma ir vienota – “Es dzīvoju pie jūras”, bet 
ik gadu tiek noteikta jauna konkursa apakštēma.

2018.gada tēma – “Tilts”.  Tilts kā divu krastu, kultūru un 
tradīciju vienojošs elements.

Kopā tika iesūtīti 4651 darbi no 29 valstīm: Baltkrievi-
ja, Beļģija, Bulgārija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Igaunija, 
Indija, Indonēzija, Kazahstāna, Krievija, Ķīna, Lietuva, Mol-
dova, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Singa-
pūra, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Taizeme, Turcija, 
Ukraina, Vācija, Latvija. 2822 darbi no citām zemēm un 
1831 darbs no Latvijas.

Tika piešķirtas 4 Grand Prix, 21 Zelta medaļa, 31 Sudra-
ba medaļa, 41 Bronzas medaļa un 218 Atzinības. 

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkne Evelīna 
Mileika ir viena no laureātēm, kura ieguva 1. vietu tekstilā 
12–15 gadu vecuma grupā. Beate Beta Makovska saņēma 
Atzinību par veiksmīgu piedalīšanos un radošu tēmas iz-
klāstu tekstilā 12–15g. vecuma grupā. Evelīna Mileika saņē-
ma arī Jūrmalas pilsētas Domes Pateicības rakstu.

Konkursa starptautisko nozīmi akcentē arī starptautiskā 
darbu vērtēšanas žūrija. Kopš 2008. gada ik gadu konkur-
sam ir piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas 
patronāža.

Līdz 9. aprīlim Līvu akvaparkā ir apskatāma laureātu 
darbu izstāde.

PALDIES Kandavas Mākslas un mūzikas skolas vizuālās 
mākslas skolotājai Ilzei Baumanei par ieguldīto darbu!

Evelīna Mileika kopā ar skolotāju Ilzi Baumani

Novada deju kolektīvi piedalās 
Tukuma apriņķa skatē
24. martā Slampes kultūras pilī notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un  
XVI Deju svētku deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra pārbaudes skate,  
kurā piedalījās seši mūsu novada deju kolektīvi.

“Do-re-mi” iegūst 1. pakāpi Kurzemes reģiona skatē

Valdeķu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis 
“Do-re-mi”, vadītāja Dzintra Linde (vidū)

25. martā Kuldīgā notika pēdējā no Latvijas vokālo ansambļu konkursa II. kārtas skatēm. 

Kandavas 
kultūras nama 
jauniešu deju 

kolektīvs 
“Imuliņa”
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Latvijas Republikas ziemas čempionāts 
notika neierastos laika apstākļos. 
Gaisa temperatūra -5 grādi, auksta 

ziemeļu vēja pavadībā, tāpēc arī rezultāti 
visai pavasarīgi. Uzvarai Ievai pietika ar 
37.73 metru tālu raidījumu. 

Jau nākošajā dienā, 17. martā, starts 
starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās 
“Kuldīgas kausi – 2018” Kuldīgas vieglat-
lētikas manēžā. Arī šeit Ieva spēja izcīnīt 
godalgotu vietu- sudraba medaļu lodes 
grūšanā ar rezultātu 11.57 metri, zaudējot 

tikai sportistei no Lietuvas U-18 vecuma 
grupā. Vēl sporta skolas komandas sa-
stāvā Kuldīgā startēja Beāte Stivriniece – 
4.vieta tāllēkšanā U-18 grupā ar rezultātu 
4.55 metri, Rihards Jakobovics – 5. vieta 
augstlēkšanā ar rezultātu 1.55 metri, un 
8.vieta 1000 m ar rezultātu 3:15.50 sekun-
des, Agnese Besikirska – 12.  vieta 60 m 
ar rezultātu 8.59 sekundes, un U-16 grupā 
Artūrs Jekovičs – 4. vieta 60 m/b ar re-
zultātu 9.70 sekundes. Treneri I. Matīss  
un A. Gross.

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkne 
Ieva Annija Stepiņa izcīnījusi Latvijas čempiones titulu 
škēpmešanā LR ziemas čempionātā U-18 vecuma grupā, kas 
notika 16. martā Rīgas tehniskās koledžas stadionā. 

Kandava/COMPOR spēļu 
marta apskats

1.–12. vieta
Nr Komanda U/Z Punkti

1. BK Ķekava/Optibet 19/3 41

2. BK Jelgava/LLU 18/4 40

3. Gulbenes Buki/BJSS 15/7 37

4. Valmiera Glass VIA 14/8 36

5. BK Saldus 13/9 35

6. Kandava/COMPOR 12/10 34

7. RSU 8/14 30

8. Ventspils Augstskola 8/14 30

9. BA Turība 8/14 30

10. VEF skola 8/14 30

11. LU/ BS Rīga 6/16 28

12. RTU 3/19 25

Ieva Annija Stepiņa Latvijas 
čempione šķēpmešanā U-18 grupā

9. martā spēlē pret Valmiera GLASS/
Vidzemes Augstskola izvērtās ļoti 
spraiga cīņa. Spēles uzvarētāju 

abas komandas noskaidroja tikai papild-
laikā, kur spēcīgāki izrādījās Kandava/
COMPOR basketbolisti un spēle noslē-
dzās ar rezultātu 86:84.

18. martā, Kandava/COMPOR ko-
manda aizvadīja pēdējo spēli, uzņemot 
Rīgas Stradiņu Universitātes komandu un 
regulāro sezonu izdevās noslēgt ar uzvaru, 
rezultāts 74:69. 

24.martā sākās izslēgšanas spēles, 1/8 
finālā pretī stājās Latvijas Universitāte/
BS Rīga komanda. Uzvarētāju noskaidro-
ja divu spēļu summā, pirmajā spēlē Rīgas 
Hanzas vidusskolā tika izcīnīta uzvara 
ar 69:58. Atbildes spēle notika 27. martā 
Kandavas sporta hallē, kur tika izcīnīta 
skaista uzvara ar rezultātu 77:74.

Komanda iekļuvusi ceturtdaļfinālā, 
pirmā spēle 31. martā pret spēcīgo Gulbe-
nes Buki komandu.

Komanda izsaka pateicību par lielo 
līdzjutēju atbalstu!

Roberts Rozentāls

Pēc pirmā apļa komandas 
ierindojas attiecīgā secībā:

1. BJSS U19+
2. Jaunie Veterāni
3. RGR Pluss
4. Pūre
5. BK Ivetas zirgi
6. BJSS U16
7. KLT 

Pēc pirmā apļa TOP 5 vidēji 
iemestajos punktos spēlē:
1. Dāvis Piuss 34,3 punkti (Jaunie 

veterāni)
2. Artis Rudzītis 30,2 punkti (RGR Pluss)
3. Kristaps Gotfrīds 23,4 punkti (Jaunie 

veterāni)
4. Edžus Viļumsons 22,4 punkti (Pūre) 
5. Kristaps Eņģelis 21,6 punkti (BJSS 

U19+)

TOP 5 vidēji izcīnītajās 
atlēkošajās bumbās spēlē:
1. Artis Rudzītis 16,8 bumbas (RGR pluss) 
2. Elgars Ķilps 13,75 bumbas (BJSS U19+)
3. Kristaps Gotfrīds 12,4 bumbas (Jaunie 

veterāni) 
4. Uldis Dekteris 10,66 bumbas (Pūre) 
5. Mareks Morozovs 9,66 bumbas (Pūre)

TOP 5 rezultatīvajās 
piespēlēs vidēji spēlē:
1. Kristaps Gotfrīds 7,8 piespēles (Jaunie 

veterāni)
2. Roberts Rozentāls 7,6 piespēles (Jaunie 

veterāni)
3. Kristaps Enģelis, Roberts Staris abiem 6 

piespēles (BJSS U19+ un BJSS U16) 
4. Edgars Zariņš 4,25 piespēles (RGR 

Pluss) 
Spēļu otrais aplis jau ir iesācies un rit 

pilnā sparā. Spēļu laikiem un datumiem 
varat sekot līdz Kandavas novada Facebo-
ok lapā vai arī www.kandava.lv 

Martā Kandava/COMPOR komanda aizvadīja pēdējās divas 
spēles regulārajā sezonā, abās izcīnot uzvaru!

Annija Rudzīte

Noslēdzies basketbola 
čempionāta pirmais aplis
Kandavas novada basketbola čempionāta  
pirmais aplis noslēdzies. 

Ceturtdaļfināls
Valmiera Glass VIA 0 - 0 BK Saldus

Gulbenes Buki/BJSS 0 - 0 Kandava/COMPOR
BK Jelgava/LLU 0 - 0 RSU

BK Ķekava/Optibet 0 - 0 Ventspils Augstskola
Astotdaļfināls

Madona/BJSS 100 : 196 (+96) BK Ķekava/Optibet
VEF skola 137 : 164 (+27) RSU

BK Jelgava/LLU (+52) 202 : 150 SC Mēmele/Bauskas BJSS
RTU 148 : 189 (+41) BK Saldus

Līvānu stikls 156 : 207 (+51) Valmiera Glass VIA
OC Limbaži 132 : 160 (+28) Gulbenes Buki/BJSS
LU/ BS Rīga 132 : 146 (+14) Kandava/COMPOR

BA Turība 158 : 175 (+17) Ventspils Augstskola

Izslēgšanas turnīrs
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2018. gada 27. februāra līdz 22. mar-

tam reģistrēti 4 jaundzimušie:
Sofija, Amanda, Everts un Emīls

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

Sveicam trīs martā salaulātos pārus!
Rakstisku atļauju publicēt ziņas par 

savu laulību mums deva  
Maira un Kristaps Meijas.

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2018. gada 27. februāra līdz  
27. martam reģistrēti 10 mirušie: 

Mirdza Alksne (1931) no Kandavas
Gaida Elerte (1936) no Kandavas

Hanna Kovbasko (1930) no Kandavas
Egons Kristbergs (1952) no Kandavas
Ziedonis Lāse (1940) no Talsu novada

Visvaldis Petrēvics (1928) no Kandavas
Saiva Rozenberga (1951) no Talsu novada

Guntis Staris  (1950) no Kandavas
Agris Heidingers (1955) no Kandavas

Ilmārs Viļumsons (1937)  no Matkules pagasta

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!
Kandavas novada dome

Laulību noslēguši

Vēl līdz 11. aprīlim gaidīsim 
pieteikumus uz 2018. gada īpašo 

laulību dienu 12. maijā! Nenokavējiet 
iespēju kļūt par likumīgi reģistrētu 

ģimeni, samaksājot vien valsts noteikto 
nodevu 14.- eiro. Pāriem, kuru ģimenē 

aug trīs bērni, valsts nodeva nav jāmaksā! 
Maija Zariņa, Kandavas novada  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Tālr. 63107374, 29935319
dzimtsaraksti@kandava.lv

Valdis Podziņš
25.05.1985.–17.03.2018.

17. martā negaidīti stāja pukstēt Kanda-
vas ev. lut. draudzes mācītāja Valda Podziņa 
sirds.

Valdis Podziņš dzimis Rīgā, 1985. gada 
25. maijā. Drīz pēc tam ģimene pārceļas uz 
Tukumu. 

Pēc Tukuma Raiņa ģimnāzijas 
absolvēšanas Valdis sāk stu-
dijas Rīgā Valsts Tehnis-
kajā Universitātē, kuru 

absolvē 2006. gadā, tomēr laicīgais darbs un iegūtā 
profesija nesniedz viņam gandarījumu. Valdis iestā-
jas Lutera Akadēmijā, lai studētu teoloģiju un kļūtu 
par mācītāju. Nozīmīgs laiks viņa dzīvē ir trīs mē-
nešu kalpošana Denveras latviešu draudzē Amerikā 
2012. gadā. Drīz pēc atgriešanās Latvijā, 2013. gada 
13. jūlijā tiek noslēgta laulība ar Lauru Podziņu un 

mēnesi vēlāk Valdi ordinē mācītāja amatā. Vēl pēc di-
viem gadiem viņš saņem mācītāja amata krustu.

Pirmos gadus Valdis kopā ar  sievu 
kalpo Nurmes, Balgales un Strazdes 

draudzēs. Jaunā ģimene aktīvi pie-
dalās dažādās bērnu un jauniešu 

nometnēs, rīko slavēšanas vakarus un kalpo svētdienas 
skolā. 2017. gada augustā Valdi pārceļ kalpot uz Kandavas, 
Sabiles un Vānes draudzēm. Nozīmīgu vietu Valda dzīvē 
un kalpošanā ieņem arī mūzika un ģitāras spēle. Gan šie 
talanti, gan viņa humora izjūta un sirsnība ļāva Valdim sas-
niegt dažādu paaudžu cilvēku sirdis.

2018.  gada 17.martā Valdis devās pagulēt diendusu 
kopā ar dēlu Filipu un vairs nepamodās. Viņam miegā ap-
stājās sirds. Valdis Podziņš nodzīvoja tikai 32 gadus.

Savā dzīvē Valdis arvien bija ceļā – uz draudzēm, uz 
dažādiem kristīgiem pasākumiem, pie saviem mīļajiem. 
Nu viņš ir sasniedzis mērķi. Viņš ir pie sava Debesu Tēva 
Viņa valstībā.

IN MEMORIAM

Maija Zariņa | Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

Šis datums pavisam nejauši, bet ļoti 
veiksmīgi tika izraudzīts nozīmīgu 
svētku atzīmēšanai mūsu novadā. Ne-

kas nav svarīgāks par mūsu brīvību un nā-
kotni- mūsu bērniem, tāpēc jau trešo gadu, 
4.maijā rīkojam svētkus pašiem mazākajiem 
mūsu novada iedzīvotājiem “Esmu dzimis 
Kandavas novadā”. 

 Kā jau ierasts, Kandavas kultūras namā 
aicināsim tās 73 ģimenes, kuras aizvadīta-
jā gadā sagaidīja ģimenes pieaugumu. Lai 
pateiktu paldies jaunajiem vecākiem par 
visgrūtāko, taču visskaistāko darbu pasau-
lē - būt par māmiņu un tēti, domes priekš-
sēdētāja katrai ģimenei dāvinās piemiņas 
albumu ar mūsu novada simboliku. Ierodo-
ties pasākumā, lūgsim vecākus ar savu pa-
rakstu apstiprināt mūsu jauno novadnieku 
vārdus lielajā Goda grāmatā, tādējādi sagla-
bājot skaistu liecību nākamajām paaudzēm. 

Svētkos katrai ģimenei būs iespēja bez mak-
sas izbaudīt īstu fotosesiju un uzreiz saņemt 
īpašu ģimenes foto. Esam uzaicinājuši pro-
fesionālu fotogrāfu un pasākuma ietvaros 
ierīkosim vienas dienas foto studiju Kul-
tūras nama telpās. Tāpat ir padomāts par 
muzikāliem un krāsainiem pārsteigumiem 
pašiem mazākajiem. Uz pasākumu ielūgsim 
un sumināsim arī mūsu čaklo čībiņu adītā-
ju – omīti Gitu, kura jau otro gadu apdāvi-
na novada mazulīšus ar saviem skaistajiem 
rokdarbiem. Esam saskaitījuši, ka Gita ir 
uzadījusi un uzdāvinājusi Kandavas novada 
ģimenēm turpat 200 čībiņu.  

Tradicionāli, pēc svinīgā pasākuma 
aicināsim visus uz Promenādi kopā iedēs-
tīt kāršu pupas un svinēt Baltā galdauta 
svētkus. Arī pārējos novada ļaudis, kuri 
šogad atzīmēs Baltā galdauta svētkus kopā 
ar saviem mīļajiem, aicinām iemūžināt šo 
brīdi fotogrāfijās un dalīties ar tām 
sociālajos tīklos, pievienojot tēmturi 
#BaltaisGaldauts.

Būs svētki 2017. gadā dzimušajiem mazuļiem
Ik gadu 4. maijs ir valsts svētku diena – šajā datumā 1990. gadā Latvijas PSR Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” 
un Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti.

SVEICAM!
Katra diena, ko gaidi un vadi
Zelta mēteli plecos tev liek.
Sapņo!- tie tavi labākie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek!

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

Kandavas novada pensionāru biedrība

SIA “AAS ”Piejūra” biroja 
darba laiks:

• Tukumā Rīgas ielā 1 katru  darba die-
nu no 9–17

• Talsos A. Lerha-Puškaiša ielā 6 (1. stā-
vā) katru darba dienu no 9–17

• Kandavā Kūrorta ielā1B (biedrības 
“Abavas ielejas attīstības centrs” telpās) otr-
dienās un ceturtdienās no 9–17, pusdienas 
pārtraukums no 12–13. Tālrunis: 63123306, 
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv 

Lūdzam iedzīvotājus, kas to nav izda-
rījuši, aprīlī noteikti noslēgt apsaimnie-
košanas līgumus!

Zigurds Megnis  
| KNPB valdes priekšsēdētājs |

Saskaņā ar biedrības statūtiem Kan-
davas novada Pensionāru biedrības 
(KNPB) valde ar 2017. gada novem-
bra sēdes lēmumu ir apstiprinājusi 

un ar šā gada 5. marta sēdes lēmumu izslu-
dina Kandavas novada pensionāru biedrī-
bas biedru kopsapulci aprīļa otrajā pirm-
dienā, 2018. gada 9. aprīlī plkst. 11.00 
Pensionāru dienas centrā Kandavā, Jel-
gavas ielā 4a ar sekojošu dienas kārtību:

1. Kandavas novada Pensionāru biedrības 
valdes priekšsēdētāja atskaite par piln-
varu laikā paveikto darbu un pilnvaru 
nolikšanu veselības stāvokļa dēļ, debates 
par darba vērtējumu.

2. Valdes priekšsēdētāja vietnieces V. Lau-
vas ziņojums par veiktajiem un plānota-
jiem biedrības kultūras pasākumiem.

3. KNPB grāmatvedes informācija par 
biedrības un Kandavas novada do-
mes 2017. gadā piešķirto līdzekļu 
izmantojumu.

4. Informācija un debates par veco ļaužu 
stāvokli novadā, valstī un Latvijas 
pensionāru federācijas aktivitātēm 

pensionāru cienīgu dzīves apstākļu 
nodrošināšanā.

5. Jauna KNPB valdes priekšsēdētāja 
kandidatūras izvirzīšana un vēlēšanas. 
Izmaiņu apstiprināšana KNPB valdes 
sastāvā.

6. Biedrības revidenta apstiprināšana. 
Aicināti visi Kandavas novada pen-

sionāru biedrības biedri un aktīvākā no-
vada pensionāru daļa. Gaidām pārstāvjus 
no Zantes pagasta pensionāru biedrības 
„Sarma”, Vānes pagasta „Vānes Mežrozīte”, 
Matkules klubiņa „Atvasara” kā arī Kan-
davas novada domes un Sociālā dienesta 
vadību. Matkules, Vānes un Zemītes pen-
sionāru nokļūšanai uz Kandavu un atpakaļ 
ir plānots autobuss. Tālrunis 29239245

Par Kandavas novada  
Pensionāru biedrības kopsapulci

Šī gada 25. augustā 
plkst. 18.00 notiks 
Kandavas internāt-
vidusskolas 60 gadu 
jubilejas salidojums 
“Krāsainie sapņi”.

Visi mīļi gaidīti!
Sekojiet reklāmai!
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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.4 (156). 
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

Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģime-
nēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 
eiro, būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, 
saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus at-
balstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem. Tāpat kā līdz 
šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 
atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta 
rakstiska izziņa. 
No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru 
vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro, turpmāk saņems 
izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas no-
sacījumiem. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai 
ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 188 eiro, kas ir 
aptuveni 18% no visām pašvaldībām, Fonda atbalstu varēs sa-
ņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes. Tajā pašā 
laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosa-
cījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. 
Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā die-
nesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt at-
sevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības 
preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā 
mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

ES pārtikas un materiālās palīdzības 
atbalstu saņems vairāk ģimeņu

Nosaukums Datums Īstenošanas 
vieta Norises laiks

Seminārs par ilgstošu 
stresu un profesionālo 
izdegšanu

04.04.2018.
Kandavas 
internātvi-
dusskola

13.00-15.00

Seminārs par ilgstošu 
stresu un profesionālo 
izdegšanu

04.04.2018.
Kandavas 

Kārļa 
Mīlenbaha 
vidusskola

15.30-17.30

Nodarbības ģimenēm 
veselīgu savstarpējo 
attiecību būvēšanai

05.04.2018. Zemītes 
tautas nams

17.00-18.00
18.00-19.00

Seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu 06.04.2018.

Kandavas 
novada 

sociālais 
dienests

15.00-17.00

Seminārs par atkarību 
izraisošām vielām un 
to izplatību

09.04.2018.
Zantes 

ģimenes 
krīzes centrs

16.00-17.30

Fiziskās aktivitātes 
bērniem 09.04.2018.

Zantes 
ģimenes 

krīzes centrs
10.00-11.00
11.00-12.00

Nodarbības ģimenēm 
veselīgu savstarpējo 
attiecību būvēšanai

12.04.2018. Zemītes 
tautas nams

17.00-18.00
18.00-19.00

Fiziskās aktivitātes 
bērniem 16.04.2018.

Zantes 
ģimenes 

krīzes centrs
10.00-11.00
11.00-12.00

Nodarbības ģimenēm 
veselīgu savstarpējo 
attiecību būvēšanai

19.04.2018.
Vānes 

kultūras 
nams

17.00-18.00

Seminārs par atkarību 
izraisošām vielām un 
to izplatību

23.04.2018.
Zantes 

ģimenes 
krīzes centrs

16.00-17.30

Fiziskās aktivitātes 
bērniem 23.04.2018.

Zantes 
ģimenes 

krīzes centrs
10.00-11.00
11.00-12.00

Nodarbības ģimenēm 
veselīgu savstarpējo 
attiecību būvēšanai

26.04.2018.
Vānes 

kultūras 
nams

17.00-18.00
18.00-19.00

Fiziskās aktivitātes 
bērniem 30.04.2018.

Zantes 
ģimenes 

krīzes centrs
10.00-11.00
11.00-12.00

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

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

Aprīlī Kandavā gaidāms 
LAD seminārs un 
pieteikšanās platību 
maksājumiem EPS
9. aprīlī plkst. 10.00 Kandavas Kultūras namā notiks seminārs 
par Lauku atbalsta dienesta darba aktualitātēm, kura laikā sniegs 
atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem. 
23. aprīlī plkst. 9.30-13.00 Kandavas novada domē un plkst. 
10.00-13.00 Vānes pagasta bibliotēkā notiks klātienes 
konsultācijas un pieteikšanās platību maksājumiem. Šajā laikā 
LAD palīdzēs klientiem aizpildīt platību maksājumu pieteikumus 
elektroniski. Klientiem, kuriem nepieciešama palīdzība vai 
nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt 
pieteikumus būs gan konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot  
LAD klientu apkalpošanas centrus.

Dainis Krauklis | Semināra vadītājs |

Seminārā piedalījās arī mūsu novada pārstāvji- Zan-
tes pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja 
Elita Ose un romu tautības skolotājs Dainis Krauklis.

Uz semināru Kultūras Ministrija aicināja dažādu 
uzņēmumu pārstāvjus, romu pilsoniskās sabiedrības pār-
stāvjus un potenciālos darba ņēmējus, sociālos partnerus, 
kā arī valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus.

Semināra mērķis bija veicināt sadarbību starp romu 
potenciālajiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kā arī 
sociālajiem partneriem. Seminārā piedalījās pārstāvji no 
Daugavpils, Viļakas, Valmieras, Ventspils, Jelgavas, Rīgas, 
Limbažu, Dobeles, Sabiles un Kandavas novada.

Semināra pirmajā daļā Kultūras ministrijas pārstāvji 
informēja par projektu” „Latvijas romu platforma II: dia-
logs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” un projektā ie-
tvaros plānotājām aktivitātēm un īsu romu situācijas rak-
sturojumu darba tirgū Latvijā.

 Latvijā dzīvo apmēram 15 000 romu tautības pārstāvju, 
no tiem aptuveni 40 % ir bezdarbnieku. Pēc oficiālu aptau-
ju datiem 82,3 % romu apliecina, ka darbā netiekot ņemti 
viņu etniskās piederības dēļ. Tādejādi Valsts Prezidents 
Raimonds Vējonis ir oficiāli parakstījis, ka romi pieder pie 
nabadzības un sociālās atstumtības riska grupas. 

Otrajā daļā notika paneļdiskusija, kurā piedalījās darba 
devēji: Raitis Apinis SIA „MAXIMA Latvija” Personāla va-
dības departamenta direktors, Sandra Blūmane SIA „Vik-
torija B” vadītāja, Inguna Grīnberga SIA „Trialto Latvia” 
pārstāve, Diāna Krogzeme SIA „Krogzeme” valdes locekle, 
Elita Ose Zantes pamatskolas direktore. 

Diskusiju vadīja mūsu novadnieks Dainis Krauklis, 
iepazīstinot klātesošos ar darba devējiem, kas atbildē-
ja uz publiku interesējošajiem jautājumiem, kuru bija ne 
mazums, jo paneļdiskusijas pamatuzdevums bija runāt 
par savu līdzšinējo pieredzi darba tirgū ar romu tautības 
pārstāvjiem, attieksmi un stereotipiem.  Pasākuma vadī-
tājs nodeva visiem klātesošajiem sveicienus no Vānes pa-
matskolas, uzņēmēja Edmunda Grīnberga un Kandavas 
novada domes priekšsēdētājas Ingas Priedes. Zantes pa-
matskolas direktora p.i. Elita Ose visai niansēti pastāstīja 
par savām izjūtām un pieredzi darbā ar romu kolēģi, kurš 
gan esot savādāks, taču kļuvis skolas kolektīvam un sirdij 
tuvs. Par šiem vārdiem zāle Elitai veltīja ilgstošus aplausus. 

Kandavas novada un Zantes pagasta vārds tādejādi izska-
nēja visas Latvijas priekšā ļoti pozitīvā nozīmē.

Semināra noslēguma daļā dalībnieki strādāja darba 
grupās, izstrādājot tālāk virzības plānus nākotnei, par to 
kādi ieteicamie atbalsta pasākumi un risinājumi būtu vei-
cami romu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai.  Pēc 
tam darba grupas demonstrēja savus plānus un ministrija 
uzdeva Dainim Krauklim izstrādāt ziņojumu ar nākotnes 
redzējumu, kas parādītu labākus rezultātus romu nodarbi-
nātības līmeņa paaugstināšanai.

Seminārs noritēja visai darbīgā, patīkamā atmosfērā. 
Kā pēc semināra atzina Elita Ose, ir bijis interesanti pieda-
līties pasākumā, kas ir mazliet savādāks kā citi un kur valda 
citas mentalitātes emocijas un kultūras aspekti. Prieks, ka 
Kandavas novada vārds valstī ir izskanējis īpaši pozitīvās 
skaņās.

Seminārā Rīgā spriež par  
romu labāku pieeju darba tirgum
14. martā Rīgā notika Kultūras Ministrijas rīkotais seminārs par romu tautības pār-
stāvju labāku iesaistīšanu darba tirgū, kas tiek īstenots projekta „Latvijas romu plat-
forma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” ietvaros ar Eiropas Savienības 
programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–2020” finansiālo atbalstu.

Dainis Krauklis un Elita Ose seminārā Latvijas 
Universitātē


