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NOVADA REPRESĒTO APVIENĪBA APCIEMO LIKTEŅDĀRZU

25. jūlijā Kandavas novada Politiski represēto apvienība devās ekskursijā uz Likteņdārzu.
Mūsu novada represētie Likteņdārzā
viesojušies vairākkārt, gan visiem kopīgi iestādot novadnieka Viestura Valda
Dreimaņa dāvinātos ozolus, gan apmeklējot šo piemiņas vietu individuāli.
Vairāki represētie jau ziedojuši naudu
piemiņas bruģakmeņu iemūrēšanai. Arī
šoreiz tika saziedoti līdzekļi 26 bruģakmeņu iemūrēšanai ar ziedotāju vārdiem
un uzvārdiem.
Ļoti saistoši un interesanti par Likteņdārzu stāstīja gide Daiga. Izstaigāt
dārza plašo teritoriju vienam arī ir labi,
bet uzzināt par tā tapšanas vēsturi, dārza veidotājiem, par Staburaga pazušanu
zem Daugavas un vēl daudz ko citu, bija
ļoti saistoši.
No 2005.gada, kad Likteņdārza idejas autori Marta un Vilis Vītoli izveidoja
Kokneses fondu un Kokneses novada
pašvaldība tam iznomāja 22 hektārus
zemes, pagājuši divpadsmit gadi. Katru gadu šajā vietā notiek ziedojumu
koncerti, kuros piedalās gan Latvijā
pazīstami mākslinieki, gan pašdarbības

kolektīvi. 2010.gadā koncertā piedalījās
arī jauktais koris “Kandava”, un koristi vēl arvien ar saviļņojumu piemin šo
notikumu. Atpazīstami mums visiem
kļuvuši arī vārdi, ka Likteņdārzs tā ir
vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un
nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu,
smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus. Likteņdārzs top visu to iedzīvotāju piemiņai, ko Latvija zaudēja 20.
gadsimtā, kas krituši karos, represēti,
bijuši spiesti doties trimdā vai citādi cietuši savu politisko uzskatu dēļ. Un gandrīz katrā latviešu ģimenē ir kāds cietušais. Likteņdārzs ir paredzēts kā dāvana
Latvijai simtgadē, tajā apvienojas izcila
vides arhitektūra ar Kokneses pussalas
dabas un Daugavas plūduma krāšņumu.
Katru gadu Likteņdārzu apciemo vairāk
nekā 60 tūkstoši apmeklētāju.
Trīs stundas Likteņdārzā aizskrēja
vēja spārniem. Represēto apvienības
vadītājs Pēteris Briedis uzsvēra, ka ļoti
priecājas par represēto lielo ieinteresētību, apmeklējot Likteņdārzu. Ekskursijā piedalījās arī Zantes pamatskolas
jaunsargi, kas vienmēr stāv goda sardzē
piemiņas pasākumos 25.martā un 14.jū-

nijā, kā arī viņu vēstures skolotāja. Tāpat P. Briedi priecējis fakts, ka pasākumā piedalījās ne tikai paši represētie, bet
arī viņu bērni un mazbērni, piemēram,
Pīternieku ģimenes trīs paaudzes- vecāki, kas bijuši izsūtījumā, viņu bērni un
mazbērni, Anita Mišinska ar mazmeitu
un vēl citi.
Atceļā represētie paviesojās Skrīveru
dendroloģiskajā parkā, pazūdot parka
zaļumos un gides Dainas saistošajā runas plūdumā divu stundu garumā. Tā
bija iespēja iepazīties ar citu zemju tradicionālo mežu ainavu, nepametot Latvijas teritoriju.
Skrīveru dendrārijs atrodas RīgasDaugavpils šosejas malā blakus Daugavai. Tie ir unikāli Eiropas nozīmes
meža vēstures objekti, kuru veidošana
uzsākta 1891. gadā. Parka stādījumu
plānu izstrādājis un dēstījumus īstenojis
Skrīveru muižas īpašnieks Maksimilians
Siverss (1857 – 1919). Šeit atrodamas ap
300 koku un krūmu sugas un pasugas,
kas saglabājušās no tām 679 šķirnēm,
kas te auga līdz Pirmajam Pasaules karam. Tā bija skaista diena, apmeklējot
represētajiem tik nozīmīgo vietu.
Dagnija Gudriķe
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CILVĒKI MUMS LĪDZĀS

Cienījamie Kandavas novada iedzīvotāji!
Neticami, it kā vēja spārniem paskrējis laiks, kopš strādāju šajā atbildīgajā amatā, un varu teikt, ka gandrīz
katru dienu abas ar vietnieci strādājam arī pēc darba laika beigām. Darba
darīšanās bieži vien paiet arī brīvdienas. Neskatoties uz to, darbu apjoms
nemazinās, bet turpina augt. Daudz
palīdz kolēģi un mums ir prieks, ja
spējam palīdzēt iedzīvotājiem atrisināt radušās problēmas. Prieks, ja varam savu novadu padarīt skaistāku.
Ir noslēdzies konkurss uz Izglītības
pārvaldes vadītāja vietu un konkursa
uzvarētāja Kristīne Elksnīte pierādīja savu kompetenci un noteikti būs
laba vadītāja. Ar 1. septembri darbu
uzsāks jaunais būvvaldes vadītājs, kas
ļaus sakārtot arī šo jomu. Kandavas
un Vānes luteriskajās baznīcās sācis
kalpot jauns, enerģisks mācītājs Val-

dis Podziņš, par kuru esam saņēmuši
labas atsauksmes.
Diemžēl, aizvadītajā laikā vairāk
ir nācies saskarties ar sliktām lietām,
konstatējot, ka būvdarbu procesi nevedas tik raiti kā plānots, kavējas termiņi,
parādās neekonomisks finanšu patēriņš, jo būvdarbu tāmes tiek “uzpūstas”.
Skumji uzzinot, ka iepriekšējā domes
vadība nav strādājusi godprātīgi.
Ir sākušies poliklīnikas remontdarbi, kuru dēļ pēkšņi nācās risināt ārstu
prakses pārvietošanu citviet, jo darbi
rādās būs nopietnāki nekā sākumā plānots, tādēļ pacientiem un ārstiem šajās
telpās atrasties šobrīd nav droši. Steidzami meklējām iespējas, kur vienuviet
ērtāk un atbilstoši prasībām varam piedāvāt ārstiem telpas. Tas ir apgrūtinoši
visiem, bet cerams ne uz ilgu laiku. Paldies dakteriem un pacientiem par sapratni. Vienkāršāk būtu uzbūvēt jaunu,
vienstāva, pacientiem viegli pieejamu
ārstu māju, un par to noteikti nākotnē
ir jādomā.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām Zīļu un Ozolu ielas iedzīvotājiem ūdens padeves avārijas dēļ, uzskatu, ka remontdarbus varēja veikt operatīvāk. Īpaši piestrādāsim pie pašvaldības policijas darbības, jo tādi gadījumi,
kad dienas laikā policijas darbinieki
nav sazvanāmi, nedrīkst notikt. Paldies
aktīvajiem sabiedrības pilsoņiem, kas
nepaliek vienaldzīgi un informē pašvaldību par nekārtībām.
Ir bijušas arī labas lietas. Proti,
mākslas plenērs, kura rezultātā pilsēta
ieguvusi jaukus vides objektus un kopā
pulcinājusi daudz radošu un darboties

gribošu cilvēku. Galvenais, lai novadā kūsā dzīve, tāpēc atbalstām arī
pagasta svētku pasākumus, kultūras
un sporta notikumus, kopā sanākšanas brīžus. Viens no šādiem jaukiem
brīžiem bija sirdscilvēka un ilggadējās
bāriņtiesas vadītājas Lienas Reinbergas grāmatas “Rūpju bērni Kandavas
novadā” atvēršanas svētki, kurā baudījām talantīgo audžubērnu un viņu
vecāku priekšnesumus. Domāju, ka
šo grāmatu lasot, vienaldzīgs nepaliks neviens. Tāpat milzīgs lepnums
par novadnieci Alisi Lauvu pārņēma,
piedaloties Latvijas simtgadnieku
salidojumā Rundāles pilī. Šie cilvēki
ir mūsu tautas sirdsapziņa un gara
spēks.
Ir gandarījums, ka atkal varēšu
sagādāt dāvanu, 50 biļetes audžu un
daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātiem ļaudīm un citiem interesentiem, lai apmeklētu Ineses Galantes
rīkoto Summertime festivālu Dzintaru koncertzālē 12.augustā. Aicinu
interesentus pieteikties novada bāriņtiesā. Augusts būs ievērojams arī
ar to, ka dosimies aplūkot novada
skaistākās un interesantākās vietas,
jo sācies konkurss “Diženi Kandavas
novadā”, kura laikā noteikti saņemsim
daudz pozitīvu emociju. Tāpat tiks
apsekotas novada izglītības iestādes,
jo nav tālu skolas laiks. Tikai padziļināti iepazīstot savu novadu, varam izvērtēt un plānot secīgi tālākos darbus.
Jūsu
Inga Priede
Kandavas novada domes
priekšsēdētāja

ALISE LAUVA – DZIMUSI REIZĒ AR LATVIJU
15.jūlijā Rundāles pilī notika Pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums, kurā piedalījās arī bijusī mūsu
novada iedzīvotāja Alise Lauva.
Alise Lauva Kandavas novadā nodzīvojusi piecdesmit gadus, šeit kopīgi
ar vīru uzcēluši māju. Tagad dzīvesbiedrs jau sen kā devies mūžībā un
pirms desmit gadiem dzīves ceļš aizvedis Alises kundzi uz blakus novadu - pie
kaimiņiem tukumniekiem.
Jautāta par ilgdzīvošanas noslēpumu, enerģiskā simtgadniece smaidot atbildēja, ka tas ir optimisms. Alises kundze savos vairāk nekā simts gados katru
rītu vingro, nūjo pa istabu, skaitot soļus,
un ir pieticīga ēšanas paradumos. Alises
kundzei ļoti patīk dziedāšana, viņa labprāt dzied veco laiku dziesmas, kuras tuvinieki pat nav dzirdējuši, atceras visām
dziesmām vārdus.

Alise Lauva Rundāles pilī šā gada 15.jūlijā

PAGASTU SVĒTKI
Kā pastāstīja vedekla Vera, pagājušajā gadā, savā simtajā jubilejā, Alises
kundze visus radus un draudzeni Jūliju
Zemļicku, kas arī ir simtgadniece no
Tukuma novada, iepriecinājusi ar senu
dziesmu, nodziedot to no pirmā līdz pēdējam pantiņam. Kādreiz Alises kundze
kopā ar vīru Aleksandru dziedājuši korī.
Vera bijusi viņu pirmā vedekla. Savu vī-

ramāti Vera atceras kā omulīgu un optimistisku gan dzīvojot kopā, gan vēlākos
gados.
Pati Alises kundze salidojuma dienā
stāstīja, ka jūtas lepna un lielīga par to,
ka tik ilgi nodzīvojusi. Viņas mamma
vienmēr vēlējusi, lai meita nepazaudē
senču garu un jautrību, lai nekad nepieņem ļauno, bet cenšas vairot labo.
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Kā salidojumā, sveicot visus simtgadniekus, sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, apbrīnojot viņu spēku,
enerģiju un dzīvesprieku, šie cilvēki ir
pierādījums tam, ka nav vecuma ierobežojuma spējai un vēlmei rūpēties par
citiem, strādāt, darīt labus darbus savas
valsts labā.
Dagnija Gudriķe

SVĒTKUS SVIN GRENČU CIEMĀ
15.jūlijā Zemītes pagasta Grenču ciemā pie
“Ziedkalnu” mājām notika dubulti svētki- ciema un
sporta svētki.
Svētku reizē ciematniekus sveikt bija ieradusies
Kandavas novada domes priekšsēdētājas vietniece
Gunda Cīrule un pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha. Savējos sveica arī ciemata vecākais Guntis Gulbis.
Šajā vakarā tika godinātas Grenču ciema stiprās ģimenes- Skricku, Gulbju un Ivutu ģimene, kas atzīmēja
laulības 45 un 35 gadu jubilejas.
Notika “Cepuru dižošanās”, jo pasākuma apmeklētāji bija aicināti ierasties cepurēs. Interesantākās un
greznākās cepures tika izvērtētas un to īpašnieki sumināti.
Ar dziesmām visus priecēja iemīļotais mākslinieks
Viktors Zemgals, bet pēc koncerta notika sporta spēles. Interesanta visiem šķita nebijusi atrakcija- futbols
ar milzīgu piepūšamo bumbu, kā arī zābaku mešana,
lielformāta spēles, šķīvīšu mešana. Mazajiem darbojās
piepūšamā atrakcija.
Vakars noslēdzās ar lustīgiem dančiem zaļumballē
kaltes “Akots” svaru mājā kopā ar “Leišmales Jānīšiem”.
Līga Šupstika

Ciemata stiprās ģimenes - Skricki un Gulbji godināšanas
reizē Grenču svētkos

SVĒTKI ATNĀK UN AIZIET, BET SAJŪTAS PALIEK
Svētku rīts 5.augustā Vānē iesākās
ar sporta spēlēm, kurās katrs varēja rast
iespēju savu fizisko spēju izrādīšanai,
bet Vānes kultūras namā notika vietējo
saimnieču “izrādīšanās” jeb dižošanās
ar pašdarinātiem labumiem, kuru garšās bija jaušama ieguldītā darba mīlestība. Kultūras nama skvērā daiļdārznieces
un radošās apvienības, dāmas, kurām
puķes zied sirdī, veidoja ziedu kompozīcijas – jautras, nopietnas un ne tik nopietnas, bet dziesmotas gan!
No ziediem devāmies uz gaismas
templi– Vānes baznīcu, kur muzikālu
baudījumu dvēselei sniedza Liene Grosa. Baznīcas akustikā, Lienes skanīgā
balss vīteroja kā priecīgs cīrulis, iečivinot katra klausītāja sirdī svētlaimi, līdzsvaru un mieru.
Balstoties uz šī gada svētku sajūtām,
gribas tiem dot devīzi: “Vānes svētki kā
salidojums!” Bija patiess prieks satikt
radus, klases un skolasbiedrus, kaimiņus un bērnības draugus, kuri nesatikti
gadiem! Iespējams, vēlmei atgriezties
dzimtajās ārēs, par pamatu bijis Vānes
Muzikantu 40 gadu jubilejas koncerts,
jo Vānē tiešām nav neviena, kas reiz ne-

būtu dejojis mūsu muzikantu ballēs. Tas
ir lepnums un tā ir laime, būt piederīgai šim mazajam, mīļajam ciematiņam
- Vāne! Vānes muzikanti 40 gadu garumā, izspēlējuši, iespēlējuši, iedziedājuši
un izdziedājuši mūsu dienas, spēlējot
ballēs, izlaidumos, salidojumos, kāzās.
Un, iespējams, tieši tāpēc, Vānē teju visi
prot lieliski dejot, kā jaunieši tā seniori!
Paldies Dairim, Ērikam, Jānim, Ilmāram, Ivaram, kas man jaunību ļāva

izdejot caur “Ilūziju”! Paldies koncerta
vadītājai Gunai Ošeniecei par koncerta
vadīšanu ar īpašu noskaņu un atgādinājumu, cik esam bagāti, ka mums ir
pašiem savi muzikanti! Savējie! Īpašie!
Vienīgie!
Lai mēs katrs,
Vānes vārdu pasaulē nesam,
Lai esam pateicīgi liktenim,
Ka viens otram esam!
		 (I.Pudāne)
Vānes iedzimtā Iveta Pudāne
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DOMES LĒMUMI

PAR NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJU
APSTIPRINĀTA KRISTĪNE ELKSNĪTE
27.jūlija Kandavas novada domes
sēdē par Kandavas novada Izglītības
pārvaldes vadītāju ar 2017.gada 1.augustu tika iecelta bijusī Zantes pamatskolas direktore Kristīne Elksnīte.
2017. gada 30. jūnijā Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata
kandidātu izvērtēšanas komisija izsludināja konkursu uz vakanto „Kandavas
novada Izglītības pārvaldes vadītāja
amatu” ar pieteikšanās termiņu līdz
2017. gada 19. jūlijam. Līdz norādītajam
termiņam uz vakanto amatu pieteicās
trīs pretendenti.
2017. gada 20. jūlijā Komisija veica
pieteikumu izskatīšanu un izvērtēšanu,
kur nolēma uz otro atlases kārtu virzīt
divas pretendentes – Kristīni Elksnīti un
Gitu Konošonoku.
2017. gada 24. jūlijā saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu „Kandavas
novada Izglītības pārvaldes vadītājs” notika pretendentu atlases otrā kārtā, kurā
Komisija uzklausīja abas pretendentes
uz vakanto amatu. Pēc Komisijas vērtējuma, pēc abām konkursa kārtām, augstāko punktu skaitu - 41,5 punkti no 42
iespējamiem, ieguva Kristīne Elksnīte.
Ar domes sēdes lēmumu par Kanda-

Kristīne Elksnīte (no kreisās) un Elita Ose pēc apstiprināšanas amatos
vas novada Zantes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju ar 2017.gada
1.augustu tika iecelta pašreizējā skolas
direktora vietniece Elita Ose, uz laiku

līdz noslēdzas konkurss par Zantes pamatskolas direktora amata pretendenta
atlasi.

2017.GADA 27.JŪLIJA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Nolēma
Atlikt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Lielā ielā 9, Kandavā īpašniekiem un Leonīdai Zelčai ēkas
Tirgus laukumā 4, Kandavā fasādes apmetuma atjaunošanai un krāsošanai līdz
nākošajai domes sēdei, kad SIA “M un
V” iesniegs precizētās darbu tāmes.
Pieņemt zināšanai SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes locekļa P.Krampīša sniegto informāciju par
apkures nodrošināšanu un izmaksām
Zemītes pagasta Ezerkrastu katlu mājā,
kā arī uzdeva SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” sagatavot nepieciešamo dokumentāciju Ezerkrastu katlu
mājas nodošanai biedrībai “Zemītes
ezerkrasti”. Savukārt biedrībai “Zemītes
ezerkrasti” jāsagatavo apkures tarifa aprēķini līguma ar Kandavas novada domi
noslēgšanai par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu.
Pieņemt zināšanai N.Zaičenko
sniegto informāciju par konstatējumiem
sakarā ar pārseguma plātņu pastiprināšanu ēkai Sabiles ielā 12, Kandavā, kā arī
nepiešķirt papildus izmaksas būvprojekta „Kandavas mākslas un mūzikas skolas
telpu Sabiles ielā 12, Kandavā pārbūve”

būvdarbiem 29 782, 67 EUR ( tajā skaitā
PVN) apmērā, atzīstot, ka radušās izmaksas saskaņā ar pušu starpā noslēgto
līgumu ir jāsedz Būvuzņēmējam. Tika
nolemts arī apturēt, dokumentu fiksēšanai, būvdarbus līdz pirmdienai, t. i.
2017.gada 31.jūlijam būvobjektā Sabiles
iela 12, Kandavā. Vēl tika nolemts šajā
jautājumā pieaicināt Būvniecības valsts
kontroles biroja sertificēto būvekspertu
G.Kameņecki atzinuma sniegšanai.
Pilnvarot Ingu Priedi, Kandavas novada domes priekšsēdētāju un Gundu
Cīruli, domes priekšsēdētājas vietnieci
piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā, biedru sapulcē un
domes sēdē 2017.gada 18.augustā un
Finanšu nodaļas vadītājai D.Rudēvicai
apmaksāt dalības maksu EUR 35 ( par
katru personu).
Atļaut domes deputāta amatu savienot: Egilam Barisam ar SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amatu,
Signei Ezeriņai ar biedrības “Kandavas
novada zirgu īpašnieku un atbalstītāju
apvienība “Stafete”” valdes locekles un
nodibinājuma “Kandavas novada iespēju fonds” valdes locekles amatiem un In-

nai Jēkabsonei ar biedrības Sporta klubs
“Ozollapas”’” valdes locekles amatu.
Piešķirt Uģim Priedem līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR 305,98 divu
koka logu nomaiņai Kandavas vecpilsētā Lielā iela 19-6, Kandavā. Noteikts, ka
darbi jāveic un atbilstošā dokumentācija
sakarā ar darbu pabeigšanu jāiesniedz
Kandavas novada būvvaldē līdz 2017.
gada 31.oktobrim.
Piešķirt Kandavas novada amatnieku biedrībai finansējumu 748,99 EUR
dalībai Baltijas dizaina izstādē “Design
Isle 2017”, finansējumu paredzot no
biedrībām un nodibinājumiem plānotajiem līdzekļiem.
Atlikt jautājuma par galvojuma
sniegšanu Anetei Prodniecei studējošā
kredīta 5200,00 euro apmērā saņemšanai no AS “SEB banka” uz š.g. augusta
domes sēdi.
Pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokli Skolas ielā
9-2, Zante, Zantes pagastā ar kopējo
platību 70,0 m2 no Anitas Martimijanovas uz Viktora Martimijanova vārdu,
dzīvojamās telpas īres līgumu noslēdzot
uz vienu gadu un par pašvaldības soci-

DOMES LĒMUMI

VĒSTURE

ālo dzīvokli “Podiņi”-5, Zemīte, Zemītes pagastā ar kopējo platību 40,4 m2 no
Janinas Bagdonaites uz Vitālija Freida
vārdu, dzīvojamās telpas īres līgumu
noslēdzot uz sešiem mēnešiem.
Pieņemt zināšanai CFLA iesniegto
projektu SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē” izmaksas,
kā arī finansiāli atbalstīt projekta SAM
5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” kanalizācijas sistēmas izbūvei
attiecināmās izmaksas un ūdensapgādes
sistēmas izbūvi Lāčplēša, Skolas, Kurzemes, Vidzemes un Uzvaras ielās Kandavā.
Atbrīvot Zigitu Kārkliņu no Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītājas amata ar 2017.
gada 31.jūliju.
Iecelt Elitu Osi Kandavas novada
Zantes pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas amatā ar 2017.gada 1.augustu uz laiku līdz noslēdzas konkurss
par Zantes pamatskolas direktora amata
pretendenta atlasi.
Apstiprināja
Izmaiņas vairāku komisiju sastāvos: iekļaut Kandavas novada īpašumu
pārvaldīšanas un Vides aizsardzības komisijas sastāvā deputātu Raivi Bērziņu,
Medību koordinācijas komisijas sastāvā Mārci Sniedziņu un Administratīvo
aktu strīdu komisijas sastāvā deputātu
Romeku Fabjančiku. Minēto komisiju sastāvu grozījumi stājas spēkā 2017.
gada 27.jūlijā.
Kandavas novada Administratīvās
komisijas nolikuma, Kandavas novada pašvaldības īpašumu un dzīvojamo
māju privatizācijas un Administratīvo
aktu strīdu komisijas nolikumu grozījumus, kuri stājas spēkā 2017. gada
27.jūlijā. Minēto komisiju konsolidēti
nolikumi publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē pašvaldība- nolikumi,
noteikumi, cenrāži.

Tukuma, Kandavas, Engures un
Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības
civilās aizsardzības komisijas nolikumu,
kā arī pilnvaroja dalībai novadu apvienotās pašvaldības civilās aizsardzības
komisijā Ingu Priedi, domes priekšsēdētāju, Egīlu Dudi, domes izpilddirektoru
un Jāni Veršānu, darba aizsardzības vecāko speciālistu. Četru novadu apvienotās pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums stājas spēkā 2017. gada
27.jūlijā. Komisijas nolikums publicēts
mājas lapā www.kandava.lv vietnē pašvaldība- nolikumi, noteikumi, cenrāži.
Kandavas novada domes 2010.gada
31.marta institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma grozījumus, kuri stājas spēkā 2017.gada 27.jūlijā. Konsolidēts nolikums publicēts
mājas lapā www.kandava.lv vietnē pašvaldība- nolikumi, noteikumi, cenrāži.
Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr.13 „Grozījumi Kandavas
novada domes 2015. gada 29. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
apmēru Kandavas novadā””, kuri tiks
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai.
Delegācijas vadītājas Ivetas Gruntes
atskaiti komandējumam uz ES mazo
pašvaldību hartas pasākumu Kannus
(Somija) no 2017.gada 6.jūlija līdz 2017.
gada 10.jūlijam.
Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada
sociālais dienests” direktora I.Leitarta
atskaiti par darbu 2017.gada pirmajā
pusgadā, kā arī, lai uzlabotu Mājas aprūpes darbu, Sociālo lietu un veselības
aizsardzības komitejas priekšsēdētājam
D.Rozenfeldam izveidot deputātu darba
grupu, kura veiktu Mājas aprūpes darba
izvērtēšanu un kopā ar PA “Kandavas
novada sociālais centrs” direktoru Intu
Leitartu sagatavotu ieteikumus tās darbības uzlabošanai. Sagatavotie ieteikumi
jāiesniedz uz Sociālo lietu un veselības
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aizsardzības komitejas sēdi š.g. septembra mēnesī.
Komandējumam uz Ibanesti (Rumānija) no 2017.gada 23.augusta līdz
2017.gada 28.augustam Kandavas novada domes delegāciju, tajā skaitā: Iveta
Grunte, ES mazo pašvaldību hartas koordinatore Kandavas novadā un Normunds Gudakovskis, autobusa vadītājs.
Delegācijas vadītāja komandējuma laikā
Iveta Grunte. Finanšu nodaļas vadītājai
D.Rudēvicai jāizmaksā komandējuma
dienas naudu 30% apmērā no noteiktās
dienas naudas. Atskaite I.Gruntei par
komandējumu uz Ibanesti jāiesniedz
domē līdz 2017.gada 30.augustam.
Kristīni Elksnīti Kandavas novada
Izglītības pārvaldes vadītājas amatā ar
2017. gada 1. augustu, kā arī atbrīvoja
Kristīni Elksnīti no Kandavas novada
Zantes pamatskolas direktores amata
saskaņā ar šādiem noteikumiem: izmaksāt atlaišanas pabalstu 70% apmērā no
darbinieka mēneša vidējās izpeļņas un
izmaksāt visus Darba likumā un Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
noteiktos maksājumus. Ar atbrīvošanu
saistītās izmaksas jāsedz no Kandavas
novada Izglītības pārvaldes budžeta
līdzekļiem. Par šiem lēmumiem kancelejai jāinformē Izglītības un zinātnes
ministrija.
Pieņēma zināšanai
Nodibinājuma - fonda “Kandavas
Ģilde” informāciju par tās darbību.

Kārtējās komiteju sēdes
notiks
2017.gada 24.augustā no
plkst.13.00,
domes sēde
2017.gada 31.augustā
plkst.13.00

VECPILSĒTAS ZUDUŠĀS ĒKAS
Šīgada Muzeju nakts vadmotīvs
”Laika rats” lika aizdomāties ne tikai
par laika radošo, bet arī postošo dabu,
sevišķi Kandavas vecpilsētā, kur vairākas ēkas gājušas bojā, cilvēkiem aktīvi vai pasīvi piepalīdzot laika zobam.
Tomēr laika un vienaldzības postījumi
Kandavas vecpilsētā ir krietni mazāki,
salīdzinot ar kara un industrializācijas
pārbūvju postu daudzās citās Kurzemes vecpilsētās.
Vienas zudušās ēkas – nama Sabiles
ielā 10 ērbeģa jeb sētā esošās dzīvojamās
ēkas 4 metrus platie pamati tika atrak-

ti nesen – ierīkojot siltumtrasi 2017.g.
martā. Pēc iedzīvotāju stāstītā, ērbeģis,
kurā dzīvojis tehnikuma kopmītņu komandants, nojaukts sešdesmitajos gados.
No pārbūvētā senā nama Sabiles
ielā 10 ir saglabājies tikai pamatstāvs.
Namā 19.gs. 30.-60.tajos gados darbojās
Eduarda Vīkberga privātskola. 1863.g.
uz Eduarda sievai, Sabiles mācītāja
Kupfera māsai Ofēlijai Vīkbergai, piederošā gruntsgabala atradušās 1 mūra
un 1 koka dzīvojamās ēkas un 1 koka
saimniecības ēka. 1862. gadā Vīkber-

ga privātskolā tika pasniegts apriņķa
skolas kurss. Tajā bija 2 klases, 2 skolotāji, 2 kalpotāji un 20 skolēni. Mācības
maksāja 30 – 40 rubļus gadā, bet pansija
(dzīvesvieta un uzturs skolēniem) – vēl
papildus 100 rubļus gadā. Domājams,
skolēnu dzīvesvieta atradās ērbeģī.
1894. g. gruntsgabala īpašniece
bija Ida Tilinga, kādēļ arī vēlākajos gados īpašums saukts par Tilingu namu.
1935.g. ēkā glabājās Kandavas skolotāja
un novadpētnieka Kārļa Veinberga privātā bibliotēka ar 6682 sējumiem.
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

Lielās ielas vidusdaļa. 20.gs. 20-30tie gadi.
No Kandavas novada muzeja krājuma

Ēka Talsu iela 10 pirms 1988. gada. I. Riekstiņa foto
no Kandavas novada muzeja krājuma

Ēka uz Lielās un Talsu ielu stūra. 20.gs.
20-30tie gadi

Ērbegis Sabiles iela 7 ap 1988. gadu
I. Riekstiņa foto

1959.g. ēkā tika ierīkotas tehnikuma kopmītnes, bet
1967.g. tehnikumam piederošā ēka pārbūvēta par divstāvu 12
dzīvokļu ēku.
Sabiles ielā blakus mūra aptiekas ēkai, kas būvēta laikā
no 1863. līdz 1894.g., atradās koka ērbeģis ar mansardu, kas,
iespējams, uzcelts jau agrāk. Avārijas stāvoklī esošais ērbeģis
tika nojaukts ap 1990.g., un par tā atrašanās vietu liecina vien
pamatu paliekas.
Viena no vizuāli iespaidīgākajām Lielās ielas ēkām – koka
nams ar mansardu un augstu pamatstāvu, atradās Lielā ielā 18.
Gruntsgabala īpašnieks 1863.g. bija vācietis, podniekmeistars
Vilhelms Hībners. Uz zemes atradās koka dzīvojamā ēka un
koka saimniecības ēkas. 20.gs. sākumā gruntsgabals atradās
Teklas Feiferes īpašumā, 1925.g. – Oto Pluģa īpašumā. 1925.g.
ēkā darbojās Kandavas pilsētas valde. Valde bija atvērta un
publikai pieejama katru dienu 9:00-13:00, izņemot svētku
dienas. O. Pluģis minētajā gadā bija arī domnieks un pilsētas
galvas Osvalda Jēgermaņa vietnieks, bet pats dzīvoja Lielā ielā
13. 1993.g. ēka stipri cieta ugunsgrēkā un tika nojaukta, tās
vietā ierīkota autostāvvieta.
Ielas otrajā pusē atradās cita nu jau zudusi ēka – vienstāva
koka dzīvojamā un veikalu ēka, kas celta 19.gs. vidū. 1863.g.
gruntsgabala, uz kura atradās koka dzīvojamā un 2 koka saimniecības ēkas, īpašnieks bija ebrejs Šlaums Klempners. 19.gs.
beigās īpašums jau piederēja baronam Teodoram fon Hānam,
kopš 1900. gada - ebrejam, tirgotājam Šajem Blumenavam.
Minētajā gadā te atradies Andreja Pavāra krogs un Šajes Karšteta koloniālpreču tirgotava. 1935.g. ēkās atradās Ābrama
Frīdberga pārtikas preču tirgotava, Meijera Frīdberga gaļas
tirgotava un Kriša Podnieka mehāniskā darbnīca. Krišs Pod-

nieks bijis izslavēts kā plaša profila mehāniķis, kurš bez kalšanas un virpošanas darbiem veicis arī dzelzs elektrisko metināšanu. 20.gs. piecdesmitajos gados ēkas nojauktas, to vietā
iekārtots skvērs.
Mūra dzīvojamā ēka Talsu ielā 10 savulaik bija republikas
nozīmes arhitektūras piemineklis, kas nonāca avārijas stāvoklī
un 1988. gadā tika nojaukta. Daļēji saglabājušies tikai pagrabstāva mūri. Nama arhitektoniskās vērtības bija oriģinālā koka
galerija ar mūra kāpnēm, stabi, balustrāde, vārti un krustveida
vēdlūkas. Tiek uzskatīts, ka ēka būvēta 19.gs. 1. pusē, tomēr
tas neatbilst īstenībai, jo 1858. gada plānā ēka nav iezīmēta,
un arī 1863.g. Kandavas iedzīvotāju skaitīšanas materiālos tā
nefigurē. Visticamāk, tā būvēta tikai ap 1870. gadu.
Reizēm šī ēka tiek dēvēta par dzirnavnieka namu, lai arī
nav dokumentēts neviens ēkas īpašnieks, kurš pēc nodarbošanās būtu dzirnavnieks. Iespējams, te vainojama pētnieku kļūda, kas radīja dzīvotspējīgu nostāstu. Ap 1858. gadu zīmētajā
Kandavas miesta plānā starp Baznīcas un Talsu ielu ir izdilis
caurums, kuru Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas darbinieki fotokopijā noturējuši par dzirnavu dīķi. Tā rezultātā
Kandavas vecpilsētas pasē Kultūras pieminekļu inspekcijā ir
radies ieraksts, ka pie Talsu ielas kopš viduslaikiem atradās
dzirnavas. Tas savukārt būs rosinājis nepamatotu pieņēmumu,
ka ēkā netālu no dzirnavu dīķa dzīvojis dzirnavnieks.
1922. gadā gruntsgabala īpašnieki bija Veidnera mantinieki, bet 1940. gadā - Žanis Kārkliņš. Pagalmā atradusies iebraucamā sēta. Pēc Otrā pasaules kara ēkā atradās dzīvokļi; 1985.
gadā tā jau atradās avārijas stāvoklī, tomēr remontēta netika.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

JAUNIEŠU DZĪVE

KULTŪRA
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AWARD BRONZAS PIEDZĪVOJUMA CEĻOJUMS IZAICINĀJUMS SEV PAŠAM
Šogad Award programmas četru
jomu mērķus ir sasnieguši četri Kandavas jaunieši - Beāte, Selīna, Sintija
un Krišs.
Par Award programmu jaunieši bija
uzzinājuši angļu valodas stundā, lasot
tekstu svešvalodā par šo programmu,
iespējām un jauniešu piedzīvojumiem.
Uzzinājuši, ka jauniešu centrā “Nagla” var pieteikties Award programmai,
viens pēc otra jaunieši izvirzīja savus
mērķus, aizpildīja pieteikuma anketas
un sāka darbu paši ar sevi trīs mēnešu
garumā. Šie jaunieši ir malači, jo pieveikuši bronzas līmeni un vairāk kā 3 mēnešu garumā strādājuši paši ar sevi.
Kā jauniešiem veicās? Lasi šeit pašu
jauniešu stāstus.
Selīnai (15 gadi) sākumā šķita, ka
izvirzītie mērķi ir pārāk augsti un tos
nav iespējams sasniegt, taču nepadoties
palīdzēja tētis. Selīna noteikti turpinās
Award programmu sudraba līmenī, tāpēc dalās ar savām sajūtām piedzīvojumu ceļojumā: “Nebija pārāk viegli, bet
man patika doties pretī savam izaicinājumam un sasniegt savu mērķi!”
Krišam (14 gadi) 3 mēnešu laikā ir
bijusi vēlme visu pārtraukt un neko nedarīt, taču nepadoties palīdzēja draugi.
Krišs uzskata, ka darbs ar sevi 3 mēnešu garumā bija tā vērts, tādēļ plāno sevi
izaicināt arī sudraba līmenī 6 mēnešu
garumā. Ar savām sajūtām par piedzīvojumu ceļojumu dalās Krišs: “Pirms
Award ceļojuma man bija divas hipotēzes. Pirmā, ka ceļojums būs viegls un
pieveikt 30 km ir vistīrākais nieks. Otrā,
ka es to nespēju izdarīt. Tagad saprotu,
ka neviens no maniem pieņēmumiem
nav īsti pareizs, jo 30 km divās dienās ar
somu un mantām nemaz nebija tik viegli pieveikt.”
Beāte (14gadi) norāda, ka ir lieliski,

Beāte, Selīna, Sintija un Krišs
piedzīvojumu pārgājienā
ja ir draugi, kas palīdz nepadoties grūtos brīžos. Beāte noteikti iesaka Award
programmu pamēģināt arī citiem jauniešiem, jo tas ir tā vērts. Beātes atziņa
par piedzīvojumu ceļojumu: “Divas dienas bez telefona un pie dabas bija lieliski. Varbūt paņēmu kaut ko lieku, kas
nedaudz mani apgrūtināja nesot somu,
bet neskatoties uz to pārgājiens bija izdevies!”
Sintija (15 gadi) atzīst, ka bieži gribējās visu pamest, taču nepadoties palīdzēja draudzene. Sintija domā, ka varētu
turpināt pašizaugsmi arī sudraba līmenī
un par piedzīvojuma ceļojumu stāsta
šādi: “Award piedzīvojumu ceļojums
bija lielisks veids kā cīnīties ar savu “es
nevaru”! Šīs dienas bija kā mācība sev
pašai.“
20.-21. jūlijā jaunieši devās piedzīvojumu ceļojumā pārgājienā gar jūru
maršrutā Ragaciems - Engure 30 kilometru garumā. Jauniešu piedzīvojumu

ceļojuma mērķis bija izpētīt jūras piekrastes piesārņotības līmeni. Jaunieši
secinājuši, ka visvairāk atkritumu ir tieši
atpūtas vietās, tomēr kopumā piekraste
ir vērtējama kā tīra un sakopta vieta, tādēļ jaunieši aicina pēc atpūtas pie jūras
neatstāt aiz sevis sadzīves atkritumus.
Award ir starptautiska jauniešu izaugsmes programma trīs dažādos līmeņos - vieglākais ir bronzas līmenis 3
mēnešu garumā, vidējais ir sudraba līmenis 6 mēnešu garumā un grūtākais ir
zelta līmenis 12 mēnešu garumā. Katrā
līmenī ir jāizvirza viens izaugsmes mērķis dažādās jomās: fiziskā sagatavotība,
prasmes, brīvprātīgais darbs un piedzīvojumu ceļojums (zelta līmenī ir arī
joma - projekts).
Ja arī Tevi interesē Award programma - nāc un piesakies Jauniešu centrā
“Nagla”!
Ieva Ozoliņa
Jauniešu centra “Nagla” vadītāja

RADOŠIE MĀKSLAS MIRKĻI KANDAVĀ
Pirms pieciem gadiem Kandavas
Mākslas plenērā parādījās jaunas tradīcijas – darbošanās dažādos mākslas
veidos, plašas auditorijas iesaistīšanās, neatkarīgi no profesionālās pieredzes un mākslinieciskajām prasmēm.
Šī notikuma galvenais uzdevums
ir iedrošināt cilvēkus radošām izpausmēm, jaunu prasmju apguvei un atvērtai, atbalstošai sadarbībai.
Ar katru gadu Kandavas Mākslas
plenērs pulcē arvien vairāk dalībnieku.
Šogad tajā piedalījās 70 cilvēku – no
dažādām paaudzēm, profesijām un

dzīvesvietām. Jaunākajam bija 1,5 gadi.
Plenērā bija iespēja darboties četros
mākslas žanros. Dienā plenēra dalībnieki ļoti aktīvi strādāja, vakaros iepazinās
un baudīja Kandavu.
Liels paldies darbnīcu vadītājiem
par nesavtīgo darbu, kuru viņi ieguldīja
plenērā. Keramikas darbnīcu vadīja Matilde Laura Ikerte. Nedēļas beigās ar Jāņa
Priednieka palīdzību tika izkurināti divi
cepļi - krāsainais un melnais. Krāsainajā
ceplī tika ielikti darbi no septiņiem dažādiem māliem - neizmantojot glazūras,
tika iegūtas daudzkrāsu nianses. Melna-

jā ceplī sagūla darbi, kuru melni sudrabotā nokrāsa tika iegūta, slāpējot cepli.
Jau trešo gadu Jeļena Kažoka vadīja
mozaīkas darbnīcu. Tika veidoti individuāli mākslas darbi un divi telpiski
vides objekti - papildinājums pirms diviem gadiem Lielajā ielā tapušajai mozaīkas sienai “7 dienas”. Pagaidām jaunie
objekti atrodas pie Kandavas novada
muzeja, vēlāk, kad beigsies remontdarbi, tie aizceļos uz skvēriņu pie mozaīkas
sienas. Protams, ir ieceres arī jauniem
objektiem, kuras varētu pakāpeniski īstenot.
turpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

Šogad tika sakārtota graviņa pie
Kandavas atklātā peldbaseina un uzstādīts vides objekts “Ūdens rats”, kuru
gatavoja plenēra dalībnieki prasmīgo
meistaru Jurģa Ābeles un Anda Jakobsona vadībā. Darbs bija liels, rezultāts
skaists, ceram turpināt un attīstīt šo objektu.
Kā vienmēr, Kandavas skaistās ieliņas un Abavas ieleja apbūra gleznotājus.
Ar jaunajiem māksliniekiem kopā darbojās gleznotāja no Tukuma - Ingemāra
Treija. Visus skaistos gleznojumus, mozaīkas, keramikas u.c. darbus vēl mēnesi
iespējams aplūkot Kandavas Mākslas
galerijā novada muzejā.

Liels paldies visiem mūsu atbalstītājiem, bez kuriem šis plenērs nebūtu
bijis tik plašs, krāšņs, rezultatīvs: Kandavas novada domei, Kandavas novada
Kultūras pārvaldei, Ziedītei Začestei,
Sarmai Anģēnai, Kitijai Švīgerei, Jurģim
Muskam un vēl daudziem citiem. Pateicība pienākas arī Kandavas internātvidusskolas darbiniekiem un direktorei
Elitai Lavrinovičai, Aivaram un Airai
Freimaņiem par brīnišķīgajām telpām
Ūdens ielā, kurās notika radošās darbnīcas, Kandavas Mūzikas un mākslas skolas direktorei Marutai Balodei. Paldies
jāsaka arī Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma direktorei Dacei Rozentālei,

Ansim Romanovskim, Guntaram Indriksonam par atsaucību, atbalstu vides
objekta īstenošanā un Ingai Labeckai
par gardajām maltītēm.
Ir liels gandarījums par padarīto.
Priecājos, ka arvien vairāk kandavnieku
iesaistās plenēra norisēs un pilsētas dzīves bagātināšanā.
Aicinu dalīties pārdomās par padarīto, ierosināt idejas nākamā gada plenēram un Kandavas pilsētvides uzlabošanai. Kandavas novada Kultūras pārvalde
vienmēr ir atvērta jaunām, kreatīvām
idejām pilsētas kultūras dzīves attīstīšanai un pilnveidošanai!
Linda Romanovska

TAPUSI GRĀMATA PAR NOVADA RŪPJU BĒRNIEM

21.jūlijā Kandavas novada Sociālā
centra zālē valdīja svētku noskaņa.
Novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Liena Reinberga bija saaicinājusi vairākus desmitus audžu un
aizbildņu ģimenes, tuvus draugus un
domu biedrus, lai prezentētu savu grāmatu “Rūpju bērni Kandavas novadā”.
Liena tikšanās laikā sacīja, ka par savu
darba pieredzi izlēmusi rakstīt tāpēc, ka
Kandavas novadā ir tik labi, atsaucīgi
un saprotoši cilvēki, kas joprojām godam pilda aizbildņu un audžuģimeņu
misiju. “Tie ir cilvēki, kuri izaudzinājuši krietnus savus bērnus un kuriem ir
vēlme palīdzēt uzaugt ģimeniskā vidē
arī kādam vecāku pamestam bērnam.”
Liena sacīja, ka vēlējusies pastāstīt, kāds

ir viņu darbs un ko tas ikdienā no katra
prasa. Gribējusi arī padalīties savā pieredzē par to, ar kādām grūtībām saskaras ikdienā gan audžuģimenes, gan aizbildņi, gan bāriņtiesa.
Liena bāriņtiesā strādā no 1997.
gada, kopš bāriņtiesu
darbības
atjaunošanas Latvijā
pirmsākumiem.
Ilggadēja, pieredzes bagāta
speciāliste,
kura no sirds
sniedz kvalificētu palīdzību un padomu. Satiekoties rodas
pārliecība,
ka Liena ir
savā vietā un
zina visu lietu
kārtību. Konsultējoties
sarunās valda draudzīga
gaisotne. Ar
savu enerģisko rīcību, gādību, centību,
mīlestību, atsaucību un sirsnību iemantojusi cilvēku atzinību.

Aptaujājot iedzīvotājus, kuri ir meklējuši palīdzību pie Lienas Reinbergas,
cilvēki saka, ka galvenais, kas viņus parasti pārsteidz, ir iejūtība, atsaucība un
laipnā attieksme.
Nenovērtējams ir Lienas darbs ar
aizbildņu un audžuģimenēm. 1996.gadā, kad Latvijā tika izveidotas bāriņtiesas, Kandavas novadā bija
tikai dažas aizbildņu ģimenes. Šobrīd mūsu novadā ir 44 šādas ģimenes. 2005.gadā novadā
radās pirmās audžuģimenes. Šobrīd novadā
ir 60 audžuģimenes.
Aizbildņu ģimenes
par savām mājām
sauc vairāk nekā 60
bērni, audžuģimenēs
ģimenes siltumu saņem ap 100 bērnu.
Tie ir gan mūsu novada, gan citu pašvaldību bērni, kuri saviem
bioloģiskajiem vecākiem bijuši nevajadzīgi un traucējoši.
Kā vienmēr uzsver pati Liena, viss
labais, tāpat kā viss sliktais, sākas ģime-

INFORMĀCIJA
nē. Pats svarīgākais un dārgākais ģimenē ir bērni.
Grāmatas atvēršanas svētkus kuplināja bērnu- Martas, Keitas, Maijas un
audžumammas. Evitas skaistais dziedājums un Daniela stāstītā pasaka. Pasā-

PROJEKTI
kuma gaitā katram bija, ko pastāstīt un
dalīties atmiņās. Izskanēja daudz labu
vārdu un pateicību Lienai par laiku, kas
pavadīts, kopā audzinot likteņa pabērnus, par atbalstu, sapratni, optimismu
un sirds siltumu.

9.

Pasākums un grāmata ir Lienas dāvana tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā
pavadīti 20 gadi bāriņtiesas darbā, kas
bijuši kopā ar viņu gan prieka, gan arī
ne tik priecīgos brīžos.
Aija Švāne

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
11.augustā
19:00 Jubilejas izrāde “Tobago”
U.Marhilevičam-60, M.Zālītei -65-Brīvdabas estrādē “Ozolāji”
16.augustā
14:00 Lasītāju klubiņa tikšanās ar Kārli
Tjarvi un Irēnu Hadaņonoku- Kandavas
pilsētas bibliotēkā
19.augustā
22:00 Zaļumballe ar grupu “Brekšu Pekši”- brīvdabas estrādē “Ozolāji”- ieejas
maksa 5,- eiro
25.augustā
19:00 Grupas “OPUS PRO” koncertsbrīvdabas estrādē “Ozolāji”- ieejas maksa 8,- eiro
26.augustā
11:00 Zemītes pagasta svētki “Zemītei
580” un pagasta sporta svētki -Zemītē
27.augustā
14:00 Zemītes ev.lut. baznīcai 450- svēt-

ku Dievkalpojums Zemītes baznīcā
SPORTS
10.08.-12.08. Kartinga sacensības Latvijas Čempionāts.
PROkart/LRMC/KZ2Baltic-Kandavas
kartodromā
11.augustā
10:00 Jāņa Lūša balvu izcīņa škēpmešanā- Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas stadionā
12.augustā
Kandavas novada sporta svētki – Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadionā
13.augustā
Openkart kartinga sacensības- Kandavas
kartodromā
18.augustā
19:00 Kandavas kausa izcīņa šautriņu
mešanā 3.kārta- Kandavas sporta halle

20.augustā
Kartinga sacensības “Discomania”- Kandavas kartodromā
25.08.-26.08.
Kartinga sacensības Rotax Nordic Chalennge-Kandavas kartodromā
3.septembrī
Openkart kartinga sacensības- Kandavas
kartodromā
10.septembrī
Kartinga sacensības “Discomania”- Kandavas kartodromā
IZSTĀDES
No 22.07.- 6.09.- “Plenērā radītie” 2017.
-Kandavas Mākslas galerija
Līdz 30.08. Kandavas MMS mākslas nodaļas absolventu darbu izstāde “Taureņu
lidojums” -izstāžu zālē “Vējspārns” Kandavas kultūras namā

IZSOLES
Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma – nedzīvojamas telpas Nr.13, Lielā iela 38, Kandava, Kandavas
novads (kadastra numurs 9011 900 0856) ar kopējo platību
27,7 m2, Izsoli.
Izsoles objekta sākumcena EUR 400,00. Izsoles nodrošinājums - EUR 40,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada
21. augustā plkst. 11.10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6,
Kandavā. Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas
novada domē līdz 2017. gada 18. augustam, plkst.12:00, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu
kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Tālrunis uzziņām
63107370.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Kazenes”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs
9044 002 0149) sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 4,49 ha, tajā skaitā meža zeme 2,0 ha, atkārtotu
Izsoli.
Izsoles objekta sākumcena EUR 9000,00. Izsoles nodrošinājums - EUR 900,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.
gada 21. augustā plkst. 11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā. Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams
Kandavas novada domē līdz 2017. gada 18. augustam,
plkst.12:00, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS
“SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Tālrunis uzziņām
63107370.

SĀKUSIES ROMU INTEGRĀCIJAS PROJEKTA ĪSTENOŠANA

Biedrība „Kandavas novada Jauniešiem” ir uzsākusi romu integrācijas
projekta „Stereotipu mazināšanas un
savstarpējas izpratnes veidošana caur

vizuālās mākslas kultūras izpausmēm”
realizāciju.
Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, savstarpējo izpratni,
toleranci, stereotipu laušanu, savstarpēji
izzinot latviešu un romu tautu mākslu,
veidojot pazīstamu latviešu un romu
tautu mākslinieku, konkrēti, gleznotāju
slavenu gleznu reprodukcijas, izmantojot dažādas vizuālās mākslas tehnikas,

neapstrīdot katra individuālo redzējumu katra konkrētā mākslas darba tapšanā, veicinot Latvijas 100 –gades svinību norises kuplināšanu – galarezultātā
– romu un latviešu bērnu un jauniešu
mākslas darbu izstāde.
Sākot ar 2.augustu līdz 14.septembrim, katru trešdienu un ceturtdienu,
no plkst. 15:00 – 17:00 jauniešu centrā
turpinājums 10. lpp.

10. PROJEKTI

SPORTS

turpinājums no 9. lpp.

„Nagla” tiks vadītas mākslas nodarbības, kurās piedalīsies gan romu, gan latviešu tautības bērni un jaunieši. Mākslas nodarbību tēma katru nedēļu ir cita,
sākot ar vecmeistaru gleznotāju mākslas
darbu reprodukcijām, kā piemēram,
Jaņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša daiļdarbiem, kā arī ar jaunāku daiļdarbu
reprodukcijām, kuru autori ir Džemma
Skulme, Maija Tabaka, Kārlis Rudēvičs
un Daiga Krūze.
Nodarbību noslēgumā ir paredzēts
brauciens kopā uz Latvijas Nacionālo
mākslas muzeju un Romu Kultūras centru, kā arī izstādes „Mūs vieno Māksla”
atklāšana, Latvijas 100-gades svinību
norises kuplināšanas ietvaros.
Aicinām bērnus un jauniešus, kuri
vēlas iepazīties ar latviešu un romu tautu mākslas kultūru, un ir vēlme radoši
darboties, apgūstot dažādās mākslas
tehnikas, piedalīties mākslas nodarbī-

bās jauniešu centrā „Nagla”.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar
biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse”
un Kultūras ministriju projekta „Par
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstī-

bas un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.
Informāciju sagatavoja projekta
vadītāja Linda Tarasova

“SLIMĪBU PROFILAKSES UN VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ”
Kandavas novada dome īsteno
projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas
novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas
novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem visiem Kandavas
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses
pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 7
aktivitātes, aptverot atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību profilaksi un
garīgās veselības profilaksi. Bet veselības
veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks
īstenotas 19 aktivitātes, aptverot garīgās
veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes,
popularizējot vasaras un ziemas sporta
veidus, kā arī rīkojot veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā

no 2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada
30. decembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas novada
iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir
100829,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 85704,65 EUR
apmērā un valsts budžeta finansējums
15124,35 EUR apmērā.
Ar pasākumu plānu 2017.gadam un
augusta pasākumu grafiku varat iepazīties mājas lapā www.kandava.lv, sadaļā
-Sākums.
Ieva Rudēvica
Projektu vadītāja

KANDAVAS KARTODROMĀ LATVIJAS ČEMPIONĀTA
KARTINGĀ 4.POSMS
No 13.-15.jūlijam Kandavas kartodromā notika Latvijas čempionāts
PRO-KART/LRMC 4.kartinga sezonas
posms. Tajā piedalījās sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, kopumā 160 dalībnieku dažādās sporta klasēs.
Šajās sporta sacensībās piedalījās arī
kandavnieks Adrians Lasis, kurš pārstāv
Kandavas Kartinga klubu un savā klasē
TK Senior izcīnīja 1.vietu.
Komandu kopvērtējumā 1.vietu ieguva Kandavas Kartinga klubs, kuru
pārstāvēja- Artūrs Mārtinsons (R85
klasē 1.vieta), Armands Andersons (Senior Master klasē 1.vieta), Adrians Lasis
(TK Senior klasē 1.vieta), Ernests Skulte

(DD2 klasē 2.vieta) un Ivars Uss (DD2
klasē 3.vieta).
Nākamais piektais kartinga sezonas

posms notiks Kandavas Kartodromā
12.augustā.

SPORTS 11.

IEVA ANNIJA STEPIŅA TREŠĀ LABĀKĀ LODES GRŪDĒJA
BALTIJĀ
15.jūlijā Viļņā notika Baltijas valstu čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalījās un ar teicamiem rezultātiem
turpināja iepriecināt arī mūsu novada
vieglatlēte Ieva Annija Stepiņa.
Mūsu sporta skolas pašreiz labākā
vieglatlēte Ieva Annija Stepiņa, startēdama LR izlases sastāvā U-16 vecuma grupā, spēja izcīnīt 3.vietu lodes grūšanā ar
rezultātu 12.54 metri.
Ievas uzrādītais rezultāts ir sezonas
labākais rezultāts Latvijā. Pirmās divas
vietas ieņēma sportistes no Igaunijas
attiecīgi ar 13.24 m un 12.91 m tāliem
raidījumiem.
No katras valsts katrā disciplīnā
startēja pa diviem sportistiem. Ieva no
Latvijas sportistiem uzrādīja labāko
rezultātu, atstājot aiz sevis 5. vietā arī
divkārtējo LR čempioni lodes grūšanā
Mariju Svistunu no Ventspils (12.25 m).
Treneris Indulis Matīss

BĒRNI APGŪST
PELDĒŠANAS
PRASMES

2.augustā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma peldbaseinā Sporta
Klubs “Kandava” organizēja peldēšanas apmācības bērniem.
Nodarbību vadīja treneri no Rīgas
Vladislavs Arseņjevs un Konstantīns
Mešalkins. Bērniem tika demonstrēti
dažādi peldēšanas veidi, kā arī dažus no
veidiem tika mēģināts apgūt. Laika apstākļi bija peldēšanai piemēroti, peldēt
prasmes apgūt vēlējās salīdzinoši daudz
bērnu. Nodarbībā piedalījās vismaz 30
dažāda vecuma mazo peldētāju ar vecākiem un vecvecākiem.
Paldies visiem pieaugušajiem, kas
atveda bērnus, lai viņi apgūtu peldēšanas prasmes.
Egita Grundmane

JAUNIE BASKETBOLISTI TIEKAS AR
KRISTAPU PORZIŅĢI

Mūsējie kopā ar Kristapu Porziņģi
Jau otro reizi Latvijas labākais
basketbolists Kristaps Porziņģis organizēja tikšanos un meistarklases 250
Latvijas jaunajiem basketbolistiem.
Pasākumā piedalījās četri Kandavas novada BJSS basketbolisti- Kristers
Grunte, Kārlis Kazaks, Tīna Zeberiņa
un Agnete Kārkliņa.

Arī šogad jaunie basketbolisti pulcējās Elektrum Olimpiskā centra basketbola zālē, lai tiktos ar Kristapu Porziņģi,
uzdotu viņam jautājumus, kopā patrenētos un nofotografētos. Šāda tikšanās
iedvesmo jaunos censoņus trenēties vēl
cītīgāk, izvirzīt lielus mērķus un censties
tos sasniegt.

12.
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KAPU SVĒTKI KANDAVAS NOVADA KAPSĒTĀS
19.augustā

26.augustā

27.augustā

Cēres pagasta kapsētās:
12:00 Andziņu kapos
13:00 Vecciema kapos
14:00 Korģeļciema kapos
15:00 Raibāju kapos

Kandavas pagasta kapsētās:
11:00 Ķikuļu kapos
12:00 Kreiļu kapos
13:00 Elku kapos
14:00 Vimbužu kapos
15:00 Cikundes kapos
16:00 Kalnmuižas kapos

Kandavas kapsētās:
11:30 Kandavas ev.lut. baznīcas kapos
12:30 Jaunkandavas kapos

Zantes pagasta kapsētās:
14:00 Smiltiņu kapos
15:00 Jaundziru kapos

Matkules pagasta kapsētās:
14:00 Matkules kapos
15:00 Sviluma kapos
Svētbrīdi kapsētās vadīs ev.lut.
draudzes mācītājs Valdis Podziņš.

PROJEKTS „SLIMĪBU PROFILAKSES UN VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ”

Kandavas novada dome ir sākusi īstenot projektu „Slimību profilakses un
veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”. Augusta mēnesī iedzīvotāji aicināti piedalīties šādās aktivitātēs:
- Nūjošanas apmācības;

- Vingrošanas nodarbības svaigā gaisā;
- Vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā.
Nodarbības norisināsies Kandavā,
Matkulē, Zantē, Vānē, Zemītē un Cērē.
Nodarbības vadīs kvalificēti speciālisti.

Nodarbības ir bez maksas.
Plašāka informācija pieejama Kandavas novada domē, Kandavas novada
mājas lapā www.kandava.lv un uz afišu
stendiem.
Ieva Rudēvica, projektu vadītāja

PROJEKTI 13.

PROJEKTS „DZEJA IZDAIĻO KANDAVAS VECPILSĒTU”

Projekta ietvaros plānots veikt piecu ēku (Baznīcas iela 1, Dārza iela 6, Lielā iela 12, Lielā iela 23, Lielā iela 27) fasāžu atjaunošanas būvdarbus un apgleznošanas darbus. Par godu Latvijas simtgadei uz ēku fasādēm tiks uzgleznota dzeja par Latviju,
ievijot to Kandavai raksturīgā ainavā. Kandavas novada dome ir saņēmusi izstrādātas ēku fasāžu apliecinājuma kartes un krāsu
pases. Šobrīd ir izsludināts iepirkums, lai noskaidrotu ēku fasāžu atjaunošanas būvdarbu un apgleznošanas darbu veicēju. Paredzēts, ka šajā gadā tiks atjaunotas un apgleznotas divu ēku fasādes. Pārējo trīs ēku fasādes tiks atjaunotas un apgleznotas līdz
2018.gada 31.jūlijam.
Santa Āboliņa Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Komandu vērtējumā tiks vērtēta: makšķerēšana, pludmales volejbols (vīrieši, sievietes), futbols, strītbols, stafete.

14.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Raugāmies jūsos kā brīnumāCik vienkārši un jauki jūsu gadi zied.
Un ir tik mīļi, ka varam,
Līdzās tiem iet!
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
gadskārtās augusta jubilārus!
Anna Rasiņa, Veronika Skromane, Staņislava Knēta,
Silva Rozenfelde, Skaidrīte Smelte, Alfons Ronis,
Ausma Dūdiņa, Alma Kaže, Voldemārs Ansons,
Biruta Dobele, Harijs Gnutons, Valentīna Krūtaine,
Rita Rozīte, Lidija Andreca, Dace Krātiņa,
Karīna Koškina, Astrīda Emsiņa, Raimonds Egle,
Ēvalds Pīternieks, Māra Strance, Skaidrīte Fišere,
Marija Šabala
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Informācija iedzīvotājiem!

2017.GADA AUGUSTS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017.gada jūlijā
reģistrēti
6 jaundzimušie 2 meitenes un 4 zēni:
BEATRISE, GERDA,
RENĀRS, MARKUSS,
GUSTAVS, RAIVIS

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

Vien kopā Jūs esat debesis,
Vien kopā Jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem,
Līdz jūrai divatā aizšūpot ļauts!
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā
noslēgtas 18 laulības, kas ir absolūtais
Kandavas novada rekords!
Sveicam jaunās ģimenes!
Kandavas novada dome
Kandavas novadā savas Dimanta kāzas
24.augustā svinēs Helga un Ilgvars
Dišleri, kā arī 19.augustā Zelta kāzas
atzīmēs Elīzabete un Andris Averati.
Sveicam stiprās ģimenes!
Kandavas novada dome

Sakarā ar Kandavas poliklīnikas remontdarbiem, pacientu un ārstu drošības dēļ, ārstu prakses vietas tiek pārceltas uz
citām telpām. Ģimenes ārstes A.Piebalga un S.Jurēvica, kā arī
speciālistes A.Birkenšteina un M.Ševčuka, kurām pacientu
pieņemšanas telpas atradās poliklīnikas 2. stāvā, sākot ar š.g.
7.augustu, pacientus pieņems Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma dienesta viesnīcā, Valteru ielā 6/3.
Nepieciešamības gadījumā Kandavas novada Sociālais
dienests nodrošinās ar asistenta, parastā un speciālā transporta pakalpojumiem. Lūdzam savlaicīgi (ne vēlāk kā 1 dienu iepriekš) par transporta nepieciešamību ziņot Sociālajam
dienestam: 63182063 vai 29171921, vai pašvaldības sekretārei
telefons 63182028.
Pievienotajā attēlā redzama ēka un ieejas durvis (dzeltena
bulta), pa kurām jāiet, lai nokļūtu pie ārstiem.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Paldies par sapratni!

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kase Kandavas novada sociālā dienestā Jelgavas ielā 4a, Kandavā,
Kandavas novadā, nestrādās no š.g. 1.augusta līdz 14.augustam, kā arī no 28.septembra līdz 11.oktobrim.
Atgādinām, ka tuvākās norēķinu vietas ir SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” kase “Robežkalnos”, Kandavas pagastā, vai veikalā “Maxima” Abavas ielā 4b, Kandavā (komisijas maksa 0,50 EUR).
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
t. 63126072, 26603244

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017.gada jūlijā izdarīti
7 ieraksti miršanas reģistrā:
Janīna Lazovska (1934.),
Anna Milta (1931.)
Mirdza Roze (1937.),
Elga Lauva (1928.)
Oskars Šteinbergs (1958.) no Cēres pagasta
no Kandavas
Skaidrīte Valdenburga
Vladimirs Ivanovs (1954.) (1944.) no Brocēnu novada
no Kandavas pagasta
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 09.08.2017.

