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PRIECĪGAS
LIELDIENAS!
KANDAVAS
NOVADA DOME

14.aprīlī

11:00 Lielās Piektdienas starpkonfesionālais Krusta ceļš
- Kandavas Romas katoļu baznīcā
15:00 Kristus ciešanu dievkalpojums ar Krusta pagodināšanu-Kandavas ev.lut. baznīcā

15.aprīlī

17:00 Kristus augšāmcelšanās Vigīlijas Sv.Mise ar
Euharstisko procesiju uguns un ūdens svētīšanu – Kandavas
Romas katoļu baznīcā
22:00 Lieldienu nakts dievkalpojums – Ar ugunskura
kurināšanu pie baznīcas, kristībām, iesvētībām- Kandavas
ev.lut. baznīcā

16.aprīlī

10:00 “Liela diena priecājās šūpolēs iekāpusi”- Lieldienu
koncerts un aktivitātes- Zemītes tautas namā
10:00 Lieldienu svētku dievkalpojums – Kandavas ev.lut.
baznīcā
11:00 Iedejojam, iedziedam Lieldienas - Matkules kultūras namā
12:00 Lieldienu skrējiens apkārt Baznīckalniņam Matkulē
12:00 Svētku dievkalpojums ģimenēm ar bērniem- Kandavas ev.lut. baznīcā

12:00 “Lieldieniņa braukšus brauca”- Lieldienu pasākums pie Cēres pamatskolas- olu ripināšana, rotaļas, mīklas
u.c. Ņemiet līdzi krāsainas olas!
12:00 Lieldienu ieskandināšana Zantē ar mazajiem dejotājiem - pirmizrāde “Padomi pirmajam randiņam”- Zantes
amatierteātra izpildījumā- olu izstāde un citas atrakcijas. Līdzi
ņemam olas kaujām un 1 krāšņāko- izstādei- Zantes kultūras
namā
12:00 Lieldienu uzvedums un koncerts- Valdeķu kultūras namā - olu ripināšana, olu kaujas, šūpošanās- pie Valdeķu
kultūras nama
13:00 Lieldienu pasākums Vānē- atrakcijas, krāšņākās
olas meklēšana, olu kaujas u.c. izdarības- Vānes kultūras namā
13:00 Lieldienu pasākums ”Priecīgas Lieldienas!” –
Kandavas Deju skolas audzēkņu koncerts, rotaļas, šūpošanās,
sporta aktivitātes u.c. - Ņemiet līdzi krāsainas olas! – Kandavas promenādē
15:00 Kristus augšāmcelšanās Sv. Mise – Kandavas Romas katoļu baznīcā

18.aprīlī
14:00 Svētbrīdis un svētku mielasts Kandavas zupas virtuves klientiem - Kandavas sociālā dienesta zālē
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KULTŪRA

Turpinās darbs pie Kandavas vēsturiskā centra ēku īpašnieku apzināšanas un informēšanas par pašvaldības finansiālo palīdzību māju fasāžu
atjaunošanai. Līdz ar šī informatīvā
izdevuma iznākšanu, stājas spēkā izmaiņas saistošajos noteikumos, kur
esam paredzējuši lielāku finansiālo
atbalstu materiāliem un darbam fasāžu atjaunošanai. Darbs ir uzsākts
sekmīgi. Iepriekšējā domes sēdē tika
izskatīti iesniegumi logu, durvju un
balkonu nomaiņai, kā arī fasādes krāsojuma atjaunošanai četrās adresēs
Kandavas vēsturiskajā centrā. Bet tas
ir tikai sākums. Tāpēc aicinām arī citus ēku īpašniekus apzināt savas spējas un pieteikties atbalstam, izmantojot šo pašvaldības pretimnākšanu.
Kandavas centralizētās siltumtrases izbūve ir ļoti pasliktinājusi pilsētas ielu tehnisko stāvokli un vizuālo
izskatu, ielas ir saraktas, daļai ielu
noņemts asfaltbetona segums. Aici-

nu iedzīvotājus būt iecietīgiem un
saprotošiem, jo šīs neērtības drīz
beigsies. Ar projekta īstenotājiem
un būvniekiem ir panākta vienošanās, ka tiklīdz diennakts vidējā gaisa
temperatūra paaugstināsies virs 10
grādiem, sāksies asfaltbetona seguma atjaunošana siltumtrases izbūves
vietās. Vienlaicīgi atjaunosim Sabiles
ielas asfaltbetona segumu posmā no
Sabiles ielas 8 līdz Skolas ielai. Rakšanas darbi vēl notiks Tirgus laukumā
un Lielajā ielā gar skvēru pie mājas
ar mozaīku. Ir plānots darbus pabeigt līdz novada svētkiem, sakārtot
ielas un atjaunot asfaltu. Patreiz notiek gājēju ietves atjaunošana Talsu
un Ūdens ielās. Tiks izbūvēta lietus
ūdens novadīšanas sistēma minētajā
posmā. Esam izprojektējuši skvēra
pārbūvi Lielā ielā 23a, šie darbi tiks
veikti pēc novada svētkiem. Iecerei
īstenojoties, iegūsim jaunu interesantu objektu.
Strādājam arī pie ielu apgaismojuma izbūves pilsētā. Šis darbs jau
pabeigts Kūrorta ielā. Apgaismojums
izbūvēts arī Sēravotu ielā, bet to varēsim pieņemt tikai tad, kad darbus
šajā objektā būs beidzis A/S Sadales
tīkli. Cerams tas notiks vasaras vidū.
Diemžēl, esam saņēmuši negatīvu ziņu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, ka mūsu projekts par
Čužu purva taku atjaunošanu nav
atbalstīts un netiks īstenots, nepietiekamā finansējuma dēļ.
Ir izsludināts iepirkums par Kandavas poliklīnikas pārbūvi. Projekts
ir gatavs, tajā paredzēts izremontēt

koplietošanas telpas, 2. stāva tualeti,
pastiprināt stāvu pārsedzes 2. stāva koridoros, pārbūvēt reģistratūras
telpas un izbūvēt jumtiņu virs ieejas.
Noslēdzies iepirkums par ielu apgaismojuma infrastruktūras uzturēšanu,
patreiz notiek pretendentu vērtēšana.
Tiekoties ar iedzīvotājiem, liela
neapmierinātība bija par atkritumu
apsaimniekošanas tarifiem. Ar 1.janvāri ir palielinājies dabas resursu nodoklis, līdz ar to pieaugusi atkritumu
apsaimniekošanas maksa. Aicinu
iedzīvotājus caurskatīt individuālos
līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, pievēršot uzmanību papildpakalpojumiem, kurus iespējams daudzi
neizmanto, bet šāda punkta esamība
līgumā sastāda pietiekami lielu summu. Iedzīvotājiem ir tiesības jebkurā
brīdī līgumu pārslēgt, uzrakstot iesniegumu atkritumu apsaimniekotājam. Tāpat aicinu iedzīvotājus šķirot
atkritumus, lai nešķiroto atkritumu
daudzums būtu pēc iespējas mazāks
un tas arī būtu veids kā samazināt
izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.
Aicinu novada iedzīvotājus aktīvi
piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks
22.aprīlī. Sakopsim vidi ap sevi, sāksim ar mazumiņu- nomazgāsim logus, sakārtosim savas mājas priekšu
un tad dosimies sakopt mūsu kopējās
mājas – savu novadu!
Novēlu visiem gaišas un priecīgas
Lieldienas!
Egīls Dude
Kandavas novada domes
izpilddirektors

PAR DZIESMU UN “PAR TO…”
Marta mēneša otrajā pusē Vānes
kultūras namā uz piecu gadu jubilejas
koncertu aicināja Vānes sieviešu vokālā ansambļa “Par to…” dalībnieces un
viņu vadītāja Eva Bērziņa.
Uzrunājot sanākušos, vadītāja Eva
sacīja, ka viņai ir neviltots prieks par to,
ka šobrīd, kad visapkārt plosās ne tikai
cilvēku, bet arī putnu gripa, ne vietējie
ne ciemiņi nav nobijušies un kuplā pulkā ieradušies atzīmēt ansambļa piecu
komats piecu gadu jubileju.” Tieši tādēļ
jau arī jubilejas tiek rīkotas, lai dziedātu,
priecātos un lustētos par spīti nebūšanām un slimībām.”
Dziesma vienmēr vairo prieku, par
to pārliecinājās visi koncerta apmeklētāji, jo jau pirmajā dziesmā “Vēlēšanās”
bija ietverts pilnīgi viss, ko ansambļa
dalībnieces vēlas dot citiem. Kā sacīja Eva, katram cilvēkam, katrai domu
biedru grupai, katram kolektīvam, tātad

arī ansamblim “Par to…” ir sava leģenda
kā tas radies un kā tapis tā nosaukums.
Izrādās, ka ar nosaukuma sameklēšanu bijušas diezgan lielas problēmas, jo
meitenes nav gribējušas būt ne vizbulītes, ne naktsvijoles, ne maldugunis. “No
laika gala mēs esam bijušas nopietni ne-

nopietnas, tāpēc viens variants bija ļoti
nopietns, bet otrs- gauži nenopietns.”
Koncertu meitenes sāka ar nopietno daļu un pamazām pārgāja uz nenopietno, jo dziedāt viņām tiešām bija par
ko – par to, par to, un arī -par to. Droši
vien tāpēc kolektīvam dots nosaukums

KULTŪRA
“Par to…” . Lai gan ansamblim apritēja
tikai pieci gadi, tā sastāvs būtiski pamainījies, jo dzīvē jau notiek tā, kā notiek.
Tomēr bijušās ansambļa dalībnieces
bija klāt dziesmotajā jubilejā un kāpa
uz skatuves, vairākās dziesmās kuplinot
skanējumu. Vadītāja Eva atcerējās, ka
ansambļa dibināšanas gadā pāris mēnešus pēc kopā sanākšanas, viņas ar lielu
dūšu aizbraukušas uz skati Tukumā un
tur izrādījies, ka viņu izvēlēto dziesmu
“Taurenis” dziedājis arī Džūkstes ansamblis un abi ansambļi pat bijuši salikti
vienā mēģinājumu telpā. Tā labi sadziedājušies! Bijis iecerēts “Taureni” kopā
nodziedāt arī jubilejas vakarā, tomēr
džūkstenieki nebija atbraukuši tās pašas
nelaimīgās gripas dēļ. Bet arī vienām
dziesma lieliski izskanēja, izsaucot vētrainus aplausus zālē.
Visādiem dzīves gadījumiem an-

AKTUALITĀTES
sambļa repertuārā iekļauti vairāki dziesmu popūriji, no katras dziesmas pa
pantiņam un piedziedājumam, jo vairāk
jau latvietis parasti arī nezina. Ar šiem
popūrijiem var aizpildīt pauzītes pasākumos, padarīt jestrāku garlaicīgu un
sērīgu noskaņojumu. Vienu no saviem
popūrijiem, ne to garāko, jubilejas reizē
meitenes kopā ar klausītājiem arī nodziedāja.
Jubilāres svētku reizē sveica dziedošie draugi: netālie kaimiņi- Matkules
jauktais ansamblis un sieviešu ansamblis “Junona” no pārnovada - Gaiķiem.
“Junonas” vadītāja Antra sacīja, ka klausoties jubilāru dziedājumā koncerta sākumā domājusi, ka tik nopietnas viņa
tās nemaz neatpazīst. “Kad Vānes meitenes viesojas pie mums, viņas ir pavisam
nenopietnas un vella pilnas! Ko tā Eva
viņām iepotējusi?! Tik romantiskas, tik
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apgarotas, tik daudzveidīgas!” Draugi
skandēja arī pašsacerētas rīmes un apsveikuma dziesmas.
Jubilejas kliņģeri un laba vēlējumus
bija atvedusi Kandavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Leonārija Gudakovska, vēlot skaistas dziesmas, labu
skanējumu un tikpat pilnu klausītāju
zāli arī turpmāk. Ar labiem vārdiem
jubilāres sveica novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Začeste. “Jūs ne
tikai labi dziedat, bet arī labi izskatāties.
Bet galvenais ir acu starojums! Un jūsos
tāds ir.“
Klausītāju pilnā zāle šajā vakarā redzēja ne tikai acu starojumu, bet dzirdēja arī no sirds dziedātas dziesmas, kas
sildīja un priecēja ikvienu.
Dagnija Gudriķe

PADARĪTO VĒRTĒ KANDAVAS NOVADA SENIORI
3. aprīlī Kandavas novada Pensionāru Dienas centrā notika novada
Pensionāru biedrības kopsapulce.
Ar pēdējo divu gadu laikā paveikto
iepazīstināja pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs Zigurds Megnis un
kultūras darba organizatore Vera Lauva.
Kā savā atskaitē minēja Z.Megnis,
pēc novada sociālā dienesta datiem uz
2017.gada 1.janvāri Kandavas novadā
dzīvoja 9679 cilvēki 4079 mājsaimniecībās jeb ģimenēs, no tiem iedzīvotāji darbspējīgā vecumā- 6047 jeb 61%,
bērni vecumā līdz 18 gadiem- 1686, bet
pensionāri – 1893; no tiem- vientuļie
pensionāri- 629; invalīdi- 288, no viņiem strādājoši ir 60 invalīdi. 2016.gadā
Kandavas novadu atstājuši 139 seniori,
bet novadā ieradušies – 39 cilvēki pensijas vecumā. Valdes priekšsēdētājs informēja arī par iespējām finansējuma iegūšanai biedrības uzturēšanai. “Pirmais un
galvenais ir Kandavas novada Pensionāru biedrības biedru naudas, kas ir 2eiro
no personas. Gadā savācam vidēji no
600 līdz 700 eiro biedru naudās. Pagājušajā gadā saņēmām 712 eiro, no kuriem
688 eiro tika iztērēti biedrības uzturēšanai un pasākumu organizēšanai. Būtisks
atspaids plānoto pasākumu finansiālai
nodrošināšanai ir Kandavas novada domes piešķirtie līdzekļi. Domes piešķirtos līdzekļus nevaram tērēt biedrības
uzturēšanai, tos tērējam pamatā divos
pasākumos- plānoto kultūras pasākumu
realizēšanai, pieredzes apmaiņas braucienu izdevumu segšanai un pensionāru sveikšanai lielajās jubilejās (sākot no
70 gadiem). Trešais plānoto pasākumu
finansējumu nodrošināšanas veids ir
pasākumu dalībnieku dalības maksa,
kas tiek iekasēta konkrētā pasākuma
organizēšanai, piemēram ballēm, muzi-

kantiem, kafijas galdam, ekskursijām un
tamlīdzīgi.”
Vera Lauva informēja par paveikto
kultūras jomā.” Rīkojam atpūtas pasākumus un ekskursijas pa Latviju un ārpus
tās robežām. Braucam ciemos pie draugiem, pagājušajā gadā pirmoreiz bijām
ciemos pie Lapmežciema pensionāriem.
Pa retam apmeklējam kādu teātra izrādi,
nūjojam pa Kandavas apkārtni, notiek
mājturības nodarbības, sveicam pensionārus jubilejās, piedalāmies novada
pasākumos.” Kā trūkumus V. Lauva uzsvēra to, ka trūkst cilvēka, kas rakstītu
projektus, nenotiek sporta nodarbības,
jo neviens nevēlas uzņemties atbildību,
trūkst grupu vadītāju pagastos un arī
Kandavā.
Sapulces darba kārtībā bija arī jaunās biedrības valdes un priekšsēdētāja
vēlēšanas.
Pensionāru biedrības valdes vēlēšanām tika izvirzīti 12 kandidāti un,
atbilstoši biedrības statūtiem, 11 no
tiem tika apstiprināti. Katram pagastam izvirzot savus kandidātus un atklāti
balsojot, jaunajā biedrības valdē no pagastiem tika ievēlēti: Aivars Ošenieks no
Zemītes pagasta, Vija Dembovska no
Vānes, Genovefa Ķezbere no Matkules,

Inta Orste no Cēres, Lilija Rupeika no
Kandavas pagasta un Dzintra Zuļķe no
Kandavas. Turpmākos divus gadus kasieres pienākumus uzticēja veikt Lūcijai
Sarkanei; kultūras darbu tāpat kā līdz
šim organizēs Vera Lauva; Irēna Mamaja būs sekretāre, bet Anita Zīvertegrāmatvede. Par Pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Zigurds Megnis. Augstāk minētās
personas darbosies arī biedrības valdē.
Pašvaldības vārdā runāja Kandavas
novada domes priekšsēdētājs Alfreds
Ķieģelis, uzsverot, ka seniori ir liels atbalsts sociālajā jomā, ne tikai tāpēc, ka
ir novada lielākā nevalstiskā organizācija, bet arī tāpēc, ka veic svētīgu darbu- atbalsta vientuļos kaimiņus, risina
jautājumus, kas svarīgi visam novadam,
kā arī atbalsta kultūras pasākumus, allaž
aktīvi līdzdarbojoties.
Sapulces noslēgumā Pensionāru
biedrība apbalvoja un godināja savus
aktīvākos biedrus. Atzinības rakstus un
dāvanas saņēma Brigita Formane, Egīls
Sudmalis, Agris Formanis, Jānis Sniķeris, Ivars Vēciņš, Anita Botmane, Tatjana Martukāne, Emerita Šukste, Marija
Mazgis, Aina Klajuma, Ārija Alsberga
un Anita Zīverte.
Līga Šupstika

4. AKTUALITĀTES

JAUNIEŠU DZĪVE

NATO LABDARĪBAS TIRDZIŅĀ ATBALSTA “ZANTES
ĢIMENES KRĪZES CENTRA” PROJEKTU
29. martā Aizsardzības ministrijā norisinājās NATO Labdarības tirdziņa svinīgais pasākums, kura laikā
tika pasniegti čeki diviem atbalstu
ieguvušajiem labdarības projektiem
no Latvijas, un viens no šiem čekiem
-Kandavas novada Zantes Ģimenes
krīzes centram bērnu rotaļu laukuma
paplašināšanai.
Čeku par 6970 eiro Zantes Ģimenes
krīzes centram pasniedza Aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis. Otru
čeku 6331 eiro vērtībā saņēma Liepājas
Reģionālas slimnīcas fonds priekšlaicīgi
dzimušo bērnu dzirdes pārbaudes aparāta iegādei. Minētie līdzekļi tika savākti
NATO gadskārtējā labdarības tirdziņā
Briselē.
“Esam lepni paziņot, ka nodibinājums ‘’Zantes ģimenes krīzes centrs’’ ir
viena no divām organizācijām, kuras
projekts saņēmis apstiprinājumu NATO
labdarības tirdziņā. Paldies Latvijas
valsts Aizsardzības ministrijai un NATO
Charity Bazaar par iespēju ņemt dalību

šajā konkursā un iespēju šo projektu
realizēt. Projekta ietvaros tiks paplašināts bērnu rotaļu laukums.” Tā priecīgos
jaunumus nodibinājuma ‘’Zantes ģimenes krīzes centrs’’ mājaslapā paziņoja tā
valdes locekle Aija Švāne.
Ministrija pateicās arī uzņēmējiem,
kuri ar savām precēm atbalstīja Latvijas

stendu NATO labdarības tirdziņā Briselē. NATO labdarības tirdziņā savāktos
līdzekļus ik gadu sadala starptautiskiem
labdarības projektiem. Latvija piedalās
jau 13. gadu, piedāvājot rupjmaizi, piparkūkas, saldumus, biezpiena sieriņus,
balzamu, koka rotaļlietas, keramiku un
lina izstrādājumus.

PAR NĀKOTNES KARJERU DOMĀJOT
31. martā jauniešu centrā “Nagla”
norisinājās ikgadējā Karjeras diena.
Šoreiz Karjeras dienā tika runāts par
profesijām, kas saistītas ar dzīvniekiem,
jo pasākumā piedalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studenti un Latvijas Valsts Robežsardzes kinologi.
Karjeras dienu atklāja jauniešu centra vadītājas un karjeras konsultantes
Ievas Ozoliņas mini lekcija par karjeru
un tās trīs galvenajām jomām - izglītību,
darbu un brīvo laiku. Ieva pastāstīja, ka
profesiju klasifikatorā ir reģistrētas pāri
par četriem tūkstošiem profesiju. “Vai
zinājāt, ka ir tāda profesija Stopētājs un
ko tas dara? Vai zināt kādā vecumā sākas un beidzas karjera? Kāda ir karjeras
veiksmes formula? “- ar šiem un daudz
citiem jautājumiem pie jauniešiem vērsās Ieva, gaidot arī atbildes uz tiem.
Karjeras dienas turpinājumā studenti- topošie vetārsti no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes, pastāstīja par
studijām universitātē, jautro studentu
ikdienu un dzīvi, pasākumiem un stipendijām, ko iespējams nopelnīt ikvienam censonim. Tāpat studenti pastāstīja
par grūtajiem studiju pārbaudījumiem,
modernajām telpām un interesanto
darbu. Izrādās, ka ārsts ārstē tikai vienu
sugu - cilvēku, bet vetārsts vairākas sugas. Lai kļūtu par vetārstu ir jāstudē seši

gadi. Un pozitīvais ir tas, ka vetārstiem
vienmēr ir darbs. Tāpat jaunieši uzzināja, kādi ir vetārstu izaicinājumi un
ieguva atbildes uz vēl daudziem citiem
jautājumiem. Bija ļoti interesanti uzzināt, kāpēc studenti ir izvēlējušies tieši šo
studiju virzienu. Saruna veidojās spraiga
un interesanta, jo trīs topošie speciālisti
bija ļoti atraktīvi.
Karjeras dienas noslēgumā visi devās dabā, kur sagaidīja pārsteigums Latvijas Valsts Robežsardzes kinologi ar
suni. Kinologi kopā ar četrkājaino draugu parādīja, kā notiek darba process neatļauto vielu meklēšana un atrašana,
signalizēšana. Arī jauniešiem bija iespēja iejusties likumpārkāpēju ādā un paslēpt neatļautās vielas, lai pārliecinātos,
ka suns tiešām spēj tās atrast. Jaunieši

pārliecinājās arī par suņa spēku, ķerot
nelegālos robežu šķērsotājus. Suns sevi
pierādīja kā spēcīgu, strādāt gribošu un
supermīļu suni. Visiem tas ļoti patika.
Bet, lai suns būtu tāds, kinologam ir
daudz jāstrādā. Par to kā var kļūt par
kinologu, kāds ir kinologa darba grafiks
un ritms, profesijas plusi un mīnusi, cik
plašas ir studiju iespējas Robežsardzes
koledžā Rēzeknē, kādas suņu sugas labāk pakļaujas dresūrai, cik ilgi viens
suns kopā ar kinologu sadarbojas un
kur dzīvo dienesta suns, pastāstīja Robežsardzes kinologi Karjeras dienā.
Kā atzina pasākuma apmeklētāji,
kopumā visiem šī diena ļoti patikusi un
tajā uzzināts daudz kā jauna un noderīga, domājot par nākotnes karjeras iespējām.
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5.

KATRAI SKOLAI SAVA DIENASGRĀMATA
Kandavas novada skolas ir iesaistījušās Liepājas Universitātes Zinātnes
un Inovāciju parka projektā “Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina
un satura skolēnu dienasgrāmatas ar
samazinātām izmaksām.
Projekts dod iespēju skolēniem rea-

lizēt savas idejas skolas tēla veidošanā,
gatavojot dienasgrāmatas, bet uzņēmumiem, kas atbalsta šo projektu publikācijas kā projekta atbalstītājiem savā novadā un visā Latvijā.
Skolēni šobrīd aktīvi strādā pie savas
skolas dienasgrāmatas vāka izstrādes.
Izstrādājot savu dizainu skolēni, vecā-

ki un skolotāji tiks patīkami pārsteigti
1.septembrī saņemot jaunās dienasgrāmatas. Projekts norisinās jau trešo gadu
un skolu atbalsts palielinās.
Dalību projektā apstiprinājusi Kandavas internātvidusskola un Zantes pamatskola.

DOMES SĒDĒ 2017.GADA 30.MARTĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Nolēma
Uzdot domes Juridiskajai un personāla nodaļai izstrādāt un uz 2017.gada
jūnija komiteju sēdēm iesniegt izskatīšanai Kandavas novada domes 2010. gada
28.janvāra saistošo noteikumu Nr. 3
„Par Kandavas novada kapsētu darbību
un apsaimniekošanu”” grozījumus.
Piešķirt biedrībām “Kandavas novada Jauniešiem” līdzfinansējumu 1500
EUR projekta “Daudzfunkcionāla laukuma izveide Kandavā” atbalsta gadījumā, “Kandavas novada amatnieku
biedrība” līdzfinansējumu 493,74 EUR
projekta sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei, atbalsta gadījumā, “Vānes
pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena” līdzfinansējumu 224,12 EUR projekta “Latviešu lina tērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam” īstenošanai, kā arī
“Abavas ielejas attīstības centrs” projekta
“Abavas upes tīrīšana” līdzfinansējumu
1500 EUR projekta atbalsta gadījumā,
finansējumus piešķirot no Kandavas
novada domes 2017.gada pamatbudžetā
projektu līdzfinansējumiem plānotajiem
līdzekļiem.
Konceptuāli atbalstīt biedrības
“Abavas ielejas attīstības centrs”, reģ.
Nr.50008072441 projekta “Ainavas un
kultūrvēstures saglabāšana Abavas senlejā” iesniegšanas ieceri Latvijas vides
aizsardzības fonda izsludinātājā projektu konkursa aktivitātē “Vietējās vides
iniciatīvas”.
Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu
„Valdeķu garāžas”, Kandavas pagasts,
Kandavas novads ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0110 004 un uzdot Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai rīkot garāžas ēkas
„Valdeķu garāžas”, Kandavas pagasts,
Kandavas novads izsoli ar augšupejošu
soli, kā arī noteica nekustamā īpašuma
„Valdeķu garāžas” izsoles sākumcenu
EUR 12 200, izsoles soli EUR 100 un
nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma
cenas.
Uzdot Kandavas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai

organizēt nekustamā īpašuma Abavas
iela 4B, Kandavā, Kandavas novadā pārdošanu par brīvu cenu, nosakot pārdošanas cenu ir EUR 30 000.
Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu
“Mežsili”, Vānes pagastā, Kandavas novadā un uzdot Kandavas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
organizēt nekustamā īpašuma “Mežsili”
izsoli ar augšupejošu soli, kā arī noteica
izsoles sākumcenu EUR 8000, izsoles
soli EUR 100 un nodrošinājumu 10%
apmērā no sākuma cenas.
Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu
„Gaismas”, Zantes pagasts, Kandavas
novads un uzdot Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma „Gaismas” izsoli ar augšupejošu soli, kā arī
noteica izsoles sākumcenu 3700, izsoles
soli EUR 100 un nodrošinājumu 10%
apmērā no sākuma cenas.
Uzdot Kandavas novada Iepirkuma
komisijai rīkot iepirkuma procedūru
atbilstoši Publisko iepirkumu likumam,
nododot kustamo mantu- automašīnu
VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas
numurs KF 3452, piegādātājam, izdarot ieskaitu. Ieskaitu izdara nododamās
mantas nosacītās cenas EUR 10250,00
apmērā. Nosacījumu par kustamās
mantas nodošanu piegādātāja īpašumā
un ieskaitu iekļauj konkursa nolikumā.
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2017. taksācijas gadam,
nodokļa summu samazinot par 50% :
Andrejam Užānam, Elmāram Skribānam, Īrijai Gajevskai, Zinaīdai Ronei,
Guntai Ābelei, Aināram Gailim, Mārim
Kuškulim, Ojāram Siliņam un Ligitai
Ronei, kā arī atteikt Andrim Puķem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
piešķiršanu 2017. taksācijas gadam.
Piešķirt finansējumu 86 EUR Anda
Rasmusa dalībai Baltijas Nedzirdīgo
vieglatlētikas sacensībās 2017.gada 20.21.maijā Tartu, finansējumu piešķirot
no Kandavas novada domes 2017.gada
pamatbudžetā biedrībām un nodibinājumiem plānotajiem līdzekļiem.
Izīrēt Guntai Sīmanei pašvaldības

labiekārtoto vienistabas dzīvokli Apiņu
ielā 6/8-11, Kandavā, Kandavas novadā ar kopējo platību 57,9 m2, dzīvokļa
īres līgumu noslēdzot uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim
gadiem.
Atcelt Kandavas novada domes
2011. gada 30. novembra sēdes (protokols Nr.13., 40. §) lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Paeglāji”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā sadalīšanu” .
Piešķirt Kandavas novada domes
priekšsēdētājam Alfredam Ķieģelim
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu
no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada
19.aprīlim, kā arī uzdot Kandavas novada domes Finanšu nodaļai izmaksāt
A.Ķieģelim atvaļinājuma pabalstu 50 %
apmērā no mēnešalgas.
Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai „Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai” Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads daļu no Kandavas novada
domei piederošā nekustamā īpašuma,
telpas – Nr.29. un Nr.32., 84,7 m2 platībā, nododot telpas lietošanā no 2017.
gada 1.aprīļa līdz 2027.gada 31.martam,
bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
Apstiprināt izmaiņas Kandavas novada vēlēšanu komisijā, atsaucot Agitu
Pētersoni no vēlēšanu komisijas locekles
pienākumu pildīšanas un ievēlēt Ivetu
Ķevicu Kandavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā. Izmaiņas vēlēšanu komisijas sastāvā stājas spēkā ar 2017.gada
30.martu.
Piešķirt SIA “M un V” (ēkas apsaimniekotājs) līdzfinansējumu EUR 2536,16
trīspadsmit koka logu nomaiņai Sabiles
ielā 8, Kandavā, Kandavas novadā un
Tijai Kārkliņai līdzfinansējumus
EUR 426,86 balkona atjaunošanai
Ūdens ielā 4, Kandavā un EUR 2642,88
fasādes apmetuma atjaunošanai un fasādes krāsošanai Ūdens ielā 4, Kandavā.
Guntaram Indriksonam līdzfinansējumu 6954,42 EUR jumta seguma atjaunošanai Sabiles ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā, kā arī līdzfinansējumu
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

EUR 6063,71 fasādes apmetuma atjaunošanai un fasādes krāsošanai Sabiles
ielā 2, Kandavā.
Piešķirt Aleksejam Jeļinam līdzfinansējumu EUR 2204,49 (septiņu)
koka logu, 2 (divu) ārdurvju un vienas
balkona durvju Tirgus laukumā 3, Kandavā, Kandavas novadā nomaiņai, kā arī
līdzfinansējumu EUR 399,28 balkona
atjaunošanai un līdzfinansējumu EUR
2301,16 par apdares materiāliem, krāsām, sagatavošanas darbiem ēkas fasādes remontam.
Apstiprināja
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība “Piejūra”” un SIA “Tukuma
slimnīca” 2016.gada pārskatus.

Kandavas novada svētku programmu (svētku tēma – “Lustīga dzīvošana”
un devīze “Kandavai 100”), iekļaujot
programmā arī ielu basketbola spēles.
PA “Kandavas novada sociālais dienests” pārskatu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2016.gadā.
Kandavas novada domes 2017. gada
23. februāra saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Kandavas novada domes
2010.gada 30.septembra saistošajos
noteikumos Nr.24 “Par kārtību, kādā
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamās mājās renovācijai un restaurācijai
dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem”” precizējumusun saistošos noteikumus Nr.7
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu orga-

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.5
“Grozījumi Kandavas novada domes
2011. gada 30.jūnija s
aistošajos noteikumos Nr. 10
„Par pašvaldības palīdzību vēsturisku
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai
vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai
restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai
un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Kandavas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām,
kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām
Kandavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības
izstrādājumu atjaunošanai vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai
restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma
nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Kandavas
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām
Kandavas novadā” (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
„3.1 Publiska vieta - jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību
un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks,
tiesiskais valdītājs, turētājs vai algots darbinieks.”
2. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
„18.1 Pēc noteikumu 18.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas, Kandavas novada dome ar līdzfinansējuma pieprasītāju noslēdz līgumu
(1.Pielikums) par ēkas atjaunošanas darbu veikšanu.”
3. Izteikt noteikumu 20.3.punktu šādā redakcijā:
„20.3. fasādes, kas vērsta pret publisku vietu, krāsojuma atjaunošanai:
20.3.1. apdares materiāliem un krāsai – 40%;

nizēšanas noteikumi Kandavas novadā”.
(ar minēto saistošo noteikumu projektiem var iepazīties Kandavas mājas lapā
www.kandava.lv vietnē – pašvaldībasaistošo noteikumu projekti)

Kārtējās komiteju sēdes
notiks
2017.gada 20.aprīlī no
plkst.13.00,
domes sēde
2017.gada 27.aprīlī
plkst.13.00

20.3.2. sagatavošanas darbiem EUR 3,00 (euro) par katru atjaunojamās fasādes m2.”
4. Papildināt noteikumu 22.punktu aiz vārdiem „nodošanas akta kopiju” ar vārdiem un cipariem „(2.Pielikums)”.
5. Papildināt noteikumu 22.punktu aiz vārdiem „nodošanas akta kopiju (2.Pielikums) un” ar vārdiem „visus ar darbu veikšanu saistīto
izdevumu apliecinošus dokumentus, kā arī”.
6. Papildināt noteikumus ar 1.Pielikumu „Līgums par ēkas atjaunošanas darbu veikšanu”.
7. Papildināt noteikumus ar 2.Pielikumu „Darbu pieņemšanas -nodošanas akts”.
1.pielikums
Kandavas novada Domes 30.06.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.10

LĪGUMS
(par ēkas atjaunošanas darbu veikšanu)
Kandavā, 20____gada _____
Nr. _____

Kandavas novada Dome, reģ. Nr.90000050886, Dārza iela 6,
Kandava, Kandavas novads, LV – 3120, pašvaldības izpilddirektora ____________ personā (turpmāk – DOME) un
________________________, reģ.Nr. ______ vai personas kods
_______, _________________ personā, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS),
abi kopā turpmāk saukti „Puses”,
pamatojoties uz Kandavas novada Domes 30.06.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr.10 „Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta
seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī
Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām
ēkām Kandavas novadā” (prot. Nr.6, 2.§.) (turpmāk - Noteikumi) un
Domes pieņemto 20_____gada _______ lēmumu Nr. _____ (prot.
Nr. ____,____§), noslēdz līgumu par ēkas atjaunošanu darbu veikšanu (turpmāk – Līgums):
1. IZPILDĪTĀJS veic un DOME apmaksā ēkas _________________
______________________________________________________
(norādāmā ēkas adrese, kadastra apzīmējums)
___________________________________darbus (turpmāk - Darbi) saskaņā ar pieteikumu, izmaksu tāmi un Domes lēmumu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2. Darbi tiek uzsākti _______________ un IZPILDĪTĀJS tos pabeidz
ne vēlāk kā līdz _____gada _______________.
3. DOMES līdzfinansējums saskaņā ar DOMES lēmumu ir
__________ euro (_______________________) apmērā.
4. Pēc Darbu pabeigšanas 10 (desmit) darba dienu laikā IZPILDĪTĀJS
DOMĒ iesniedz Noteikumu 22.punktā minētos dokumentu.
5. Kandavas novada būvvaldes pārstāvis (turpmāk – Būvvalde) 5
(piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.punktā noteikto dokumentu saņemšanas sagatavo atzinumu par to vai Darbi izpildīti pienācīgā
kvalitātē un ievēroti to izpildes termiņi, kā arī vai Darbi atbilst IZPILDĪTĀJA pieteikumā norādītajam priekšmetam un Darbu apjomiem.
6. DOME, pēc Būvvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas, mēneša laikā pārskaita IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.punktā noteikto DOMES piešķirto līdzfinansējumu, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA bankas kontu.
7. Ja Darbi nav izpildīti sākotnēji paredzētajā apjomā, tad saskaņā ar
Būvvaldes atzinumu Līguma 3.punktā paredzētais līdzfinansējums
tiek samazināts proporcionāli neizpildītajiem Darbiem.
8. Ja Darbi saskaņā ar Būvvaldes atzinumu nav atzīti par izpildītiem
nepieciešamā kvalitātē vai, ja nav ievēroti Darbu izpildes termiņi, piešķirtais līdzfinansējums IZPILDĪTĀJAM tiek samazināts par 10% no
kopējās līdzfinansējuma summas.
9. DOME var vienpusēji lauzt Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis
Noteikumu vai Līguma nosacījumus, vai Būvvaldes norādījumus. Par
Līguma vienpusēju laušanu DOME Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā paziņo IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
10. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties.
11. Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku
ar brīdi, kad tos parakstījušas Puses.
12. Līgums sastādīts uz 2 lapām ar pielikumiem uz _____ lapām 2
(divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
DOME				
Kandavas novada Dome, 		
Reģ.Nr. 90000050886		
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120		
_________________________
_________________________
_________________________
________________________		

IZPILDĪTĀJS
_____________________
_____________________
_____________________
Banka: _______________
Konta Nr. ____________
_____________________
_____________________
2.pielikums
Kandavas novada Domes 30.06.2011.

		

saistošajiem noteikumiem Nr.10

Darbu pieņemšanas - nodošanas akts
vieta, datums

Pamatojoties uz _____.gada __.____________ noslēgto Līgumu
par ēkas atjaunošanas darbu veikšanu starp _____________(juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese; fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese) (turpmāk - Pasūtītājs) un starp
_____________(juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese; fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese) (turpmāk - Izpildītājs), Puses pieņem ēkas atjaunošanas darbus _______________
(nekustamā īpašuma adrese),
Parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu Puses apliecina, ka
tām nav pretenziju par augstāk minēto darbu veikšanu.
Nodošanas-pieņemšanas akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros, un ir
20___.gada __._______ Pušu starpā noslēgtā Līguma par ēkas atjaunošanas darbu veikšanu neatņemama sastāvdaļa.
Nodeva:					Pieņēma:
___________/vārds, uzvārds/ _______________ /vārds, uzvārds/
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KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR. 4
„Grozījumi Kandavas novada domes
2013. gada 30. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 29 „Par Kandavas novada
simbolikas izmantošanu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7.punktu un 43.
panta trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 29 „Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu”
(Kandavas Novada Vēstnesis, 2013, Nr.11; 2014, Nr. 2., (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 2.6. punktu šādā redakcijā:
“2.6. Kandavas novada sauklis”.
2. Papildināt noteikumus ar 7.2 punktu šādā redakcijā:
“7.2 Kandavas novada sauklis ir “ Kandavas novads dzīvo ar garšu”.
3. Papildināt noteikumus ar 10.2 punktu šādā redakcijā:
“10.2 Kandavas novada saukļa lietošana:
10.2 1. Kandavas novada pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības lietot Kandavas novada pašvaldības saukli iespieddarbos, uz izdevumu vākiem
un titullapām, reprezentācijas materiālos, elektroniskajos, video un
reklāmas materiālos, informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada
Vēstnesis” un citos gadījumos.
10.2 2. Fiziskās un juridiskās personas, lai veicinātu Kandavas novada
atpazīstamību, drīkst lietot Kandavas novada saukli brīvi, bez īpaša
saskaņojuma.”.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR. 6
„Grozījumi Kandavas novada domes
2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos
Nr. 24 “Par kārtību, kādā pašvaldība sniedz
palīdzību dzīvojamās mājās renovācijai un
restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam
(īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma
„Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2010.gada 30.septembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Par kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem” (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu 10.1. vārdus „indeksējot minēto summu ik gadu
ar būvniecības izmaksu indeksu iepriekšējā gadā”.
2. Svītrot noteikumu 10.2. vārdus „indeksējot minēto summu ik gadu
ar būvniecības izmaksu indeksu iepriekšējā gadā”.
3. Aizstāt 11.punkta vārdus „visi minētie apstākļi” ar vārdiem „vismaz
trīs no turpmāk minētajiem apstākļiem”.
4. Papildināt 12.1.2. punktu aiz vārdiem „energoaudita un” ar vārdu
„daļēju”.
5. Svītrot noteikumu 15.5. punktu.
6. Svītrot noteikumu 15.7. punktu.
7. Svītrot noteikumu 15.12. punktu.
8. Izteikt noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:
turpinājums 8.lpp.

8. SAISTOŠIE NOTEIKUMI
turpinājums no 7.lpp.

„16. Pretendentu vai to pilnvaroto personu atbilstību šo noteikumu
II. nodaļas prasībām izvērtē pašvaldības izpilddirektors un pieņem
vienu no šādiem lēmumiem:”.
9. Izteikt noteikumu 16.1. punktu šādā redakcijā:
„16.1. par iesnieguma virzīšanu izvērtēšanai Kandavas novada domes
Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejā, ja iesniegums un
tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;”.
10. Izteikt noteikumu 16.2. punktu šādā redakcijā:
„16.2. par atteikumu virzīt iesniegumu izvērtēšanai Kandavas novada
domes Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejā, ja:
16.2.1. iesniegums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām;
16.2.2. sniegtas nepatiesas ziņas.”
11. Papildināt noteikumus ar 17. 1 punktu šādā redakcijā:
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„17. 1 Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai iespējams iesniegt
visa gada garumā, līdz izlietots budžetā plānotais finansējums.”.
12. Papildināt noteikumus ar 17. 2 punktu šādā redakcijā:
„17.2 Ja kārtējā gada Kandavas novada pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi līdzfinansējuma saņemšanai, izpilddirektors nevirza
pieteikuma izskatīšanu komitejas sēdē”.
13. Aizstāt noteikumu 18. punkta otrā teikuma vārdu „latos” ar vārdu
„eiro”.
14. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
„22. Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par palīdzības sniegšanu,
pretendents, lai saņemtu piešķirto finansējumu, Kandavas novada
domē iesniedz:”.
15. Svītrot noteikumu 24. punktu.
16. Svītrot noteikumu 25. punktu.
17. Svītrot noteikumu 26. punkta vārdus un skaitļus „un/vai 24.”.
18. Svītrot noteikumu 28. punktu.

TOREIZ, PIRMS 68 GADIEM
25.martā Kandavas novadā pieminēja Komunistiskā genocīda upurus. Ņo Kandavas novada 1949.gada
25.martā deportēja 276 ģimenes, kopskaitā 707 cilvēkus.
Iepazīstinām ar novadnieka Laimoņa Āboltiņa atmiņām par izsūtīšanu un
dzīvi Sibīrijā, kas publicētas Kandavas
novada represēto atmiņu grāmatā “Atcerēties… Neaizmirst…”
“1949.gada represijas skāra arī mūsu
ģimeni. Toreiz mēs dzīvojām un saimniekojām Kandavas pievārtē lauku sētā
“Saldenieki”. Man bija tikai četri ar pusi
gadi, kad 25.martā, gaismai austot, piecos no rīta sētā iebrauca bruņoti svešinieki, paģērot ātri saģērbties un braukt
līdzi. Manu tēvu Kārli čekisti vajāja jau
no 40.gadu sākuma, kaut arī neko sliktu
viņš nebija izdarījis. Viņš vienkārši bija
jaunsargu priekšnieks. Tēvs bija stiprs
cilvēks, tāpēc toreiz teica, ka dzīvu viņu
rokā nedabūs. Tēvu neizveda, bet mēs
viņu tā arī neredzējām, arī viņa kapa
vietu nezinām.
Toreiz tālajā ceļā uz nekurieni doties piespieda manu mammu Mariju,
vecvecākus Katrīnu un Frici, tēva brāli
Ansi no “Ievkalnu” mājām, tēva brālēna ģimeni no Griepciema, kaimiņus no
“Baujām”, Leventus no “Žagariņiem”,
Krātiņu, Brikovu ģimenes un vēl daudzus citus. Manam jaunākajam brālītim
Imantam vēl nebija pat gadiņš un dīvainā kārtā mammai izdevās izlūgties viņu
atstāt dzimtenē.
Tajā dienā bija pliksals, auksti, un
ceļš līdz Kandavas stacijai likās tāls un
baiss. Vagonā, kā jau lopu vagonā, bija
tika auksti, ka kartupeļi sasala. Uz bleķa
plāksnes ceptās kartupeļu ripiņas likās
neizsakāmi gardas.
Ceļā mēs pavadījām kādas divas
nedēļas, līdz nonācām Čeremošņikosešelona gala stacijā Tomskas apgabalā.
Līdz tam vilciens piestāja tikai tā sauktajos strupceļos, lai ešeloni samainītos.

Šos īsos brīžus tad
nu visi pamanījās izmantot tīri
cilvēcīgiem mērķiem- dabisko vajadzību kārtošanai
un ūdens sagādei.
Bads un sals, neziņa un vilciena dunoņa bija mūsu sabiedrotie visu tālo
ceļu. Ar ēdienu cits
ar citu brālīgi dalījāmies. Uzliesmoja
dizentērija un daudzi ceļā nomira.
Vilciena galapunktā nonākot, priekšā
vēl bija ap 150 km
garš ceļš uz sadales
punktu jeb vergu
tirgu, kur atlasīja
vispirms spēcīgākos, kas piemēroti
kolhoza darbiem.
Mēs – 109 cilvēki
nonācām Šegarkā,
kolhozā “Pobeda”
Obas upes krastā.
Aptuveni kilometru platā Krievzemes upe palu
Laimonis Āboltiņš (vidū) kādā no 25.marta
laikā pārplūda vaipasākumiem pie Represēto akmens Kandavā
rāk nekā piecu kilometru platumā,
bet pavasaros ledus
gāja ar milzīgu troksni. Sākumā dzīvo- uz kolhoziem, jo ne visos kolhozos bija
jām teltī, tad uzslēja baraku, kur katram graudu kaltes.
ierādīja mazu stūrīti. Dzīves apstākļi bija
Vīrieši strādāja pie elektrostacijas
smagi. Cīnījāmies ar blaktīm un prusa- būves. Viņi uzmeistaroja arī gateri, kas
kiem, kurus varēja iznīdēt tikai sienas vietējiem iedzīvotājiem bija liels brībalsinot ar dzēstajiem kaļķiem.
Mana māte kopā ar citām sievietēm nums. Latvieši vietējiem iedzīvotājiem
strādāja kaltē un noliktavā, šķipelējot daudz ko iemācīja un tur daudz arī pagraudus ar pašu sameistarotām ķerrām darīja- uzbūvēja elektrostaciju, uzcēla
un kokasu ratiem. Tajos sakrāva vismaz klubu. Tur es arī savu roku pieliku, jo
pustonnu graudu un tad stūma līdz pie- kā puika ar āmuru un naglām nagloju
stātnei, lai tālāk ar baržām transportētu skaliņus pie sienas. Kluba atklāšanu gan

VĒSTURE
nesagaidījām, jo mūs atbrīvoja agrāk.
Tur, svešumā, mēs savas tradīcijas
ļoti godājām un svētkus svinējām. Bija
mūsu vidū “pekstiņu” taisītāji, kas bija
vajadzīgi katram tāpat kā maize un sāls.
Mēs vietējiem iemācījām godāt aizgājēju
piemiņu, kapus apkopt, arī kapsētai apkārt žogu uztaisījām.
Sākumā ar iztikšanu gan bija grūti.
Atradām vietējos augus, līdzīgus mūsu
ķiplokiem un tos ēdām. Vācām arī ciedru riekstus, ēdām balandu zupu. Mums
laiku pa laikam vecāmāte no Latvijas
atsūtīja kādus produktus- putraimus,
speķi, žāvētus ābolus. Vēlāk dabūjām
dārziņu. Tur audzējām kartupeļus un
saknes. Mans uzdevums bija sanest no
upes ūdeni gurķiem un tomātiem. Mūsu
zemes pleķītis bija apmēram simts kvadrātmetri, tur tad visu arī audzējām.
Vietējie iedzīvotāji lopus turēja vaļā.
Tie tad arī klīda pa visu sādžu, arī pa
mūsu dārziem. Dīvaini tas, ka kūtsmēs-

PROJEKTI
lus viņi augsnes uzlabošanai zemē neraka. Tāpat viņi turēja govis, bet sviestu
sakult neprata, to no mums, latviešiem,
iemācījās. Par pajūga vilcējiem izmantoja vēršus, kas bija ļoti stūrgalvīgi lopi.
Reiz vasarā, dunduru laikā, viens no
mūsējiem aizbrauca upes malā rakt mālus, bet bullis ar visiem ratiem iebrien
upē atvēsināties un i nedomā ārā līst!
Kamēr negāju skolā, mans uzdevums bija stāvēt rindā pēc maizes. Tur
nu gadījās visādi. Drūzmā mani, bērnu,
reizēm no rindas vienkārši izstūma. Tad
nācās iet bēdīgam mājās bez maizes. Vēl
mēs gājām uz Obu makšķerēt zivis. Tur
bija reņģēm līdzīgas, kuras sauca “jeļec”.
No tām gatavoja konservus, kurus sauca
“častik”. Kad es paaugos, māte iedeva 10
rubļus un es nopirku murdu. Tad braucu ar vietējiem vīriem likt murdus, bet
zivis vedām uz Šegarku pārdot.
Man no mazotnes patika koka darbi.
Savai mazajai māšelei Zigrīdai uzmeis-
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taroju koka mašīnīti. Ar vietējiem bērniem sadzīvoju tīri labi. Protams, gadījās arī saplēsties, bet drīz vien salīgām
mieru un spēlējāmies tālāk.
Šegarkā mācījos kopā ar bērnu
nama bērniem. Bijām dažāda vecuma.
Gāja jau visādi, citi mūs neieredzēja,
citi bija draudzīgi. Atceros, mācījos
kādā trešajā klasē, kad nomira Staļins.
Viņiem bēdas, bet mums prieks. Krievu valodā gan mācības viegli nevedās,
pareizrakstībā bija vissarežģītāk. Reiz
pat radās nopietns pārpratums, burtus
sajaucot vietām, vārds ieguva citu nozīmi. Es taisnojos, ka tas bija netīšām. Par
laimi, no skolas tomēr neizslēdza.
Latvijā atgriezos 1958.gada februārī. Man jau bija 13 gadu. Svešumā bija
pagājuši deviņi gadi. Sāpēja tēva nezināmais liktenis, vecvecāki bija palikuši
Sibīrijas plašumos. Bet vajadzēja rast
spēku un dzīvi turpināt, jo atkal taču
biju mājās.”

AR SAVĀM ROKĀM SARŪPĒSIM PĀRTIKU SAVAM SAIMES
GALDAM

Kandavas novada iespēju fonds iesaistījies Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunajā programmā “Pats savam saimes galdam”.
Borisa un Ināras Teterevu fonda
jaunajā programmā “Pats savam saimes
galdam” vismaz 400 grūtībās nonākušās
ģimenes iegūs papildu iespēju un mudinājumu pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam
saimes galdam. Šajā darbā talkā nāks
15 bezpeļņas organizācijas, kuras šogad
īstenos projektus, aptverot 1400 labuma
guvējus.
Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunā programma sniegs atbalstu bezpeļņas
organizāciju centieniem iesaistīt uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabos viņu dzīves
apstākļus. Jauno programmu īstenos trīs
gadus, ik gadu sniedzot atbalstu 35000
eiro apmērā (kopā 105000 eiro).
Organizācijas atbalstīto projektu ietvaros sarūpēs sēklas, stādus un dārza
kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkoša-

nai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu
apstādīšanai. Visas vasaras garumā būs
arī iespēja saņemt konsultācijas par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas
uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.
4. aprīlī Bulduru Dārzkopības vidusskolā pulcējās Borisa un Ināras Teterevu
fonda un programmā iesaistīto organizāciju pārstāvji, lai parakstītu līgumus
un saņemtu pirmās sēklas pavasara dārza darbiem.
Kandavas novada iespēju fonds jau
otro gadu iesaistās šāda veida projekta
aktivitātē, lai dotu iespēju arī sava novada trūcīgajām ģimenēm un mazturīgajiem gūt atbalstu sava saimes galda
papildināšanai. Arī šogad uz atbalstu
dārzeņu sēklu un stādu iegādē var pretendēt ģimenes ar bērniem un cilvēki
ar ierobežotu rocību, kas atbilst trūcīgo
statusam un kuriem ir pieejama zeme (
pašu īpašumā, nomāta vai labu kaimiņu
atvēlēta), kurā drīkst sēt un stādīt dārzeņus savu ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Projekta dalībnieki ar projekta
“ Dari, baudi, dalies Kandavas novadā

2017” informāciju, pretendentu atlases vadlīnijām un pieteikuma anketu
var iepazīties Kandavas novada pagastu
pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem,
kā arī Kandavas novada Sociālā dienesta
Ģimenes atbalsta nodaļā. Pie šiem speciālistiem var saņemt, aizpildīt un nodot
projekta dalībnieka pieteikuma anketas. Pieteikšanās šim projektam ir līdz
21.aprīlim.
Programma rosīgajiem un uzņēmīgajiem “Pats savam saimes galdam” ir
turpinājums “Maizes rieciens” (20132016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai”.
Borisa un Ināras Teterevu fonds sāka
atbalstu līdzdarbības pasākumiem 2013.
gadā, iesaistot labdarības virtuvju apmeklētājus un citu organizāciju redzeslokā esošos maz aizsargātos iedzīvotājus
praktiskās aktivitātēs savas dzīves uzlabošanai. Trīs sezonās līdzdarbības pasākumiem atbalstu saņēmuši 28 organizāciju projekti, iesaistot 2365 palīdzības
saņēmējus, tostarp bērnus.
Projektu atbalsta Borisa un Ināras
Teterevu fonds programmas “ Pats savam saimes galdam” ietvaros un mūsu
novadā to realizē Kandavas novada iespēju fonds.
Projekta koordinatore
Ērodeja Kirillova

Kandavas novada dome informē, ka tiek pārcelta darba diena no piektdienas
2017.gada 5.maija uz sestdienu 2017.gada 13.maiju.

10. KULTŪRA
KANDAVAS NOVADA SVĒTKI „LUSTĪGA DZĪVOŠANA” 2017

Programma
Piektdiena, 26.maijs
Pl.16.00 Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu koncerts – Kandavas kultūras namā
Pl.18.00
Zinātniskā konference
„KURZEMES PILSĒTU TIESĪBAS” –
Kandavas novada muzejā
Pl.21.30 Koncerts „KANDAVAS
SIMTGADEI” – Bruņinieku pilskalnā
Pl.23.00 – 01.00 Romantiska pastaiga „CEĻOJUMS LAIKĀ” – Kandavas
vecpilsētā
Sestdiena, 27. maijs
Pl.11.00- 17.00 Foto orientēšanās ar
uzdevumiem „IEZĪMĒTS KANDAVĀ”
– starts un finišs Kandavas Tūrisma informācijas centrā
No Pl.11:00 Ielu basketbols -laukumā pie Tūrisma informācijas cen-

tra- plkst.11:00 bērni, dz. līdz 2001.g.;
plkst.14:00 bērni, dz. pēc 2001.g.
Pl.11.00- 17.00 Piepūšamā atrakcija
bērniem – promenādē
Pl.11.30 Gājiens „100 GADI KANDAVĀ” - Katoļu baznīca – Ķiršu iela –
Skolas iela – Sabiles iela - promenāde
Pl.12.00 „SVEIKS LAI DZĪVO!”
- svētku apsveikumi un uzrunas – promenādē
Pl.12.00 Amatnieku saiets – tirgošanās, darbošanās, amatu ierādīšana –
promenādē
Pl.12.30 Kandavas novada skolu audzēkņu koncertprogramma „DĀVANA
KANDAVAI” – promenādē
Pl.14.00 Garais gardumu galds „100
GARŠAS KANDAVAI”- promenādē
Pl.15.00 Kandavas novada deju kolektīvu koncerts - promenādē
Pl. 17.00 Deju grupas „AFRODĪTES” koncerts - promenādē
Pl.18.00 Tusiņš kopā ar grupu
„OLAS”- promenādē
Pl.20.00 Aktieru ansambļa „DRAMA” koncerts - brīvdabas estrādē „Ozolāji”

Pl.21.30 - 05.00 Zaļumballe ar Normundu Jakušonoku un DJ Saimons –
„Ozolājos”
No pl.11.00 līdz 17.00 – darbosies
traktieris „PIE MELNĀ KUIĻA” Kandavas novada muzejā
No pl.12.00 līdz 17.00 – vizināšanās
ar elektromobili maršrutā Vecpilsētas
laukums – Sabiles iela – Ķiršu iela- Lielā
iela. 1,- euro
Būs pieejami īres kartingi Kandavas
kartodromā
Svētdiena, 28.maijs
Pl.10.00 Svētku dievkalpojums ar
aizlūgumu, Talsu Kristīgās vidusskolas
Zvanu ansambļu koncerts (mākslinieciskais vadītājs Jānis Smilga) - Kandavas
ev.luteriskajā baznīcā
Pl.10.00 - 14.00 promenādē:
Ūdensbumbas
„Orbitron” 3D šūpoles
Pl. 12.00 IV KANDAVAS PĪLĪŠU
REGATE - promenādē
Pl.13:00 – 13.40 GREENTRIALS
BIKE šovs
Pl.14.00 KANDAVAS TRAKAIS
BRAUCIENS - Pūzurgravā

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
19.aprīlī
14:00 Lasītāju klubiņa tikšanās ar rakstnieci, žurnālisti Irinu Kalmi- Kandavas
pilsētas bibliotēkā
22.aprīlī
Lielā Talka Kandavas novadā
19:00 “Dziesmu talka”- Kandavas novada vokālo ansambļu un draugu pirms
skates sadziedāšanās- Mīļi gaidīti skatītāji un atbalstītāji. Koncerts notiks pie
galdiņiem. Cienasts- Jūsu, kafija un tējamūsu!- Zemītes tautas namā
26.aprīlī
19:00 Humora izrāde “MADE IN LATVIA”- Kandavas kultūras namā -biļešu
cenas 8,-10,- 12,- eiro
28.aprīlī
19:00 Grupas “Otra puse” un Antras Stafeckas koncerts “ES TEV” – Kandavas
kultūras namā- biļešu cenas 8,- 10,- 12,-

1.maijā
Kandavas Mākslas takas atklāšana- skvērā pie Bruņinieku pilskalna
Pavasara stādu tirgus Kandavā- skvērā pie Bruņinieku pilskalna – Aicinām
tirgotājus pieteikties pa tālruņiem
63122784, 25771108
4.maijā
Baltā galdauta svētki un pupu stādīšana
Kandavas novadā
10:00 LR Neatkarības atjaunošanas dienas svinības Kandavā - Kandavas kultūras namā un promenādē
20.maijā
Zantes pagasta svētki un sporta svētki
19:00 Muzeju nakts “Laika rats”- Kandavas novada muzejā
SPORTS
17.aprīlī
11:00 Lieldienu kausa izcīņa volejbo-

lā sievietēm un Lieldienu kausa izcīņa
dambretē - Kandavas sporta hallē
28.aprīlī
10:00 – 15:00 Kurzemes kausu izcīņa
šķēpmešanā jauniešiem- Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadionā
29.aprīlī
Kandavas kauss kartingā – Senioru kausa
izcīņa un Dāmu kausa izcīņa
Kandavas kartodromā
5.maijā
“Diskomania” kartingu sacensības- Kandavas kartodromā
IZSTĀDES
11.04. -13.05. izstāde “Kandavas ugunsdzēsēju nams”- Kandavas novada muzejā
11.04.-09.05. L. Āriņa 110 gadu jubilejas
izstāde - Kandavas Mākslas galerijā

UZ MUZEJU NAKTI AICINA KANDAVAS NOVADA MUZEJS
Muzeju nakts ir tradicionāls Eiropas mēroga pasākums maijā, kad vienu
vakaru durvis ver lielākā daļa valsts un
pašvaldību muzeju, rīkojot īpašus pasākumus un aicinot apmeklēt tos bez
maksas. Šogad Muzeju nakts notiks
20.maijā.

Piedāvājam Jums savu pasākumu
„Strādāšu, centīšos, vēl man ir Laiks”.
Lai iecerētais izdotos, muzeja kolektīvs aicina ikvienu Kandavas novada
iedzīvotāju piedalīties izstādes “Kandavnieku laikrāži” veidošanā.
Gaidām Jūs ciemos ar saviem sienas

pulksteņiem, kas skaita stundas un pusstundas, ar rokas pulksteņiem, kas klusiņām tikšķina ik sekundi, ik minūti, un
modinātājiem, kas skaļi un neganti no
rītiem mūs modina.
Un šoreiz laikrāžu– vecumam ir nozīme!

AKTUĀLI

SPORTS

11.

AICINĀM UZ LIELO TALKU

22.aprīlī jau desmito reizi visā Latvijā un arī Kandavas novadā norisināsies gada zaļākais pasākums- Lielā
Talka.
Kandavas novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju, uzņēmumu,
izglītības iestādi, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus aktīvi piedalīties novada sakopšanā.
Ikviens iedzīvotājs ar aktīvu līdzdarbību var apliecināt savu atbalstu Lielās
Talkas kustības mērķa sasniegšanai- līdz
Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt
valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē. Aicinām iedzīvotājus informēt par plānotajām talkošanas vietām
attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājus vai
Lielās Talkas koordinatoru Kandavas
novadā Egīlu Dudi.
Lielās Talkas interneta mājas lapā
www.talkas.lv ikvienam talkot gribētā-

jam ir iespēja reģistrēt izvēlēto talkošanas vietu. Tuvojoties Lielās Talkas norises dienai, interesenti sadaļā „Talkas
vietas” var aplūkot jau reģistrētās vietas
un kļūt par vienu no talkotājiem.
Speciālos Lielās Talkas atkritumu
maisus talcinieki bez maksas varēs saņemt talkas norises nedēļā, sākot no
18. aprīļa, pagastu pārvaldēs – Cērē,
Matkulē, Vānē, Zantē, Zemītē, Valdeķos
un Kandavas novada domes ēkā. Maisu
izsniegšanas laikā tiks saskaņotas piepildīto maisu atstāšanas vietas. Atkritumu
vākšana notiks tikai šajos maisos. Bez
maksas tiks savākti tikai speciālie Lielās
Talkas maisi.
Lielgabarīta atkritumus un bīstamos
atkritumus( šīferi, riepas u.c.) bez maksas privātpersonām būs iespējams nodot
20. aprīlī no 17:00 – 19:00 ; 21.aprīlī no
plkst. 10:00 – 19:00 ; 22.aprīlī no plkst.
9:00 – 16:00 Kandavas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā Daigones ielā 20. Citas atkritumu savākšanas
vietas Kandavas pilsētā nav paredzētas.
Lielās Talkas koordinators Kandavas novadā – Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude (tālr.
63107365).
Lielgabarīta atkritumu un talkas
maisos ievietoto atkritumu savākšanas vietas pagastos:
Cēres pagastā – laukumā pie mehāniskajām darbnīcām- Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce
(tālr.63154991);

Matkules pagastā – pie katlu mājas- Matkules pagasta pārvaldes vadītāja
Dzidra Jansone (tālr. 63154041);
Vānes pagastā – pie katlu mājas- Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Daina
Priede (tālr. 63155168);
Zantes pagastā – pie katlu mājasZantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis
Kālis (tālr. 63155304);
Zemītes pagastā – pie “Ezerkrastu”
katlu mājas- Grenču ciemā – pie šķirošanas konteineriem. Zemītes pagasta
pārvaldes vadītāja Rita Diduha (tālr.
63155358);
Kandavas pagastā- pie Valdeķu kultūras nama katlu mājas- Valdeķu kultūras nama vadītāja Brigita Pētersone
(tālr. 63126037).
Būsim uzmanīgi, dedzinot sakopšanas talkā savāktos zarus, veco zāli un
lapas!
Aicinām novada iedzīvotājus, Kandavas vēsturiskā centra māju īpašniekus
un citus Kandavas iedzīvotājus, sakopt
savus privātīpašumus- nomazgāt logus,
sakārtot īpašumam piegulošās teritorijas un ceļmalas, lai sagaidot Kandavas
novada svētkus, mūsu novads un pilsēta
būtu sakopta!
Pulcēšanās talkai 22.aprīlī plkst.
9:00 pie Kandavas Tūrisma informācijas centra. Pēc talkas, plkst. 13:00 KLT
stadionā pie peldbaseina, tradicionālā
talkas zupas ēšana!

NOSLĒDZIES KANDAVAS ČEMPIONĀTS ŠAUTRIŅU MEŠANĀ
24.martā Kandavas sporta hallē
notika Kandavas čempionāta šautriņu
mešanā noslēguma posms.
Noslēguma kārtas rezultāti:
1.vietā- Gatis Ozols; 2.vietā- Ilmārs
Dūniņš; 3.vietā- Gunārs Grauze.
Tālākās vietās ierindojās:
4.v. Gatis Brikovs; 5.v. Ilze Ozola;
6.v. Juris Aļeņčiks; 7.v. Arnis Kleinbergs;
8.v. Uģis Vītoliņš; 9.v. Andis Bērziņš;
10.v. Sandra Aļeņčika.
Čempionāta laureāti:
1.v. Gatis Ozols (Irlava); 2.v. Gunārs Grauze (Irlava); 3.v. Ilmārs Dūniņš
(Kandava).
Citi dalībnieki tika pie veicināšanas
balvām.
26.martā noslēdzās Kandavas čempionāts novusā un notika kausa izcīņa.
Spraigās izspēlēs visas sezonas garumā visi novusisti cīnījās, parādot savu
meistarību. Šogad par Kandavas čempionu novusā kļuva Aleksandrs Voronovs (Cēre), 2.vietā - Imants Gricmanis

(Kandava), 3.vietā- Guntis Andriksons
(Kandava), 4.vietā -Andrejs Grants (Tukums), 5.vietā- Dzintars Ābele (Kanda-

va), 6.vietā - Ēriks Bambis (Kandava).
Kausa izcīņā pirmo vietu ieguva
Aivars Janemanis (Kandava).

12.

INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMS PAR BIEDRĪBAS „KANDAVAS PARTNERĪBA”
LEADER PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 4. KĀRTU

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam
apakšpasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” (apakšpasākuma
kods – 19.2.) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un
aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas
termiņš: 10.04.2017. – 10.05.2017.
Projektu īstenošanas vieta – Kandavas Partnerības teritorija: Kandavas novads; Jaunpils novads; Pūres, Sēmes un
Irlavas pagasti Tukuma novadā.
Kopējais izsludinātais finansējums

konkursa 4.kārtā: 89194,87 EUR.
Izsludinātās Rīcības un finansējums:
2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā” – 74685,00 EUR; 3.Rīcība “Atbalsts publiskās infrastruktūras
uzlabošanai – 7960,07 EUR; 6.Rīcība
“Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” –
6549,80 EUR.
Ar Kandavas Partnerības attīstības
stratēģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija)
un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai
iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Kandavas Partnerība”
birojā Talsu ielā 11, Kandavā, un tīmekļa vietnēs http://www.kandavaspartneriba.lv/ un http://www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu elektroniska
dokumenta veidā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

vai nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta
elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.
lv Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegumu
papīra formātā var iesniegt biedrības
„Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā
11, Kandavā, 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu
nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā
saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Kontaktinformācija – Inta Haferberga, tālr.28390394, elektroniskā
pasta adrese intaha@inbox.lv.
Pilns sludinājuma teksts šeit: http://
www.kandavaspartneriba.lv/lv/opennews:455723

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamā īpašuma Rūmenes ielā 1,
Kandavā, Kandavas novadā, kadastra
Nr.9011 001 0410, valsts 1/3 domājamo
daļu – izsoles sākumcena EUR 4300.00,
nodrošinājums EUR 430.00, izsole
27.04.2017. plkst. 13-30, pieteikšanās
termiņš līdz 12.04.2017. plkst. 16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir
nekustamā īpašuma kopīpašniekiem.
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību
realizēšanu var iesniegt viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā,
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.
pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa:
tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr.
67021348, 67021413, 67021300.

NOTIKS LAD BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS PAR
PLATĪBU MAKSĀJUMIEM
Aprīlī Lauku Atbalsta dienests
(LAD) sniegs klātienes bezmaksas
konsultācijas par to kā iesniegt Vienoto iesniegumu platību maksājumu saņemšanai elektroniski Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) un palīdzēs
klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu būs
iespēja iesniegt pieteikumus šo konsul-

tāciju laikā.
Konsultāciju grafiks par pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski:
- Kandavas pilsēta un pagasts27.04.2017 plkst. 10:00 Kandavas novada dome
- Vānes pagasts- 27.04.2017 plkst.
10:30 Vānes pagasta bibliotēkā
- Pūres pagasts- 25.04.2017 plkst.

9:30 Pūres pagasta pārvaldē
- Irlavas pagasts- 25.04.2017 plkst.
10:30 Irlavas pagasta bibliotēkā
Uzmanību!
Cēres, Matkules, Zemītes un Zantes
pagastos konsultācijas nenotiks, kā tika
plānots iepriekš. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

INFORMĀCIJA 13.

KANDAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU ZIŅAS

Saulīte silda mūs arvien vairāk un
putni priecē ar savām dziesmām, sludinot pavasari un mīlestību un mūsu
novada Dzimtsarakstu nodaļā biežāk
ierodas pāri, lai iesniegtu laulību pieteikumus.
Uz pašvaldības apmaksātajām laulībām 12.maijā šogad gan pieteikušies
tikai divi pāri. Priecājamies par atsaucīgajiem novadniekiem, tāpēc centīsimies
viņus īpaši palutināt, piesaistot kāzu
fotogrāfu un sagādājot citus patīkamus
pārsteigumus. Priecē arī senioru atsaucība, jo mūsu novadā ir daudz stipru
ģimeņu un cienījamu pāru, kuri šogad
atzīmēs savas kāzu jubilejas. Uz šo brīdi esam saņēmuši pieteikumus piecām
Zelta un piecām Smaragda kāzām un
īpaši priecājamies par sešiem Dimanta
pāriem. Tas ir ļoti cienījams un ievērojams dzīves notikums- atzīmēt 60 gadu
kāzu jubileju. Kāzu jubilāri šogad saņem
naudas balvu, kā arī īpašu piemiņas sveicienu-grāmatu dāvanā no pašvaldības.
Aktīvi gatavojamies svinīgajam pasākumam “Esmu dzimis Kandavas novadā”.
Ir izsūtīti ielūgumi 2016.gadā dzimušo
un Kandavas novadā deklarēto mazuļu
ģimenēm, kuras gaidīsim ierodamies uz
pasākumu 4.maijā. Šogad pašvaldības
piemiņas velti- foto albūmu saņems un
Goda grāmatā savu vārdu nākamajām
paaudzēm atstās 83 jaundzimušie, 47
zēni un 36 meitenes. Šis pasākums ir
ļoti svarīgs un gaidīts notikums jaunajām ģimenēm, kas ierodoties, apliecina
piederību savam novadam. Katrs mazulis mūsu dzimtsarakstu nodaļā, kopā
ar dzimšanas apliecību šogad dāvanā
saņem grāmatu un skaistas, adītas čībiņas, kuras dāvina omīte Gita Zuze. Redzam jauno vecāku sajūsmu par skaisto
dāvanu un sakām sirsnīgu paldies Gitai,

kurai radās šāda brīnišķīga un nesavtīga ideja - uzadīt tik daudz čībiņu pāru,
cik šogad mūsu novadā būs mazo čībiņu
nēsātāju!
Kandavas novada domē pēc remonta gaišu un
svinīgu izskatu
ir ieguvusi laulību telpa un,
neskatoties uz
nelielo ietilpību (līdz 15 cilvēkiem), tieši
šeit visvairāk
cilvēku izvēlas
teikt savu “Jā”
vārdu vistuvāko klātbūtnē.
Mūsu novada
iedzīvotājiem
mēs piedāvājam ļoti draudzīgu
cenu.
Laulības domes zālē Jums
izmaksās vien
24 eiro. Cenā
ietilpst 14 eiro
(valsts nodeva) un 10 eiro
(pašvaldības
nodeva).
Jāpiebilst, ka no
valsts nodevas
tiek atbrīvotas
daudzbērnu ģimenes, personas ar pirmās
un otrās grupas
invaliditāti, kā
arī citas personas, atbilstoši

Ministru kabineta noteikumos Nr.906
minētajam. Mēs ceram, ka atjaunotās,
gaišās un svinīgās telpas pamudinās
mūsu novadniekus izlemt noslēgt laulību pie mums!
Pirmais salaulātais pāris atjaunotajā
zālē bija Linda un Jānis Legzdiņi no Kuldīgas, kuri savu “Jā” vārdu teica 8.aprīlī.
Uzrunājot jaunlaulātos, pēc svinīgās kāzu ceremonijas, jaunais vīrs Jānis
dalījās savās sajūtās par šo dienu: “Jūtamies ļoti saviļņoti, kā jau tikko salaulāti,
jaunā laulību telpa ir ļoti skaista, priecājamies, ka nolēmām laulāties Kandavā.
Iegājām vēsturē kā pirmais pāris un kā
pirmie dejojām kāzu valsi izremontētajā laulību telpā. Arī diena tieši kā mums
pasūtīta- saules pilna!”
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Maija Liepa

14.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

2017.GADA APRĪLIS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.
gada martā reģistrēti 6 jaundzimušie

Mēs Jums dāvinām sapniPlaukstošu rozi zem laika,
Brīvu, mirdzošu prieku
Ikdienas pelēkā vaigā!
		

/S.Upesleja/

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās aprīļa jubilārus!
Anna Tihomirova, Alma Jaunzemniece,
Ērika Radziņa, Monika Ērvalde, Biruta Tropiņa,
Gunta Salma, Eduards Videnieks, Ausma Krievāne,
Anna Miezīte, Rūdolfs Ķēpulis, Ausma Ansonska,

Undīne, Beatrise, Jasmīna,
Rūdis Rūdolfs,
Kristaps Valters, Salvis

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

Tas brīdis, kurā kopā esam-tā ir dzīve
Un tik, cik otram dodam,
Tik pretī saņemam mēs otra sirdi…
Sveicam Lidiju un Jēkabu Andrecus Dimanta kāzās
Kandavas novada dome

Ausma Celmiņa, Laimdota Buiķe, Anna Staprāne,
Mārtiņš Baltgalvis, Hilda Krastiņa,
Konstantīns Aperčojs, Marija Henzele,
Ilgvars Kodols, Ārija Circene, Silvija Purmale,
Rasma Koroševska, Jānis Viņķis, Edvīns Veinbergs,
Edgars Videnieks, Ligita Ezerkalne, Anita Priedniece
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

TŪRISMA UZŅĒMĒJU UN
INTERESENTU PIEREDZES
BRAUCIENS UZ JŪRMALU
20.aprīlī Kandavas TIC organizē pieredzes braucienu uz
Jūrmalu „Tuvāk jūrai”.
Programmā iekļauta sekojošu objektu apmeklēšana:
Jūrmalas brīvdabas muzejs, pilsētas muzejs, Vitālija Jermolajeva gleznu teātris „Inner light”, Aspazijas māja, viesnīca
„Kurši”, skatu tornis Dzintaru mežaparkā un Ķemeru taka.
Iespējamas izmaiņas.
Aicinām interesentus pieteikties Kandavas Tūrisma informācijas centrā, Kandavā, Kūrorta iela 1 b, tel.: 63181150,
28356520, info@kandava.lv.
Izbrauksim pl.8:00 no Kandavas un atgriezīsimies ap
18:00. Izvēlieties laika apstākļiem un dienas programmai
atbilstošu apģērbu.
Ceram uz sirdsprieka piepildītu dienu.
Kandavas TIC

CĒRES PAMATSKOLA
ORGANIZĒ PROJEKTU
“MANA ROZE LATVIJAI”
IESTĀDĪSIM 100 ROZES!
Aicinām Cēres pagasta iedzīvotājus, skolēnu vecākus,
skolas absolventus un citus interesentus piedalīties rožu dobes veidošanā pie Cēres Sporta halles.
Rožu stādus pasūtīsim Sēmes pagasta “Rozītēs”.
Interesentus lūdzam pieteikties pie skolas direktores
J. Reinsones vai pagasta pārvaldes vadītājas M.Jēces līdz
15.aprīlim.
Rožu stāda cena 5 eiro.

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017.gada martā izdarīti 9
ieraksti miršanas reģistrā:
Andris Rutmanis (1957.) un Hilda Saldeniece (1944.)
no Kandavas
Aivars Fībigs (1940.) no Zantes pagasta
Tatjana Lāce (1924.) no Cēres pagasta
Silvija Riekstiņa (1931.) no Vānes pagasta
Konstancija Jakušonoka (1936.) no Mālpils novada
Valija Štrāle (1927.) un Zigrīda Bergmane (1931.)
no Talsu novada
Ripinija Tumuļķāne (1919.) no Ludzas novada
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 13.04.2017.

