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GAIŠUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU

30.novembrī Kandavas Promenādē ar dziesmām, dejām 
un rotaļām, tika iedegta lielā egle, kuru pilsētai šogad dāvi-
nāja uzņēmējs Viesturs Valdis Dreimanis. 

Košā svētku egle izaugusi Kandavas pagasta mežā Griep-
ciemā un ieradusies Kandavā reizē ar Adventa laiku. Tā bija 
pirmā Ziemassvētku gaidīšanas laika gaismiņa – skaistā egle, 
kas iemirdzējās pašā pilsētas sirdī. 

Jau nākamajā dienā, 1.decembrī, turpat pretī Promenādei, 
visiem tik pazīstamajās grāmatnīcas “Laipa” telpās iemirdzē-
jās nākamās gaismiņas, tika atklāts jau sestais Ziemassvētku 
Dāvantirgus Kandavā. Bijušās grāmatnīcas telpas ieguvušas 
pilnīgu citu, svētdienīgi sapostu un dāvanām bagātīgi piepil-
dītu vidi un, kā dzirdēja runājam tirdziņa apmeklētājus, tām 
piestāv šis jaunais veidols. Par to, ka mūsu dāvanu tirgus ir 
kļuvis pazīstams un iemīļots ne tikai Kandavā un novadā, čak-
lie tirgus rūķi pārliecinājušies jau pirmajās dienās kopš atvēr-
šanas. Tāda rosība un iepirkšanās neesot ilgi redzēta Kandavā. 

Dāvantirgus būs atvērts līdz 26.decemba vakaram plkst. 
19:00.

Arī pilsēta pamazām pošas svētku drānās. Iebraucot Kan-
davā visus sagaida lielais Adventa vainags, Promenādē blakus 
eglei arī citu koku zaros iemirdzas svētku gaismiņas, kliedējot 
decembra tumšos vakarus un rītus. Kā sacīja domes priekšsē-
dētāja Inga Priede iededzot pilsētas egli, “ja pietrūkst sniega, 
padarīsim pilsētu spožu, to izrotājot.” Jau pavisam drīz tā arī 
būs. 

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. 
Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! 

No sevis, no tā, kas sevī. 
Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un pasaules 

mirdzums žilbinās acis, tad ziniet un 
apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi 
no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos 

jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.
/Imants Ziedonis/

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu novēl

Kandavas novada dome



2. AKTUALITĀTES

Dārgie Kandavas novada ļaudis!
Ir sācies klusais Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks – Adventa laiks, kad     

domās atskatāmies uz aizvadīto 
gadu, izvērtējam paveiktos darbus 
un pārcilājam spilgtākos notiku-
mus. Piestājam ikdienas skrējienā un 
aizdomājamies par patiesi svarīgo. 
Katrs gads kaut ko sniedz un kaut ko 
arī paņem. Kad zaudējam kādu tuvi-
nieku, draugu vai kolēģi ir ļoti sma-
gi, bet tajā pašā laikā jebkurš skumjš 
notikums liek mums kļūt labākiem, 
mīļākiem, saprotošākiem. Sirsnīgas, 
savstarpējas cieņas pilnas attiecības 
un iejūtīga attieksme ir ikviena cilvē-
ka neizmērojama bagātība. 

Manuprāt, šis ir īstais laiks pa-
lūgt piedošanu un piedot, īstais laiks 
pateikt ikdienā nepasacīto paldies! 
Paldies ikvienam krietnam darba da-
rītājam, paldies katram saprotošam, 
atsaucīgam līdzcilvēkam, izpalīdzī-
gam kaimiņam un kolēģim, mīlošai 
mammai un tētim, labestīgiem vec-

2.

VALSTS SVĒTKOS APBALVOTI NOVADNIEKI
18.novembrī Kandavas kultū-

ras namā notika Latvijas Republikas 
Proklamēšanas 99.gadadienas svinī-
gais pasākums.

“Patriotisms- tā ir piederība, savai 
valstij, savam novadam, savai pilsētai 
un pagastam, vietai, kur esi dzimis! Tā 
ir arī piederība mūsu valsts karogam, 
himnai, ģerbonim un cilvēkiem, kas ar 
darbu veidojuši vietu, kur mums visiem 
ir tik labi. Kur mums prieks dzīvot, un 
ar ko mēs lepojamies.” – uzrunājot klāt-
esošos Valsts svētku pasākumā, sacīja 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Priede. Priekšsēdētāja aicināja ne-
pazaudēt lepnumu par mūsu novadu, lai 
arī kur aiznestu dzīves ceļi, paturēt sirdīs 
to, ka esam nākuši no Kandavas novada. 

Valsts svētkos apbalvojumus saņēma 
15 novada ļaudis, kurus saņemt atzinību 
bija izvirzījuši uzņēmumi un iestādes, 
darba kolēģi un vienkārši - līdzcilvēki.

Kandavas novada Pateicība tika 
pasniegta:

- Baibai Aleksīnai, Ērikai Millerei 
un Aivaram Pabērzam par ilggadēju 
un nesavtīgu darbu neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības sniegšanā novada 
iedzīvotājiem;

- Ilzei Celmai par aktīvu iesaistīša-
nos pagasta kultūras dzīvē un atbalstu 
sabiedriskajās norisēs novadā;

-Anitai Gailei par ilggadēju un apzi-
nīgu darbu Zantes pamatskolā un Maz-
pulku kustības aizsākšanu;

-Mārītei Grīnhofai par ilggadēju un 
pašaizliedzīgu darbu iedzīvotāju aprūpē 
Kandavas sociālajā pansijā;

- Aijai Kārņupai par ilggadēju darbu 
tūrisma attīstībā novadā un latviskā pat-

vecākiem, rosīgiem bērniem un jau-
niešiem.

 Mēs visi kopā veidojam mūsu 
novadu tādu - kādi esam mēs paši! 
Skatīsimies pasaulē caur gaismu un 
vairosim gaismu sevī. Tā sagaidot 
Latvijas simtgadi krietnāki, garīgi ba-
gātāki, labestīgāki un čaklāki.

Ir grūti dzīvot tā, lai vairotu labo 
katru dienu, bet ir jācenšas! Ne velti 
E.K. Logē sentence vēsta: “No Zie-
massvētku sveces varam mācīties 
kādu retu, bet ļoti svarīgu īpašību: 
neradīt nekādu troksni, bet tajā pašā 
laikā sevi visu atdot citiem”. 

No sirds visiem novēlu, lai Zie-
massvētki atnāk ar gaišām domām 
un mieru sirdī, lai 2018. gadā ticība, 
pacietība, laba veselība, miers ģimenē 
un darbā!

Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja

Inga Priede 

riotisma saglabāšanu;
-Igoram Zaļevskim par nesavtīgu ie-

guldījumu sporta attīstībā novadā;
-Anitai Nikolajenko par ilggadēju 

un apzinīgu darbu Kandavas internātvi-
dusskolā un ev.lut. draudzes Svētdienas 
skolā bērnu un jauniešu izglītošanā;

-Reinim Štofertam par iniciatīvu, 
ieguldījumu un pēctecību projektu īste-
nošanā un sportiska dzīvesveida veici-
nāšanā Kandavā;

-Veronikai Ragauskai par aktīvu ie-
saistīšanos pensionāru kustībā un Ze-
mītes pagasta novadpētniecībā.

Nominācijā “Kandavas novada 
Gada uzņēmējs” tika apbalvots Ivo Im-
mermanis par nozīmīgu ieguldījumu 
uzņēmējdarbībā, veicinot novada atpa-
zīstamību Latvijā un ārpus tās robežām.

Nominācijā “Kandavas novada 

Gada labdaris” tika apbalvots Ljugar-
nas Lauvu klubs (Lions Club Ljugarn) 
par nesavtīgu palīdzību, organizējot un 
finansiāli atbalstot Kandavas novada 
bērnu nometnes Gotlandē.

Nominācijā “Kandavas novada 
Gada lepnums” tika apbalvota Linda 
Romanovska par Kandavai nozīmīgu 
mākslas un kultūras pasākumu brīvprā-
tīgu organizēšanu.

Nominācijā “Kandavas novada 
Goda pilsonis” tika apbalvots Mamerts 
Vaivads par ieguldījumu Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma, pilsētas 
un Kandavas pagasta attīstībā, nesavtīgu 
finansiālo atbalstu kultūrai un sportam 
novadā.

Dagnija Gudriķe
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LAI KUR ES BŪTU, SIRDĪ VIENMĒR PALIKŠU KANDAVNIEKS
ma un saimniecības, kas bija ie-
cerēta kā praktiskās apmācības 
bāze. Tehnikums tolaik bija, un 
arī tagad ir, viena no vadošajām 
un labākajām mācību iestādēm 
Latvijā. Tā bija mācību iestāde ar 
priekšzīmīgi nostādītu apmācī-
bas un audzināšanas darbu, pa-
raugs visiem. Tādu es to saņēmu, 
sākot strādāt. Un tas nebija mans 
nopelns, tāpēc, izmantojot iespē-
ju, gribu pateikt vislielāko paldies 
tiem cilvēkiem, kas strādāja šajā 
iestādē pirms manis. Ir cilvēki, 
kuru vārdi, nosaukti neprasa ko-
mentārus, tie ir Vilnis Kleinbergs, 
Ēriks Villers, Arvīds Jansons, ve-
sela virkne skolotāju, kā Herta 
Kronberga, Vija Lejiņa, Helga 
Dišlere.  Kandavas tehnikums jau 
toreiz bija mācību iestāde ar lie-
lu un bagātu vēsturi. Tomēr bija 
arī šaurās vietas, kuras vajadzēja 
atrisināt-  kopmītņu jautājums, 
audzēkņu sadzīves apstākļi, ko 
steidzami vajadzēja uzlabot. Sa-
līdzinoši īsā laikā tika uzbūvētas 

divas kopmītnes. Mūsu audzēkņi sek-
mīgi piedalījās priekšmetu olimpiādēs, 
kultūras un sporta pasākumos. Gribu 
nosaukt vēl dažus leģendārus Kandavas 
cilvēkus - Hugo Jurševskis, Egons Grin-
dulis, Liena Reinberga, kura tikko izvir-
zīta augstajam apbalvojumam Latvijas 
lepnums.  

Jūs sacījāt, ka blakus mācību dar-
bam, otra struktūrvienība bija saim-
niecība?

- Jā. Saimniecība nebija tik patīkama 
un skaista kā mācību iestāde, tā stāvēja 
blakus ar diezgan lielu problēmu loku. 
Pēc divu, tolaik, kolhozu pievienoša-
nas, saimniecība izveidojās par lielu, 
sarežģītu, ar nepietiekamu materiāli 
tehnisko bāzi un daudzām problēmām 
bagātu lielsaimniecību. Diezgan kritis-
kā stāvoklī bija daži ražošanas objekti, 
nācās daudz domāt par remontiem, par 
rekonstrukciju, par jaunu objektu būv-
niecību. Tomēr, ejot soli pa solim uz 
priekšu,  pēc gadiem tā tika atzīta un 
ierindota starp labākajām saimniecībām 
rajona mērogā. Saimniecībā strādāja 
lieliski speciālisti, kā Jānis Ušpelis, Mir-
dza un Pēteris Aukšmuksti, Leonārija 
Gudakovska, Skaidrīte Šneidere, Andris 
Vjaksa un vēl daudzi citi. Liels darbs tika 
ieguldīts celtniecībā, tika uzcelts slauca-
mo govju un cūkkopības komplekss, 
kaltes, fermas, arī dzīvojamais fonds. Un 
es palieku pie sava apgalvojuma, ka visa 
pamatā bija saliedēts kolektīvs un labi 
sava aroda meistari. 

Ar kādām domām un izjūtām atce-
raties darba gadus tehnikumā?

Pa šiem gadiem ir izaugusi jauna 
paaudze, bet noteikti starp mums vēl ir 
cilvēki, kas atceras tos laikus. Starp prie-
ka brīžiem ir bijuši arī sāpīgi un smagi 
brīži. Visvairāk sirds sāp par nepadarīta-
jiem darbiem. Ne visu izdevās izdarīt tā, 
kā būtu gribējies. Tomēr esmu ganda-
rīts par to laiku, ko pavadīju šeit.  Esmu 
pavadījis Kandavā  sava mūža labākos 
gadus. Tie bija gadi, kad dzīvē daudz 
ko jau biju sapratis, nostabilizējies, kad 
man bija pietiekoši daudz enerģijas, lai 
paveiktu visu to, kas bija jāpaveic. Tie 
bija mani raženākie gadi. Šodien, brau-
cot pa saimniecību un redzot objektus, 
kurus mēs ļoti grūti izcīnījām, ir skumji, 
ka daudzi atrodas nožēlojamā stāvoklī.

Tomēr bez sirdssāpēm, ir taču arī 
lepnums par paveiktajiem darbiem?

- Jā, protams! Mums bija ļoti labi 
nostādīta kultūras un sporta dzīve, tās 
centrs bija Valdeķu kultūras nams. No-
tika Dziesmu un deju svētki starp teh-
nikumiem, kuros startējām ar labiem 
panākumiem. Kopīgi ar radio rūpnīcas 
kultūras darba vadītāju Āriju Liģi, iz-
veidojām lielisku sadarbību ar Maestro 
Raimondu Paulu. Notika lopkopēju, 
mehanizatoru un citu profesiju pār-
stāvju atpūtas vakari, koncerti, teātra 
izrādes. Tehnikuma kartingu pulciņš 
bija labākais Padomju Savienībā, trīs no 
sešiem izlases sportistiem -Arnis Jur-
ševskis, Raimonds Gudriķis un Ainārs 
Bērziņš- bija kandavnieki. Nevaru ne-
piemināt viņu mehāniķi Gunti Paleju, 
kas bija sava darba fanātiķis. 

Mums bija laba, auglīga sadarbība ar 
pašvaldību, kā piemēram, mēs nodevām 
pašvaldībai bijušā bērnudārza ēku Kan-
davas mākslas skolas izveidei, par ko vēl 
šodien, pēc vērienīgajiem labiekārtoša-
nas darbiem, visiem ir liels prieks. 

Kā pavadāt laiku tagad, vairs ne-
esot aktīvā darba dzīvē?

- Sākot no agras bērnības, bez dar-
ba nekad neesmu bijis. Mana bērnība 
nebija viegla, mamma mūs, trīs puišus, 
uzaudzināja viena, jo tēvs aizgāja bojā, 
kad vēl skolā negājām. Darba vienmēr ir 
bijis daudz, arī šodien. 

Man nekad nav bijis vienaldzīgs 
sports, arī tagad. Kad parādījās iespēja, 
kopā ar sievu braucām slēpot, spēlēju 
tenisu, piedalos medībās. Mazliet pace-
ļojam.

Varu atvēlēt laiku lasīšanai.  
Es vēlreiz pateicos kandavniekiem 

par man parādīto lielo uzmanību un 
augsto novērtējumu! Lai kur dzīve mani 
aizvestu, sirdī vienmēr palikšu kandav-
nieks!

Dagnija Gudriķe

Šos vārdus Valsts svētkos, pēc ap-
balvojuma” Kandavas novada Goda 
pilsonis” saņemšanas, sacīja bijušais 
Kandavas Lauksaimniecības tehniku-
ma direktors Mamerts Vaivads.

Piedāvāju sarunu ar Mamertu Vai-
vadu.

Kā uzņēmāt ziņu, ka esat izvirzīts 
apbalvojumam “Kandavas novada 
Goda pilsonis”?

- Jāatzīstas, biju ļoti pārsteigts par to. 
Par man izrādīto lielo godu. Nesaprotu, 
kā  atcerējāties mani pēc tik daudziem 
gadiem! Ir pagājuši trīsdesmit septiņi 
gadi, kopš tās dienas, kad sāku strādāt 
par direktoru toreizējā Kandavas sov-
hoztehnikumā. Un jau divdesmit trīs 
gadi aizritējuši, kopš manas pēdējās 
darba dienas tehnikumā. Ziņa, ka esmu 
izvirzīts apbalvojumam “Kandavas no-
vada Goda pilsonis”,  laikam ir pats lielā-
kais pārsteigums, kādu savā dzīvē esmu 
piedzīvojis! 

Izvirzot augstajam apbalvojumam, 
jūs man esat izrādījuši ne tikai lie-
lu godu, bet arī cieņu un atzinību. Tas 
mani ļoti aizkustinājis un paliks atmiņā 
uz mūžu.

Pašķirot atmiņu grāmatas lapas, 
atgriezīsimies tālajos astoņdesmitajos 
gados, kad jauns un spēka pilns iera-
dāties Kandavā un stājāties pie Kanda-
vas tehnikuma stūres.

- Man jāsaka, ka jebkurš vadītājs vai 
direktors stājoties pie amata pienākumu 
pildīšanas, vienmēr saņem zināmu man-
tojumu no priekšgājēja. Manā gadījumā 
tas bija sovhoztehnikums, kas sastāvēja 
no divām struktūrvienībām- tehniku-
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GODINĀTI VALSTS UN PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKI
4.decembrī par godu Valsts policijas 

99.gadadienai Tumes pagasta kultūras namā 
tika godināti Valsts un pašvaldības policijas 
darbinieki. 

Apbalvojumu saņēma arī Kandavas nova-
da pašvaldības policijas priekšnieks Rihards 
Zariņš.

Pateicību par ieguldījumu sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanā un veiksmīgu sadar-
bību ar Valsts policijas Zemgales reģiona pār-
valdi, kā arī sakarā ar Valsts policijas 99. gada-
dienu, Rihardam Zariņam pasniedza Tukuma 
iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants Janeks 
Bahs. Kandavas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks saņēma arī Kandavas novada do-
mes priekšsēdētājas Ingas Priedes pateicību 
par godprātīgu pienākumu veikšanu. 

Kandavas novada domes priekšsēdētājas 
Pateicību par veiksmīgu sadarbību ar Kanda-
vas novada domi saņēma arī Valsts policijas 
Tukuma iecirkņa inspektors Aldis Šenbergs, 
Tukuma iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants 
Janeks Bahs un Valsts policijas Tukuma iecir-
kņa vecākais inspektors Guntars Rupeiks.

Līga Šupstika 

 (no kreisās) Rihards Zariņš, Guntars Rupeiks, Inga Priede, 
Aldis Šenbergs un Vilnis Liepa 

PĒC PĀRBŪVES ATKLĀTA KANDAVAS MĀKSLAS UN 
MŪZIKAS SKOLA

14.novembrī pēc rekonstrukcijas 
darbiem svinīgi tika atklāta Kandavas 
Mākslas un mūzikas skola. 

Kā sacīja skolas direktore Maru-
ta Balode, ilgi bija strādāts, sapņots un 
gaidīts un beidzot sagaidīts svinīgais no-
tikums, kad skola pēc vērienīgās pārbū-
ves tiek atklāta. Un rezultāts iepriecina. 
“Šajā brīdī es lepna stāvu uz sliekšņa jau-
nās skolas priekšā un ar lepnumu varu 
teikt, ka šis ir skaistākais nams Kanda-
vas pilsētā un novadā. Ēka, kas no pelē-
kas padomju laiku kastītes ir pārtapusi 
par īstu gaismas pili.“ Maruta Balode 
teica paldies novada domei par lielo fi-

nansiālo ieguldījumu un  doto iespēju 
visai kuplajai skolas saimei tagad dzīvot 
kopā vienuviet.

Ēka piedzīvojusi neticami lielas pār-
vērtības gan vizuāli, gan tehniski. Di-
rektore teica paldies arī projektētājiem 
un būvniekiem SIA “DELPRO”  un SIA 
“COMPAIGN”, kas tik skaisti īstenojuši 
pārbūves projektu. Sarkano lentīti svi-
nīgi pārgrieza Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Priede, skolas direk-
tore Maruta Balode un būvnieku pārstā-
ve Ilze Nikolajeva.

Pēc tam klātesošie pa sarkano paklā-
ju iegāja jaunajās skolas telpās, kur liela-

jā zālē svinīgais pasākums turpinājās ar 
pateicībām, runām un nelielu audzēkņu 
koncertu. Nobeigumā visi pasākuma 
dalībnieki izgāja nelielā ekskursijā pa 
skaistajām jaunajām telpām, kas pēc 
remonta ieguvušas pavisam citu izskatu 
un krāsas. 

29.novembrī Mākslas un mūzikas 
skola rīkoja Atvērto durvju dienu, kad 
novada iedzīvotāji varēja klātienē ie-
pazīties ar jaunajām telpām. Priecēja 
tas, ka uz pasākumu bija ieradušies ļoti 
daudz interesentu.

Dagnija Gudriķe



5.DOMES LĒMUMI

turpinājums 6.lpp.

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 2017.GADA 23.NOVEMBRĪ 
PIEŅEMTIE LĒMUMI

DOMES SĒDĒ 2017.GADA 30.NOVEMBRĪ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Atbrīvot ar 2017. gada 27.novembri 
Lienu Reinbergu no Kandavas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces 
amata.

Ievēlēt ar 2017. gada 27. novembri 
Jolantu Vicinsku par Kandavas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci uz 
pieciem gadiem, nosakot mēnešalgu 
EUR 1100 mēnesī.

Ievēlēt ar 2017. gada 27. novembri 
Ingu Sniedziņu par Kandavas novada 
bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem, 
nosakot mēnešalgu EUR 1000 mēnesī.

Izglītība, kultūra, sports
Apstiprināja Kandavas novada do-

mes noteikumus „Grozījumi Kandavas 
novada domes 2014.gada 29.decembra 
noteikumos “Noteikumi par Kandavas 
novada izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu apbalvošanu”, kuri stājas spē-
kā 2017.gada 1.decembrī. Konsolidēti 
noteikumi publicēti Kandavas mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldī-
ba- noteikumi, nolikumi, cenrāži.

 Uzdeva Kandavas novada Kultūras 
pārvaldes vadītājai Ziedītei Začestei 
noslēgt sadarbības līgumu ar Tukuma 
novada domi par sadarbību tūrisma at-
tīstības veicināšanā Tukuma starpnova-
du teritorijā 2018.gadā, paredzot finan-
sējumu 1673,90 EUR Kandavas novada 
Kultūras pārvaldes budžetā. 

Nolēma atbalstīt SIA “Luxore” orga-
nizēto velomaratonu Kandavas novadā 
2018.gada 26.maijā, uzdeva domes iz-
pilddirektoram E.Dudem risināt jautā-
jumu par nepieciešamo atbalstu līdz 500 
EUR SIA “Luxore” organizētajam velo-
maratonam.

Piešķīra Jāņa Lapsas piemiņas bied-
rībai 300 EUR dokumentālās filmas 
“Piedzimt kopā ar Latviju” veidošanai, 
finansējumu paredzot no biedrībām un 
nodibinājumiem plānotajiem līdzek-
ļiem pamatbudžetā.

Nekustamā īpašuma jautājumi 
Nolēma iegādāties Kandavas novada 

domes īpašumā daļu – zemes vienību 
0,1 ha platībā no nekustamā īpašuma 
“Upītes”, Cēre, Cēres pagasts, noslēdzot 
pirkuma līgumu ar Ģ. Celitānu. 

Minētās daļas no nekustamā īpašu-
ma “Upītes”, Cēre, Cēres pagasts, Kan-
davas novads pirkuma maksa EUR 600, 
kura tiek apmaksāta no Kandavas nova-
da domes budžeta līdzekļiem.

Nolēma atļaut atsavināt nekustamo 
īpašumu „Laimas 2”, Zemīte, Zemītes 
pagasts un uzdot Kandavas novada do-

Attīstības un plānošanas nodaļai 
izstrādāt un iesniegt projekta “Kan-
davas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīļuks” energoefektivitātes 
paaugstināšana” pieteikumu Kohēzijas 
politikas fondu vadības informācijas 
sistēmā 2014.-2020.gadam. Apstiprināja 
projekta kopējās izmaksas 919  467,32 
EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 
539 000,00 EUR (458 150,00 EUR ir Ei-
ropas Reģionālā attīstības fonda finan-
sējums (85% no attiecināmajām izmak-
sām), 24  255,00 EUR ir valsts budžeta 

mes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 
un dzīvojamo māju privatizācijas ko-
misijai organizēt nekustamā īpašuma 
– „Laimas 2” atkārtotu izsoli ar aug-
šupejošu soli, pārdodot nekustamo īpa-
šumu uz nomaksu, nomaksas termiņu 
nosakot līdz vienam gadam. Nekustamā 
īpašuma „Laimas 2”, Zemīte, Zemītes 
pagasts atkārtotās izsoles sākumcena 
EUR 2800, izsoles solis EUR 50 un no-
drošinājums 10% apmērā no sākuma 
cenas.

Atļāva atsavināt nekustamo īpašu-
mu „Lauciņi”, Zemītes pagasts, Kanda-
vas novads, uzdeva Kandavas novada 
domes pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas un dzīvojamo māju privatizāci-
jas komisijai rīkot „Lauciņi”, Zemītes 
pagasts otro izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamā īpašuma „Lauciņi” izsoles 
sākumcena EUR 1100, izsoles solis EUR 
50 un nodrošinājums 10% apmērā no 
sākuma cenas.

Uzdeva Kandavas novada domes 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 
organizēt nekustamā īpašuma – dzīvok-
ļa “Robežnieki 3”-16, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads pārdošanu. Dzīvoklis 
“Robežnieki 3”-16, Kandavas pagasts 
tiek pārdots uz nomaksu, nomaksas ter-
miņu nosakot līdz 4 gadiem. Nekustamā 
īpašuma- dzīvokļa “Robežnieki 3”-16 
pārdošanas cena EUR 7000.

Nolēma atjaunot Ludim Pakalnam 
īpašuma tiesības uz zemi 915 m2 platībā 
Jelgavas iela 8, Kandava, Kandavas no-
vads.

Nolēma izbeigt zemes lietošanas 
tiesības Fricim Klāsonam (miris) uz ½ 
zemes domājamo daļu no nekustamā 
īpašuma “Dārziņi”, Cēres pagasts, Kan-
davas novads, kā arī noteica, ka ½ zemes 
domājamās daļas nekustamā īpašuma 
“Dārziņi” piekrīt Kandavas novada paš-
valdībai un ierakstāma zemesgrāmatā 

dotācija un 56  595,00 EUR Kandavas 
novada domes līdzfinansējums) un ne-
attiecināmās izmaksas 380 467,32 EUR 
(Kandavas novada domes finansējums). 

Apstiprināja Kandavas novada paš-
valdības struktūru jaunā redakcijā un 
uzdeva Juridiskajai un personāla noda-
ļai sagatavot Kandavas novada domes 
2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu 
Nr.5 “Kandavas novada domes noli-
kums” grozījumi un jāiesniedz apstipri-
nāšanai š.g. decembra domes sēdē.

uz pašvaldības vārda. Rihardam Klāso-
nam tiek piešķirtas zemes nomas pirm-
tiesības par ½ zemes domājamās daļas 
nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Cēres 
pagasts līdz 2017. gada 31. decembrim.

Piešķīra Modrim Kārkliņam nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
2017.taksācijas gada trešajam un cetur-
tajam ceturksnim, nodokļa summu sa-
mazinot par 50%.

Finanšu jautājumi
 Uzdeva Finanšu nodaļas vadītājai 

Dacei Rudēvicai uzskaitīt bilancē pārē-
jo bioloģisko aktīvu sastāvā 1105 kokus 
par kopējo vērtību 29541,00 EUR.

Apstiprināja projekta “Parka pie 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
labiekārtošana” pirmās kārtas kopējās 
izmaksas EUR 121  689,82, no kurām 
publiskais finansējums EUR 22  500,00, 
Kandavas novada domes finansējums 
EUR 99 189,82. Domes līdzfinansējuma 
daļu EUR 84 934,12 projekta “Parka pie 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
labiekārtošana” pirmās kārtas īstenoša-
nai jāparedz 2018.gada budžetā.

Piešķīra Brigitai Čīčai līdzfinan-
sējumu saskaņā ar SN Nr.10 noteik-
tās atbalstāmās procentuālās daļas no 
iesniegto attaisnojuma dokumentu 
summas apmēra, bet ne vairāk kā EUR 
455,70 būvgaldniecības izstrādājumiem 
(3 koka logu nomaiņai) Kandavas vec-
pilsētā Lielā iela 51-1.

Sociālie jautājumi
Apstiprināja Zantes ģimenes krīzes 

centra direktores A.Švānes pārskatu par 
darbību 2017.gadā.

Apstiprināja Kandavas novada 
bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 
grupas sastāvu: Ritma Supe – Kanda-
vas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; 
Ints Leitarts – Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas nova-
da Sociālais dienests” direktors; Ginta 
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Freimane - Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas nova-
da Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta 
nodaļas vadītāja; Kristīne Elksnīte – 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja; Rihards Zariņš – Kandavas no-
vada pašvaldības policijas priekšnieks; 
Laila Balode - Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas nova-
da Sociālais dienests” sekretāre/lietvede, 
apstiprināja sadarbības grupas noliku-
mu. Nolikums publicēts Kandavas mā-
jas lapā www.kandava.lv vietnē – paš-
valdība- noteikumi, nolikumi, cenrāži.

Nolēma izīrēt Haraldam Veisam 
pašvaldības nelabiekārtotu vienistabas 
dzīvokli “Līkastes”-1, Zantes pagastā, 
Kandavas novadā, ar kopējo platību 37,2 

m2, noslēdzot dzīvojamās telpas īres lī-
gumu uz vienu gadu.

Vides un komunālie jautājumi
Uzdeva Attīstības un plānošanas no-

daļai izstrādāt un iesniegt projekta “Paš-
valdības meliorācijas sistēmu pārbūve 
īpašumos “Brīviņu parks” un “Cēres 
parks” Cēres pagastā, Kandavas novadā” 
pieteikumu, kā arī apstiprināja kopējās 
projekta izmaksas EUR 31  738,35 ap-
mērā, no kurām attiecināmās izmaksas 
EUR 29  196,39 un neattiecināmās iz-
maksas EUR 2541,96. Kandavas nova-
da domes finansējums (10% no attieci-
nāmajām izmaksām) EUR 2919,64 un 
publiskais finansējums (90% no attie-
cināmajām izmaksām) EUR 26  276,75 
EUR. Projektu finansēs no Kandavas 
novada domes budžeta līdzekļiem. 

Citi jautājumi
Pieņēma četrus lēmumus par lietu 

nodošanu zvērinātiem tiesu izpildītā-
jiem sakarā ar

nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
piedziņu bezstrīda kārtībā.

Apstiprināja Kandavas novada do-
mes saistošo noteikumu Nr.19 „Par rek-
lāmas izvietošanu publiskās vietās Kan-
davas novadā” precizējumus.

Atļāva Kristīnei Elksnītei savienot 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
vadītājas amatu ar Izglītības kvalitā-
tes valsts dienesta eksperta pienākumu 
veikšanu ekspertu komisijā 2017./2018.
mācību gadā.

Izskatīja virkni vēl citus jautājumus.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19
„Par reklāmas izvietošanu 

publiskās vietās Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas 

likuma 7.panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu, Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Kandavas novada domes saistošie noteikumi “Par reklāmas izvie-
tošanu publiskās vietās Kandavas novadā” (turpmāk – noteikumi) 
nosaka reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas, demontāžas un atļaujas 
izsniegšanas kārtību, kontroli par reklāmas izvietošanu publiskās vie-
tās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Kandavas novada admi-
nistratīvajā teritorijā (turpmāk – Kandavas novads) un reklāmas iz-
vietošanas aizliegumus, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu Kandavas novada 
vidi un nodrošināt Kandavas novada raksturīgās arhitektūras un vi-
des saglabāšanu.
3. Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju, valsts un Kan-

davas novada pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta 
pieturu zīmes, un tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tip-
veida projekta – etalona.
4. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni:
4.1.atbilst terminiem, kuri noteikti Reklāmas likumā un Priekšvēlēša-
nu aģitācijas likumā;
4.2.atbilst terminiem, kuri noteikti Ministru kabineta 2012.gada 
30.oktobra noteikumos Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja rek-
lāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu” (turpmāk – MK noteikumi);
4.3. reklāma - ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebku-
ras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks 
ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un 
saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem;
4.4.eksponēšana - reklāmas izvietošana apskatei publiskā vietā vai 
vietā, kas vērstas pret publisku vietu;
4.5. reklāmas izvietošanas atļauja – noteikumos noteiktajā kārtībā 
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka reklāmas projekts izstrādāts 
atbilstoši noteikumu prasībām, ir saskaņots un to atļauts izvietot at-
bilstoši saskaņotajam projektam;
4.6.publiska vieta - jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās iz-

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.20
„Grozījumi Kandavas novada domes 2016. gada 29. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 11
„Par pašvaldības nodevām 

Kandavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9., 
10. punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1 punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2016.gada 29.septembra saistoša-
jos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā” 
(turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Kandavas novada Būvvalde ir atbildīga par nodevas, sakarā ar rek-

lāmas izvietošanu Kandavas novadā, aprēķināšanu.”.
2. Svītrot noteikumu 5.1. apakšpunktu.
3. Izteikt noteikumu 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2. Nodevas maksātāji par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un 
vietās, kas vērstas pret publiskām vietām Kandavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā ir fiziskās un juridiskās personas.”.
4. Izteikt noteikumu 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.4. Nodeva pilnā apjomā, saskaņā ar pielikumu „Nodevas likme, 
koeficienti un aprēķināšanas kārtība”, tiek aprēķināta un iekasēta 
pirms reklāmas, afišu un citu informatīvo materiālu izvietošanas.”.
5. Svītrot noteikumu 5.6. apakšpunktu.
6. Papildināt noteikumus ar 5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.9. Netiek atmaksātas tās pašvaldības nodevas summas, kas aprē-
ķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja sniegtajām zi-
ņām, un ja pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas reklāmas devējs 
samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma 
platību (apjomu).”
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mantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību 
un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pie-
ejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, 
tiesiskais valdītājs, turētājs vai algots darbinieks;
4.7. plakāts - grafiski vai tekstuāli izstrādāts darbs uz papīra, kas tēlai-
nā formā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, 
personību, problēmu;
4.8.reklāmas devējs - fiziska vai juridiska persona, kura izplata, uzstā-
da vai izvieto reklāmu Kandavas novadā;
4.9.slietnis - neliels (līdz 1,2 m augstumā) mobils reklāmas objekts, 
kas tiek izvietots pie
tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas tās darba laikā;
4.10.vecpilsēta - valsts aizsardzības pilsētbūvniecības piemineklis - 
Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības nr.7452). 
II. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI KANDAVAS 
NOVADĀ
5. Kandavas novadā ir aizliegta patvaļīga reklāmas, reklāmas objektu 
un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.
6. Tiesības izvietot reklāmu Kandavas novadā ir reklāmas devējam, 
kurš ir saņēmis Kandavas novada būvvaldes (turpmāk - būvvalde) 
reklāmas izvietošanas atļauju un veicis Kandavas novada domes no-
teiktās nodevas pilnu apmaksu.
7. Izvietojot reklāmu, jānodrošina Kandavas novadam raksturīgās 
arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides te-
ritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas no-
teiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, 
ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei.
8. Izvietojot reklāmu konstruktīvā saistībā ar ēku:
8.1.jāievēro ēkas proporcijas un tonālais risinājums;
8.2.jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar lo-
giem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;
8.3.reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās de-
taļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);
8.4.jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu saderība ar ēkas fasādes 
apdares materiāliem un ēkas arhitektonisko risinājumu;
8.5.reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstruk-
cijas;
8.6.pie ēkas piestiprinātam reklāmām cieši jāpiegulst pie sienas, tas 
nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Ja reklāma tiek izvietota pie 
ēkas izvirzītajām daļām (apaļas kolonnas, balkoni), tas jāpiemēro ēkas 
arhitektūrai;
8.7.perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala ne-
drīkst atrasties zemāk par 2,5m no zemes, neatkarīgi no tās platuma.
9. Pie baznīcu, valsts un Kandavas novada domes iestāžu ēkām un to 
teritorijās, ieskaitot piegulošās ietves, atļauta tikai ar šiem objektiem 
un ar to darbības sfēru saistīta reklāmas izvietošana.
10. Izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, reklāmas elektroapgāde jāpa-
redz pazemes kabeļos.
Elektropiegādes kabeļi reklāmām nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. 
Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlaikus ar objekta 
piesaistes projekta izstrādi un jāakceptē būvvaldē noteiktajā kārtībā.
11. Ja, izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, radušās domstarpības par 
tās izvietojuma atbilstību saskaņotajam projektam, reklāmas devējam 
vai būvvaldei ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērī-
jumus dabā var veikt licencētas mērniecības firmas.
12. Nomas maksas jautājumus un saistības ar tās zemes, ēkas vai ob-
jekta, uz kura reklāmas devējs vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai 
lietotāju kārto pats reklāmas devējs.
13. Aizliegts izvietot reklāmu:
13.1. uz inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, trans-
formatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju ele-
mentiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un in-
formatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, tiltiem 
un to konstrukcijām, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, 
kā arī parkos, skvēros uz kokiem un apstādījumiem;

13.2. krustojumu redzamības zonās, kā arī ierobežot transportlīdzek-
ļu vadītājiem noteikto redzamību izbraukšanas vietās uz ielām no 
blakus teritorijām;
13.3. par tabakas izstrādājumiem, alkoholiskiem dzērieniem, azart-
spēlēm (spēļu zālēm), narkotiskām vielām, pornogrāfiju un nebanku 
kredītdevējiem.
14. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājama kultūras pieminekļa terito-
rijā vai to aizsardzības zonā, jānodrošina, lai tās izvietojums un veids 
netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, 
nepārveido saglabājamās kultūras pieminekļa substanci un neizjauc 
kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu. 
Reklāmai pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošas 
ēkas vai būves jābūt kvalitatīvai, tās forma un saturs nedrīkst pazemi-
nāt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.
15. Slietņi drīkst atrasties vietās, kur tie netraucē gājēju kustību. Iz-
vietojot slietņus uz ietvēm, celiņiem, pieļaujamajam gājēju kustības 
zonas platumam jābūt ne mazākam par 1,5 m.
16. Reklāmām viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgām. Tās 
izkārto uz līnijām paralēli brauktuvei.
17. Kandavas novadā reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas 
dabas ainavas parkos un apstādījumos, tās izvietojot, nedrīkst izjaukt 
ielas kopskatu.
18. Izvietojot reklāmu ar vai bez piesaistes zemei, tas nedrīkst aizsegt 
skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, pil-
sētas panorāmu un ielu perspektīvu.
19. Projektējot stacionāru reklāmu pie gājēju ietves, tas nedrīkst ap-
grūtināt gājēju plūsmu un ratiņkrēslu lietotāju pārvietošanos.
20. Būvniecības laikā uz būvobjekta žogiem atļauts izvietot tikai ar 
konkrēto būvniecības objektu saistītas reklāmas.
21. Reklāmu atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas 
fasādes.
22. Azartspēļu, to organizēšanas vietu un azartspēlēs iegūstamo lai-
mestu reklāma atļauta tikai to organizēšanas vietās.
23. Reklāmās aizliegts izmantot mirgojošās gaismas.
24. Kandavas vecpilsētā nav pieļaujama reklāma:
24.1.slietņi ar intensīvas pakāpes spīdīgām konstrukcijām;
24.2.brīvstāvoša, kuras uzstādīšanai ir nepieciešami rakšanas darbi.
III. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA
25. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu Kandavas novadā, iesniedz 
Kandavas novada domē reklāmas projektu (Iesnieguma reklāmas 
projekta izskatīšanai paraugs Pielikumā), ko izskata būvvalde.
26. Iesniedzot reklāmas projektu, persona atļaujas saņemšanai ie-
sniedz dokumentus, kas norādīti MK noteikumu 5. punktā, kā arī 
attiecīgi konkrētam reklāmas veidam iesniedzamos dokumentus.
27. Izvietojot reklāmas objektu vairākās vietās, papildus jāiesniedz iz-
vietošanas vietu saraksts un shēma.
28. Iesniegtos projektus un iesniegumus būvvalde izskata MK notei-
kumu 7.punktā noteiktajā kārtībā;
29. Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas izvie-
tošanas atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides 
apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risināju-
mam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, rek-
lāmas projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos 
aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos no-
teiktie dokumenti.
30. Būvvalde reklāmas izvietošanas atļauju izdod saskaņā ar MK no-
teikumu 10.,11.,12. un 13.punktu.
31. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas konstrukciju drošību un 
elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, tās 
uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.
32. Izsniegtās atļaujas būvvalde reģistrē Kandavas novada domes do-
kumentu valdības sistēmā.
IV. REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA UZ KANDAVAS NO-
VADA AFIŠU STABIEM UN STENDIEM



8.

turpinājums no 7.lpp.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI INFORMĀCIJA

33. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus pie Kandavas nova-
da domes afišu stabiem un stendiem Kandavas novadā un reklāmas 
materiāls pārsniedz A4 lapas formātu (0,0624 m2), iesniedz Kan-
davas novada domē vai Kandavas novada pagastu pārvaldēs iesnie-
gumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, reklāmas 
izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas, 
pievienojot reklāmas materiāla paraugu.
34. Kandavas novada domes saskaņojums reklāmas izvietošanai pie 
afišu stabiem un stendiem derīgs ne ilgāk par 30 dienām.
35. Reklāmas, kuras izmērs ir mazāks nekā noteikumu 33.punktā 
minētais, izvietošana uz afišu stabiem un stendiem nav jāsaskaņo ar 
Kandavas novada domi.
36. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt afišas un plakātus, 
kā arī izvietot preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu snieg-
šanas vietu reklāmas un citas līdzīga rakstura reklāmas, ievērojot aiz-
liegumus, kas minēti noteikumu 13. punktā.
37. Vienu un to pašu reklāmu reklāmas devējs uz afišu stabiem un 
stendiem nedrīkst izvietot vairākos eksemplāros - uz afišu staba vai 
stenda vienlaikus drīkst atrasties viena veida (jeb identiska) konkrētā 
reklāmas devēja materiāls.
38. Reklāmas pie afišu stabiem un stendiem izvieto un noņem pats 
reklāmas devējs. Pārkāpumu gadījumā, afišas un plakātus tiesīgs no-
ņemt Kandavas novada pašvaldības policijas pārstāvis vai cita pilnva-
rota persona.
39. Par afišu stabu un stendu apkopi un uzturēšanu atbild Kandavas 
novada dome.
40. Nodevas samaksa par reklāmas izvietošanu uz afišu stabiem un 
stendiem Kandavas novadā nav jāveic.
V. EKSPLUATĀCIJAS PRASĪBAS UN DEMONTĀŽAS KĀRTĪBA
41. Ekspluatācijas prasības reklāmai:
41.1. nesošajām konstrukcijām, konstruktīvajām un dekoratīvajām 
detaļām jābūt bez mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma defek-
tiem, rūsas;
41.2. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā esošajām nor-
mām;
41.3. ja reklāma ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai 
detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi nedegoši burti, 
pārrāvumi gaismas joslās un tml.);
41.4. reklāmai jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un 
plankumiem. Telpisko burtu un līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar at-
lupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (pie-
mēram, norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, 
nosmērēta, aprakstīta utt.) plakāta, citstarp krāsota, ekspluatācija.
42. Beidzoties reklāmas izvietošanas atļaujas termiņam, reklāmas 
devējam ir pienākums to demontēt, sakārtojot reklāmas izvietošanas 
vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu 
utt.).
43. Būvvalde sagatavo brīdinājumu par reklāmas demontāžu, ja;
43.1. reklāma neatbilst ekspluatācijas prasībām;
43.2. beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš un Kandavas no-

vada domē nav saņemts iesniegums par tā pagarināšanu, un reklāma 
nav tikusi demontēta;
43.3. reklāma tiek ekspluatēta bez reklāmas izvietošanas atļaujas;
43.4. reklāma uzstādīta neatbilstoši saskaņotajam projektam;
43.5. nav veikts Kandavas novada domes nodevas maksājums;
43.6. reklāma nav nostiprināta statiski drošā veidā;
43.7. reklāma netiek uzturēta atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā.
44. Reklāmas demontāžu veic Kandavas novada dome, ja reklāmas 
devējs pats nav veicis objekta demontāžu, šādā kārtībā:
44.1. būvvalde ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta reklāmas devē-
jam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu;
44.2. ja 7 (septiņu) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas 
reklāma netiek demontēta, attiecīgi Kandavas novada dome ir tiesīga 
veikt pasākumus reklāmas demontāžai;
44.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas attiecīgi Kandavas novada 
dome vai pagasta pārvalde sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fik-
sējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli;
44.4. reklāmas demontāžas un uzglabāšanas izdevumus attiecīgi Kan-
davas novada dome pārvalde piedzen no reklāmas devēja normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā;
44.5. demontētā reklāma tiek uzglabāt vienu mēnesi, pēc tam tiek 
utilizēta, bez iespējas to atgūt. Kandavas novada dome nekompensē 
utilizētās reklāmas vērtību.
45. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklāmas, kuras iz-
vietotas ielu sarkanajās līnijās, demontējamas pēc Kandavas novada 
domes pirmā pieprasījuma, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā. De-
montāžu veic reklāmas devējs par saviem līdzekļiem.
46. Kandavas novada dome demontē vai novāc reklāmu, izņemot rek-
lāmu, kas izvietota pie afišu stabiem un stendiem, ja nav noskaidro-
jams izvietotās reklāmas īpašnieks. 
VI. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU 
NEIEVĒROŠANU
47. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams adminis-
tratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas 
sods, kādu uzliek par noteikumu neievērošanu, fiziskai personai ir 
līdz 350 eiro, juridiskai personai – līdz 1400 eiro.
48. Noteikumu izpildi kontrolē Kandavas novada pašvaldības polici-
jas darbinieki un būvvalde atbilstoši savai kompetencei.
VII. PĀREJAS NOTEIKUMI UN SANKCIJAS PAR TO 
NEIEVĒROŠANU
49. Visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras reklāmu Kan-
davas novadā ir izvietojušas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, 
mēneša laikā ir jāiesniedz Kandavas novada domē iesniegums par 
reklāmas projekta izskatīšanu un, nomaksājot Kandavas novada do-
mes saistošajos noteikumos noteikto nodevu, jāsaņem reklāmas iz-
vietošanas atļauja.
50. Ja reklāmas devējs neievēro pārejas noteikumu un sankcijas par to 
neievērošanu 1.punktā noteikto, tiek uzskatīts, ka izvietotā reklāma 
nav saskaņota un Kandavas novada domei ir tiesības piemērot notei-
kumu V. nodaļā noteiktās sankcijas.

Domājot par iedzīvotāju drošību un kārtību pilsētā Kan-
davā tiek veikta video novērošana. Līdz šim Kandavā video 
novērošanas kameras bija uzstādītas brīvdabas estrādē “Ozo-
lāji”, autoostā un Promenādē. Šogad uzstādītas 5 kameras, no 
tām divas ir grozāmas un viena ar automašīnu numuru atpa-
zīšanas programmu. Kopējais kameru skaits ir 13. 

2018.gadā darbs pie drošības uzlabošanas pilsētā turpi-
nāsies.

KANDAVĀ UZSTĀDA VIDEO NOVĒROŠANAS KAMERAS



9.JAUNIEŠU DZĪVE

AWARD BRONZAS APBALVOJUMS KANDAVAS 
NOVADA JAUNIEŠIEM

NOVADA JAUNIEŠI ERASMUS+ 
PROJEKTĀ VĀCIJĀ

1.decembrī atjaunotās VEF kul-
tūras pils Kamerzālē notika Edinbur-
gas hercoga starptautiskās jauniešu 
pašaudzināšanas programmas Award 
gadskārtējā apbalvojumu pasniegša-
nas ceremonija.

Jau iepriekš Kandavas novada jau-
nieši ir aktīvi piedalījušies Award prog-
rammā, saņemot bronzas, sudraba un 
zelta apbalvojumus. Šogad apbalvoju-
mus saņēma 53 jaunieši no 10 dažādām 
Latvijas vietām. Apbalvoto skaitā bija arī 
četri Kandavas novada jaunieši – Krišs 
Treikals, Sintija Bondarenko, Beāte Fab-
jančika un Selīna Margarita Bogdanova, 
kuri saņēma bronzas apbalvojumu.

Apbalvošanas ceremonija bija svi-
nīga, interesanta un iedvesmojoša. Pēc 
svinīgās apbalvošanas ceremonijas jau-
niešiem bija iespēja doties ekskursijā 
pa atjaunotās VEF kultūras pils telpām 
gida pavadībā. Šī bija skaista, grezna un 
visnotaļ iedvesmojoša piektdiena mūsu 
četriem Kandavas novada awardiešiem 
un viņu līdzjutējiem. 

Jau iepriekš, augusta “Kandavas no-
vada vēstneša” numurā varējām lasīt par 
jauniešu gaitām ar mērķu sasniegšanu 

Kandavas novada jaunieši Alise Fjo-
dorova, Dārta Estere Kamparzāle, Sāra 
Dūniņa, Kristaps Kristers Ozols, Kār-
lis Kristaps Šteinbergs un grupas līdere 
Viktorija Selezena viesojās pieredzes ap-
maiņā Vācijā, kur piedalījās Erasmus+ 
projektā “Baltic youth climate exchange”. 

Projektu Vācijā organizēja Baltijas jūras 
valstu padome ar kuru jauniešu centram 
“Nagla” divu gadu garumā jau ir izveidoju-
sies ļoti laba sadarbība. Projektā piedalījās 
Latvijas, Lietuvas, Igaunija, Polijas, Norvē-
ģijas, Somijas un Vācijas jaunieši. 

Šo desmit dienu laikā daudz tika disku-
tēts un spriests par Baltijas jūras piesārņo-
jumu, kā to mainīt, kā arī par to, kā ir dzīvot 
Baltijas jūras krastā, uzzinājām daudz jau-
nu par Baltijas jūras vidi, piesārņojumu un 
problēmām, kuras skar mūs visus. Pavieso-
jāmies dažādās Vācijas pilsētās, iepazinām 
Vāciju un tās kultūru. Atsvaidzinājām sa-
vas svešvalodu zināšanas. Ieguvām jaunus 
draugus no citām sadraudzības valstīm. 
Tāpat neizpalika citu kultūru un tradīciju 
iepazīšana. Ieguvām ne tikai pozitīvas emo-
cijas, bet arī pieredzi un zināšanas.

Sāra Dūniņa

četrās dažādās jomās un cīņu pašiem ar 
sevi. 

Award ir starptautiska jauniešu iz-
augsmes programma trīs dažādos lī-
meņos - vieglākais ir bronzas līmenis 
trīs mēnešu garumā, vidējais ir sudraba 
līmenis sešu mēnešu garumā un grūtā-
kais ir zelta līmenis gada garumā. Kat-

rā līmenī ir jāizvirza viens izaugsmes 
mērķis dažādās jomās: fiziskā sagata-
votība, prasmes, brīvprātīgais darbs un 
piedzīvojumu ceļojums. Zelta līmenī ir 
arī joma - projekts. Ja arī Tevi interesē 
Award programma - nāc un piesakies 
Jauniešu centrā “Nagla”!

Mūsu jauniešu delegācija Vācijā



10. TŪRISMA ZIŅAS

KANDAVAS NOVADS SAŅEM BALVU TŪRISMĀ

JAUNIEŠU DZĪVE

24. novembrī nosvinēta Kurzemes 
tūrisma gada balle, kurā jau 13. reizi 
Kurzemes tūrisma asociācija pasnie-
dza gada kvalitātes balvas tūrismā 
„Lielalais Jēkabs 2017”. 

Šogad balli rīkoja Talsu Tūrisma 
informācijas centrs un tā notika Talsu 
tautas namā. Kurzemes tūrisma asoci-
ācijas balva „Lielais Jēkabs” joprojām ir 
vienīgā reģionālā kvalitātes novērtēju-
ma balva, ko pasniedz tūrisma uzņēmē-
jiem dažādās nominācijās. Katru gadu 
Kurzemes Tūrisma asociācija piedāvā 
iespēju saņemt balvas atšķirīgās nomi-
nācijās, kas ļauj visiem tūrisma produk-
tu piedāvātājiem tiekties pēc augstākas 
kvalitātes.

Šī gada nominācijas - Dižais Kurze-
mes daiļdārzs, Dižais Kurzemes marš-
ruts māmiņām, Viesmīlīgākais ēdinā-
šanas uzņēmums Kurzemē, Dižā Kur-
zemes adrenalīna deva, Dižā velosipē-
distiem draudzīgā naktsmītne Kurzemē, 
Dižais Kurzemes eksponāta stāsts un 
Dižais ieguldījums Kurzemes tūrisma 
attīstībā. 

Kandavas novada maršruts “No lau-
kiem uz laukiem Kandavas pusē” deviņu 
Kurzemes maršrutu vidū saņēma galve-
no balvu nominācijā “Dižais Kurzemes 
maršruts māmiņām”, apsteidzot tādus 
maršrutus kā Kuldīgas Pilsētas estrādes 
parks, Ventspils pilsētas daudzpusīgais 
bērnu parku un Zilā karoga pludmales 
piedāvājums, Ventspils novada mini 
zoo, Talsu pilsētas centra piedāvājums, 

MOBILS JAUNATNES DARBS PAGASTOS
Jau labu laiku sabiedrība un jau-

natnes jomas speciālisti diskutē par 
pilnvērtīgu jauniešu iesaisti sabiedrī-
bas, jaunatnes un politikas procesos. 
Īpaši tiek domāts par tiem jauniešiem, 
kuriem nav iespēja nokļūt līdz pilsētu 
jauniešu centriem, jaunatnes atbalsta 
punktiem. Tādēļ Kandavas jaunie-
šu centrs “Nagla” ir nolēmis rīkoties 
– organizēt mobilu jaunatnes darbu 
un doties pie mūsu novada pagastu 
jauniešiem, sniedzot saturīgu un piln-
vērtīgu atbalstu neformālās tikšanās 
reizēs.

Oktobra mēnesī norisinājās pirmās 
tikšanās ar jauniešiem Cēres, Zantes, 
Zemītes, Vānes un Matkules pagastos. 
Šajās tikšanās reizēs mēs iepazināmies 
ar jauniešiem un jauniešu interesēm, 
noskaidrojām jauniešu vēlmes turpmā-
kajai sadarbībai un aktivitāšu tematiku 
turpmākajos izbraukuma pasākumos. 
Un, protams, kā gan bez kaut kā garšī-

ga – gatavojām jautras, gardas un vese-
līgas sviestmaizes, kas līdzinājās īstiem 
kulinārijas šedevriem. Oktobra mēnesī 
Jauniešu centra “Nagla” izbraukuma pa-
sākumos kopumā piedalījās 69 bērni un 
jaunieši. 

Novembra mēnesī norisinājās otrā 
tikšanās ar jauniešiem no novada pa-
gastiem. Bijām patīkami pārsteigti, jo 
jauniešu skaits palielinājies. Bija pagasti, 
kuros jaunieši bija divas un trīs reizes 
vairāk. Tas nozīmē, ka jaunieši novada 
pagastos tiešām ir aktīvi un darboties 
griboši. Novembra mēnesī Jauniešu 
centra “Nagla” izbraukuma pasākumos 
kopumā piedalījās 84 bērni un jaunie-
ši. Novembra pasākumos mēs cepām 
gardus spēka keksiņus ar auzu pārslām, 
riekstiem un žāvētiem augļiem, spē-
lējām dažādas galda un sporta spēles, 
iepazināmies ar Starptautisku jauniešu 
pašaudzināšanas programmu Award, 
skatījāmies karjeras īsfilmas un šausmu 

filmas un kopumā superīgi pavadījām 
tumšos rudens vakarus.

Decembra mēnesī tikšanās reizes 
būs Ziemassvētku tematikā ar dažādām 
spēlēm un radošām aktivitātēm un ne-
daudz citādākas kā iepriekš. Zantes jau-
nieši dosies ciemos pie Zemītes jaunie-
šiem 11.decembrī, Cēres jaunieši dosies 
ciemos pie Kandavas jauniešiem 15.de-
cembrī un Vānes jaunieši dosies ciemos 
pie Matkules jauniešiem 18.decembrī. 

Ikvienam ir iespēja piedalīties Jau-
niešu centra “Nagla” izbraukuma pa-
sākumos, vairāk informācijas var iegūt 
pie pagastu kultūras namu vadītājiem 
vai pie Jauniešu centra “Nagla” vadītājas 
Ievas. 

Paldies izbraukumu pasākumu čak-
lajiem rūķiem, kas palīdz visu sagatavot, 
novadīt un savākt – Award programmas 
brīvprātīgajiem jauniešiem!

Ieva Ozoliņa
Jauniešu centra vadītāja 

piekrastes piedāvājums Engures pusē, 
Saldus ezera un Cieceres upes krastu 
piedāvājums, Aizputes Rūķu piedāvā-
jums un Liepājas jūrmalas plašais pie-
dāvājums.

Nominantu vidū no mūsu nova-
da bija arī Café Rūmene, lauku mājas 
„Indāni” seno darbarīku ekspozīcija 
un Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē. 
Diemžēl, galvenā balva aizceļo pie viena 
no nominantiem, ko pasākumā ar nožē-
lu minēja ne viens vien balvu dāvātājs.

Jau vairākus gadus akcija “Apceļo 
Kurzemi” pulcē tās dalībniekus un dau-

dzi no tiem, izlozes veidā, saņem tūris-
ma uzņēmumu piedāvātās balvas. Šogad 
ievērojams balvu skaits tika arī Kanda-
vas novada čaklākajiem Kurzemes apce-
ļotājiem.

Apsveicam maršrutā iekļautās Kan-
davas novada saimniecības “Kangari” 
Cēres pagastā un “Indāni” Kandavas 
pagastā, kas ar savu augsto piedāvājuma 
kvalitāti šīs balvas saņemšanu padarīja 
iespējamu. 

Kandavas Tūrisma informācijas 
centra konsultante

Anda Štrausa
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LABDARĪBAS PASĀKUMS NOVADA SENIORIEM ZEMĪTĒ

SLIMĪBU PROFILAKSES UN VESELĪBAS VEICINĀŠANAS 
PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ 

Lai baudītu sarūpētu kopā būšanas 
brīdi, 25. novembra pusdienas laikā 
Zemītes tautas namā pulcējās Kanda-
vas novada seniori. 

Koncertu “Dzīvi izvirpuļot” snie-
dza Valdeķu jauktais vokālais ansam-
blis “Doremi” Dzintras Lindes vadībā 
un dzeju no sava jaunā krājuma ”Tāds 
skudras ceļš” lasīja Kandavas novada 
domes sabiedrisko attiecību speciāliste 
Dagnija Gudriķe.

Koncertu organizēja Kandavas no-
vada iespēju fonds ( KNIF) ar Borisa un 
Ināras Teterevu fonda atbalstu, projekta 
“ Svētku pakas un pasākumi Kandavas 
novada senioriem 2017/2018” ietvaros.

Viesiem tika nodrošināts bezmaksas 
transports un pēc koncerta neliels cie-
nasts. Šo iespēju izmantoja 97 novada 
seniori no visiem pagastiem un Kan-
davas pilsētas. Šāda atsaucība ļoti prie-
cēja organizatorus. Īpašu paldies mēs 
vēlamies pateikt visiem novada senioru 
koordinatoriem, kas allaž ir atsaucīgi 
savu ļaužu organizēšanā uz Fonda akti-

vitātēm. 
Šādās tikšanās reizēs ir iespēja sa-

tikties un pabūt kopā tiem ļaudīm, kas 
nereti savas dienas vada tikai pa savu 
pagastu vai sētu. Tāpēc priecē, ka pēc 
pasākuma ļaudis nesteidzas ātrāk do-

ties projām, bet pavada laiku sarunās un 
savstarpēji apsveicinoties.

Paldies visiem dalībniekiem un 
brīvprātīgajiem palīgiem!

Projekta koordinatore 
Ērodeja Kirillova

veidus, kā arī rīkojot veselīga uztura se-
minārus.

Projekts tiks realizēts laika periodā 
no 2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 
30. decembrim, iesaistot dažādās akti-
vitātēs vismaz 1443 Kandavas novada 
iedzīvotājus.

Kopējās projekta izmaksas ir 
100829,00 EUR, tai skaitā Eiropas So-
ciālā fonda finansējums 85704,65 EUR 
apmērā un valsts budžeta finansējums 
15124,35 EUR apmērā.

Ieva Rudēvica projektu vadītāja

Kandavas novada dome īsteno 
projektu „Slimību profilakses un vese-
lības veicināšanas pasākumi Kandavas 
novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.

Projekta „Slimību profilakses un ve-
selības veicināšanas pasākumi Kandavas 
novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumiem visiem Kandavas 
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriā-

lās, nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īste-
nojot aktivitātes Kandavas novadā.

Projekta ietvaros slimību profilakses 
pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 7 
aktivitātes, aptverot atkarību mazināša-
nu, sirds asinsvadu slimību profilaksi un 
garīgās veselības profilaksi. Bet veselības 
veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks 
īstenotas 19 aktivitātes, aptverot garīgās 
veselības veicināšanu, reproduktīvās ve-
selības veicināšanu, fiziskās aktivitātes, 
popularizējot vasaras un ziemas sporta 

ZEMĪTES TAUTAS NAMĀ IEGĀDĀTA JAUNA APARATŪRA

Kandavas novada dome ir īstenojusi 
projektu “Pamatlīdzekļu iegāde Zemī-
tes tautas namam” (projekta Nr.17-08 
- AL14 - A019.2203 - 000009), kura 
mērķis bija veicināt vietējo iedzīvotā-

ju kultūras kapitāla 
paaugstināšanu, no-
drošinot Kandavas 
novada kultūras pār-
valdes Zemītes tautas 

nama organizēto pasākumu, aktivitāšu 
un nodarbību kvalitatīvu un mūsdienī-
gu noformējuma veidošanu, prezentāci-
ju un filmu demonstrēšanu un veicināt 
amatiermākslas kolektīvu repertuāra 

apguvi, un paplašināt aktivitāšu piedā-
vājumu klāstu.

Projekta kopējās izmaksas ir 4668,74 
EUR, no kurām publiskais finansē-
jums 4201,86 EUR, bet līdzfinansējums 
466,88 EUR.

Īstenojot projektu tika iegādāts pro-
jekcijas ekrāns, projektors un portatīvais 
dators.

Ieva Rudēvica projektu vadītāja
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DAŽĀDS TAS SKUDRAS CEĻŠ 

ZANTĒ MĪL TEĀTRI

12.novembrī Kandavas novada 
muzejā notika Dagnijas Gudriķes otrā 
dzejas krājuma “Tāds skudras ceļš” 
prezentācija.

Ja vajadzētu veidot aprakstu par šo 
notikumu, tad rīts iesāktos liriska romā-
na cienīgi.

Dagnija staigāja no viena loga pie 
otra un lūgtin lūdzās - “Spīguļo, saulīt, 
spīguļo!”, jo laiks rādījās drūms un stipri 
lija. Un kā jūs domājat?!  Tieši pašā die-
nas vidū debesis noskaidrojās un saules 
stari maigi sildīja rudenīgos kokus un 
valgo zemi. 

Mājīgajā muzeja izstāžu zālē todien 
bija daudz ļaužu – darba kolēģi, radi, 
draugi, interesenti. Visi ar lielu aizrau-
tību klausījās Dagnijas stāstā par savu 
radošo darbu, dažādos izpildījumos tika 
skandēti viņas dzejoļi. Kā liels pārstei-
gums ikvienam klātesošajam bija Valde-
ķu kultūras nama jauktā vokālā ansam-
bļa “Do-re-mi” priekšnesums – vadītā-
jas Dzintras Lindes radītās dziesmas ar 
Dagnijas tekstiem.             

Ievadot pasākumu, muzeja krājumu 
glabātāja Ināra Znotiņa (viņai bija uzti-
cēts kā pirmajai iepazīties ar sagatavoto 
manuskriptu) sacīja, ka jaunā grāmata 
ir kā pirmā dzejas krājuma “Mainos, 
bet nesamainos” secīgs turpinājums. 

 Zantes pagastā vienmēr ir bijuši ak-
tīvi cilvēki un kultūras namā darbojušies 
vairāki pašdarbības kolektīvi. Runājot 
par teātri, tas ir spēlēts vienmēr. Vēs-
tures materiālos minēts, ka 1898. gadā 
Zantē notikusi pirmā teātra izrāde. 

Šoruden Zantes amatierteātris ie-
rakstīja jau astoņpadsmito lapaspusi pa-
gasta vēsturē. Teātris ,,piedzima” 1999. 
gada janvārī ar nosaukumu ,,Čaukste-
nes”, no 2004.gada - Zantes amatier-
teātris. Kolektīva dibinātāja un pirmā 
režisore kultūras nama vadītāja Laila 
Fībiga. Jau tā paša gada pavasarī pagas-
ta iedzīvotāji tiek aicināti uz pirmizrādi 
T.Bangas lugai ,,Septiņas vecmeitas.” Un 
tā jau astoņpadsmito sezonu, ik pavasari 
Lieldienās, zantenieki tiek iepriecināti 
ar kādu jauniestudējumu. 

Jā, teātrī ir tā brīnišķīgā iespēja ie-
justies dažādos tēlos. Kas gan tik nav 
spēlēts! Kaimiņienes, kas visu redz un 
dzird, puišu kāras meitas, precētas, at-
stātas sievas, vecmeitas, vecmāmiņas, 
ielas meitas, kalpones, dažādu komite-
ju priekšnieces, sekretāres, pensionētas 
skolotājas. Zaķi, kaķi, lāči, rūķi, sniega-
vīri, jo Ziemassvētku laikā pirmizrādes 
piedzīvo bērnu ludziņas. Kur vēl jautrie 

skeči Līgo vakarā!
Kas ir teātris? Tas ir cilvēka ceļš pa 

dzīvi, un šī ceļa radītājs un vadītājs ir re-
žisors. Pašā ceļa sākumā ar mums kopā 
bija Laila Fībiga, tad mazu ceļa gabaliņu 
mūs pavadīja Elita Ose un Dzintra Trei-
ne. Trīspadsmito sezonu pa teātra ceļa 
līkločiem turpina vadīt Antra Grund-
mane.

Katram laikam ir savi aktieri un tādi 
bija arī mūsu kolektīvā, kuri iejūtoties 
dažādās lomās ir snieguši gan labu ga-
rastāvokli, gan pozitīvu enerģiju, gan 
dzirkstošu humoru. Neaizmirstamus 
prieka brīžus atstājuši visi aktieri, kas 
spēlējuši kādā no izrādēm. Paldies par 
kopā pavadītājiem mirkļiem Mirdzai 
Nadziņai, Dainai Eversonei, Jautrītei 

Un to katram lasītājam nu pašam ir ie-
spēja izvērtēt, kā veidojies un attīstījies 
domu pavediens, kādas jaunas, svarīgas 
atziņas gūtas pa šiem četriem gadiem, 
kamēr dzejas lāde no jauna pildījusies. 

D.Gudriķes grāmatas “Tāds skudras 
ceļš” priekšvārdā teikts: “...līdzās veltīju-
miem, atmiņām par bērnības skaistajām 
dienām “Liepsalās” un mīlestībai pavīd 
arī skumjas domas par līdzcilvēku no-
devību, lišķīgo smaidu un hameleona 

dabu, kā arī par zaudētajiem tuvajiem 
cilvēkiem, kuri nu mīt citā pasaulē. Mie-
rinājumu skumjām un raizēm Dagnija 
rod pie Dieva, dabas un dziesmas, kas 
viņu ir pavadījusi visu mūžu.”

Un es gribu vien piebilst: 
“Tāds skudras ceļš. Tas paliek citiem 

neuzminams.
Tāds skudras ceļš. Tik pašai skudrai 

zināms”.
Agita Stutiņa
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NOVADA SKOLĒNU ZĪMĒJUMI IEKĻAUTI 
2018. GADA KALENDĀRĀ

Noslēdzies SIA “Atkritumu ap-
saimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 
gadskārtējais zīmējumu konkurss un 
šobrīd norisinās darbs pie kalendāra 
izstrādes. 

Konkursā piedalījās arī mūsu nova-
da skolas. No Kandavas novada aktīvākā 
skola, kas iesaistījās konkursā bija Kan-
davas Kārļa Mīlenbaha vidusskola. Ka-
lendārā iekļauts vidusskolnieces Rūtas 
Liepas gleznojums un Cēres pamatsko-
las skolnieces Leldes Kurpnieces zīmē-

jums.  Konkursā piedalījās arī Zemītes 
un Zantes pamatskolas. 

Konkursa tēma šogad bija “Mana 
pilsēta, novads gadalaikos”. Kopumā 
tika iesūtīti 224 skolēnu zīmējumi. Bēr-
ni un jaunieši savu mākslu bija pauduši, 
gleznojot dažādās tehnikās. Zīmējumos 
atainotas iemīļotas savas pilsētas vai no-
vada ēkas, vietas un ainavas. 

Šogad, konkursa norises septītajā 
gadā, darbu izvērtēšana sākās skolās, 
jo katra skola varēja iesūtīt tikai desmit 

labākos un veiksmīgākos zīmējumus. 
Konkursā piedalījās dalībnieki no Jūr-
malas pilsētas un Tukuma, Engures, 
Dundagas, Jaunpils, Kandavas, Talsu, 
Rojas un Mērsraga novada.

SIA “AAS “Piejūra”” aicina izglītības 
iestādes iesaistīties arī ikgadējā maku-
latūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim 
kokiem!”, kas norisināsies līdz 2018. 
gada 25. aprīlim.

Līdakai, Nijolei Feldmanei, Daigai Ge-
rasimovai, Reinim Ločmelim, Uldim 
Grīslim, Aijai Jurkovai, Klintai Šmeldai, 
Agrim Šmeldam, Uldim Poškum, An-
dim Rasam, Ancei Puriņai, Dacei Rozei, 
Normundam Poškum, Dainai Krūmi-
ņai.

Teātris ir pašaizliedzība, kas vien-
mēr prasa labu garastāvokli un izturību. 
Izturību un spēku aktieris smeļas no 
skatītājiem. Ņem no viņiem, atdodot at-
pakaļ. Astoņpadsmito sezonu skatītājus 
priecē Anna Jurkova, Liesma Upmane, 
Daiga Poška, desmito – Egija Lāce.

Dzīve ir kā teātris un teātris ir kā 
dzīve, kurā mums katram iedalīta sava 
loma. Savas lomas šajā dzīvēs  spilgti ir 
nospēlējuši L.Fībiga, A.Ābele, J.Gailis 
un A.Fībigs, mūsu sirdīs atstājot tik ne-

izdzēšamas un neaizmirstamas  atmi-
ņas.

Jā, teātrī kā jau teātrī, ir gājis visādi. 
Gan melnais caurums uz skatuves iestā-
jas un teksts pazūd. Te rekvizīti pēkšņi 
nav savās vietās, kaut labi zini, ka tiem 
tur ir jābūt. Vai rekvizīts ir rokās, bet to 
tiek aizmirsts pasniegt, kaut gan tiek rā-
dīts ar žestiem un čukstēts: ,,Dod rozi! 
Dod taču to rozi!” Reiz kādā izrādē pat 
gulta spēlēja līdzi Uldim tā, ka salūza ar 
skaļu troksni brīdī, kad tika teikti vār-
di:,, Māt, man jaunu gultu arī vajadzēs 
un vēl šo to!” Normundam, pirmo reizi 
kāpjot uz skatuves, uztraukumā teksts 
aizmirsies un atliek vien skaļi noteikt: 
,,Va, vells, aizmirsu!” Vai arī galvā ir 
tāds tukšums un ausīs tā kā vate, neko 
nevar saprast, ko saka suflieris, un aktie-

rim izsprūk: ,,Kā tur bija? Ko tu teici?” 
Arī vārdi pēkšņi maina vietu teikumā 
un Daiga braši nosaka :,,Ko tad tu? Pa 
māliem gribēji mīcīties kā pa sviestu!” 

Reizēm māc nogurums, vai neai-
cināta piemeklē slimība, mājinieki ne-
apmierināti burkšķ par vēlajām vakara 
stundām. Un kur nu vēl jāsamierinās 
ar apziņu, ka nedrīkst traucēt pirms 
izrādes, jo aktierus pārņēmis ,,lampu 
drudzis”. Tāpēc arī mūsu teātra moto ir: 
,,Kaut pakaļa pa zemi velkas, galvu turēt 
augšā!”  Uz skatuves ir jābūt tādai sajū-
tai, it kā tevi nestu spārni, jābūt kā putna 
lidojumā. To arī novēlu savam kolektī-
vam, lai šī sajūta nekad nepazūd!

Pirms gadu mijas novēl
Zantes amatierteātra režisore 

Antra Grundmane

Rūtas Liepas un Leldes Kurpnieces zīmējumi kalendāram
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PĀRSTEIGUMIEM PILNĀ DIENA
Valsts svētku dienā, 18.novembrī, 

savas laulības 50. jubileju jeb Zelta 
kāzas atzīmēja kandavnieki Līvija un 
Aigars Genēviči.

 Kandavu rotāja valsts karogi, svinīgi 
tika iedegtas svecīšu liesmiņas un ieska-
nējās mīlestības dziesmas, kad Kanda-
vas novada domes nelielajā laulību zālē 
pulcējās smaidīgi, saposušies ļaudis ar 
ziediem rokās, lai sagaidītu un godinātu 
Zelta pāri. 

Paši gaviļnieki nemaz nenojauta 
kādu pārsteigumu viņiem sagādājuši 
tuvākie un mīļākie cilvēki, gan svinīgu 
laulības reģistrāciju, gan Goda pusdie-
nas Kalnmuižas restorānā. 

Diena gaviļniekiem iesākās ar ie-
lūgumu uz īpašu fotosesiju Zelta kāzu 
jubilejā. Par ceremoniju viņi paši gan 
uzzināja tikai mirklī, kad vedēji abus 
izpušķotā kāzu auto atvizināja uz domi, 
tad abi nojauta, kāpēc viņus sagaida lau-
lību ceremonijas vadītāja un  fotogrāfs. 

Liels bija viņu saviļņojums, mūzikai 
skanot abiem rokrokā ienākot laulību 
zālē un ieraugot savu tuvinieku mirdzo-
šās acis sakām “Paldies, ka esat mums 
un dāvājat šo skaisto mirkli, mēs bez-
gala lepojamies ar Jums!”, gaviļniekiem 
plakstos iemirdzējās prieka asaras.

 Kā saviļņojumā atzina Zelta pāris, 
sakot viens otram JĀ vārdus, uztrau-
kums bijis krietni lielāks nekā toreiz 
pirms 50 gadiem. Un kā nu ne, ja abas 
meitas Aigija un Kristīne un citi mīļie 
cilvēki uzmanīgi klausās abu solījumā 
arī turpmāk, cienīt, mīlēt un atbalstīt 

Līvija un Aigars Genēviči ar draugiem un tuviniekiem 
2017.gada 18.novembrī

vienam otru! Vēlāk tika baudīts svētku 
šampānietis un kā pirms piecdesmit ga-
diem atkal skanēja “Rūgts!”

Arī mums bija īpašs prieks un pago-
dinājums būt kopā ar Zelta kāzu gaviļ-

niekiem Līviju un Aigaru Genēvičiem 
skaistajos svētkos.

 Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Maija Zariņa

Informējam iedzīvotājus, ka sākot 
ar 2018. gada 27. martu, pašvaldības 
noslēgtais līgums ar “Eco Baltia vide” 
par sadzīves atkritumu izvešanu beig-
sies. 

Meklējot risinājumus turpmākajām 
darbībām, Kandavas novada dome, tā-
pat kā pārējās pašvaldības, kuras līdz 
šim apsaimniekoja “Eco Baltia vide”, 
pieņēma lēmumu, ka atkritumu ap-
saimniekošana turpmāk, sākot ar 2018. 
gada 29. martu, tiks uzticēta pašvaldī-
bas kapitālsabiedrībai SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 
(AAS “Piejūra”). Līgums ar jauno ap-
saimniekotāju par atkritumu savākšanu 
ir noslēgts uz septiņiem gadiem.

Sākot ar janvāri, iedzīvotāji tiks aici-

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA MAIŅAS 
PĀREJAS POSMU UN TARIFU

nāti noslēgt līgumus ar jauno atkritumu 
apsaimniekotāju. Plašāka informācija 
par līgumu slēgšanu tiks izziņota. 

Vēršam uzmanību, ka līdz gada bei-
gām, iedzīvotājiem jānokārto visi mak-
sājumi un saistības ar līdzšinējo atkritu-
mu apsaimniekotāju “Eco Baltia vide”.

 Tāpat vēlamies informēt iedzīvotā-
jus, ka atkritumu izvešanas tarifs pagai-
dām nemainīsies. Novembrī pašvaldībā 
tika saņemta vēstule no atkritumu ap-
saimniekotāja “Eko Baltia vide”, ka sa-
karā ar dabas resursa nodokļa kāpumu, 
paaugstināsies arī atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs, bet kā informē SIA “AAS 
“Piejūra”, likums paredz, ka poligona ap-
saimniekotājs nodoklim piemēro koefi-
cientu, kas atbilst attiecībai starp poligo-
nā noglabājamo un pieņemto atkritumu 

daudzumu. Jo starpība lielāka, jo ma-
zāks koeficients un līdz ar to arī tarifs. 
Tas liecina par to, ka poligonā “Janvāri” 
rasta iespēja pārstrādāt vairāk ievesto 
atkritumu, tā samazinot apglabājamo 
atkritumu daudzumu. Pateicoties aiz-
vadītajā gadā uzstādītajām iekārtām, at-
kritumi aizvien vairāk tiek sašķiroti un 
nodoti otrreizējai pārstrādei. 

SIA “AAS “Piejūra”” ir kapitālsa-
biedrība, kuras daļas pieder deviņām 
pašvaldībām – Jūrmalas pilsētai, Engu-
res, Kandavas, Tukuma, Jaunpils, Rojas, 
Talsu, Dundagas un Mērsraga novadam. 
Uzņēmums dibināts 2001. gada 2. janvā-
rī, ar mērķi – ieviest un uzturēt atkritu-
mu apsaimniekošanas sistēmu Piejūras 
atkritumu apsaimniekošanas reģionā.



15.MŪSU PASTĀ IN MEMORIAM

LĪDZJŪTĪBA

Modris Aseris    (1949.) no Matkules pagasta
Anna Balode   (1931.) no Cēres pagasta
Andris Dambergs   (1936.) no Kandavas
Līvija Dimitrijeva   (1947.) no Tukuma novada
Spodrīte Grīslīte   (1950.) no Vānes pagasta
Samanta Freidenberga  (2017.) Vasilijs Jegorenko  (1938. ) 
Ārija Skaidrīte Nimrode  (1922.) Igors Grīnhofs   (1943.) 
Vitauts Sipovičus   (1932. ) no Kandavas
Modesta Rancāne   (1928.) no Kandavas pagasta
Janīna Skindoleta   (1942.) no Rīgas
Dzidra Zvirbule   (1930.) no Talsu novada

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem! Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gada 
novembrī izdarīti  13 ieraksti miršanas reģistrā:

IN MEMORIAM 
Atvadu vārdi 
Leonārijai Gudakovskai
/28.04.1945.- 1.12.2017./
1.decembra rīts atnāca ar sniegu 

un atnesa skumju ziņu. Mūžībā devu-
sies Kandavas novada domes deputā-
te Leonārija Gudakovska. 

Vienmēr optimistiska un darbī-
ga, Leonārija atrada kopīgu valodu 
ar jebkuru savā dzīves ceļā sastapto 
cilvēku. Viņa veltīja labu vārdu ik-
vienam, bet īpaši tuvi bija vienkāršie 
lauku cilvēki. Arī smago slimību, kas 
pārsteidza negaidīti, Leonārija pane-
sa ar nemainīgu smaidu sejā, stalta 
un nesalauzta. Viņas aiziešana mū-
žībā bija sāpīgs trieciens daudziem 
– tuviniekiem, draugiem, kolēģiem.

Leonārija Gudakovska dzimusi 
1945.gada 28.aprīlī Latgales pusē. 

Pabeigusi Līksnas septiņgadīgo 
skolu, vēlāk Vaboles vidusskolu, Le-
onārija turpināja mācības Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijā, iegūs-
tot zootehniķa specialitāti. Viņas 
darba mūžs aizsākās toreizējā Saldus 
rajona kolhozā “Vienība” kā zooteh-
niķei, vēlāk strādāja padomju saim-

niecībā Blīdene par galveno zooteh-
niķi.

1982.gadā toreizējā tehnikuma 
vadība Leonāriju uzaicināja darbā 
par galveno zootehniķi Kandavas 
lauksaimniecības tehnikumā, viņa 
kopā ar ģimeni ieradās Kandavā un 
kļuva par kandavnieci.

 No 1998.gada Leonārijas Guda-
kovskas darba mūžs saistīts ar Kan-
davas novada domi, sākumā strā-
dājot par lauku attīstības speciālisti. 
Drīz vien viņa iesaistījās politikā, tika 
ievēlēta par domes deputāti vairākos 
sasaukumos, sākot no 2001. gada. 
Bijusi domes priekšsēdētāja vietnie-
ce no 2007.gada līdz 2009. gadam; 
2009.- 2013. gadam un arī laika pe-
riodā no 2017.gada janvāra līdz 2017.
gada jūnijam. L. Gudakovska bija de-
putāte arī šajā sasaukumā. 

Bez saviem tiešajiem pienāku-
miem, Leonārija aktīvi iesaistījās 
sabiedriskajā dzīvē, viņa bija viena 
no biedrības Kandavas Partnerība 
dibinātājām, braucot pa pagastiem 
un pārliecinot zemniekus un uzņē-
mējus par šādas biedrības izveides 
nepieciešamību. Bija aktīva konkursa 
“Sakoptākā sēta Kandavas novadā” 
organizatore, rīkoja Latvijas mēro-
ga pļaušanas sacensības, organizēja 
zemnieku- uzņēmēju ražas balles, 
kā valdes locekle darbojās biedrībā 
“Tukuma Lauksaimnieku apvienība”, 
īstenojot vairākus projektus. Patei-
coties Leonārijas iniciatīvai 2001.
gadā nodibinājās Kandavas novada 
kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, 
kuras valdes priekšsēdētāja viņa bija 
līdz dzīves pēdējai dienai.

Leonārija gāja cauri dzīvei ar 
smaidu un optimismu. Tāda viņa pa-
liks arī mūsu atmiņā.

Izsakām dziļu līdzjūtību piederī-
gajiem!

Kandavas novada dome 

PALDIES PAR 
ATZINĪBU!

Valsts svētkos tika aizvadīti patīkami 
brīži Kandavas kultūras namā ar apsvei-
kumiem, koncertu, mīļiem sīkdejotājiem 
un dzeju. Priecājoties par man dāvātajiem 
ziediem un atzinību, vēlos pateikt Paldies 
tūrisma informācijas centra darbiniecēm 
par sadarbību, veidojot pasākumus un 
ikvienam ekskursantam kopīgi iepazīstot 
savu zemīti, tālumus, kā arī atsaucīgajiem 
uzņēmējiem, kas palīdz sagaidīt pilsētā 
ciemiņus. Ciemiņiem patīk Kandava ar 
Abavas tiltu, peldbaseinu, stāvajiem pils-
kalniem un mākslas šedevriem, sakoptī-
bu, seno centru. Kandava ir arī ļoti garšī-
ga pilsēta…

Tūrismā viens neko nevar paveikt. Ti-
kai visi kopā. 

Cerot uz turpmāko sadarbību, vēlos 
mūsu jaunajai paaudzei izrādīt Latviju- 
jūras krastu, likteņupi Daugavu, galvas-
pilsētu Rīgu. Tad arī varēsim savu Dzim-
teni tā pa īstam mīlēt, cienīt, pilnveidot. 
Aicinu arī uz tālāku sadraudzību ar Bal-
tijas valstīm, izprotot kaimiņu tautu valo-
du, mākslu, mūziku, arhitektūru. Vienlai-
cīgi tikšanās brīžos norādīt kā veiksmīgāk 
stāstīt par redzamo, baudīt dabu. Tāds jau 
ir gida darbs.

Sagaidot Jauno gadu, vēlu visiem vi-
siem gaišas dieniņas!

Uz tikšanos- Aija Kārņupa 
“Vītiņos”

SVEICIENS NO 
BRIEDUMIEM

Jau otro gadu bijušās Matkules sā-
kumskolas telpās darbojas sociālā pansija 
“Briedumi”. 

Vasarā seniori kopj savu mazdārzi-
ņu, audzējot dārzeņus un saknes ziemas 
iztikšanai, tomēr dažiem mūsu iemītnie-
kiem ir tik mazi ienākumi, ka pārtikai 
nepietiek. Lai visi būtu labi paēduši, vie-
tējie zemnieki ziedo pansijai kādu daļu no 
savas ražas.

Vēlos mūsu pansijas iemītnieku vār-
dā teikt paldies par atbalstu Jirgensonu, 
Graudēvicu, Šteinbergu, Freimaņu, Kras-
kovu un Jēgeru ģimenēm no Matkules, 
Olitai Nordenai no Sabiles, Daigai Ber-
gai no Vānes. Tāpat Ojāram Budženam, 
kurš palīdz ar tehniku un transportu. Sa-
vukārt, Erodeja Kirillova atved sulas no 
Zemītes. Protams, palīdz arī pansijas dar-
binieki, sanesot burkas ar konservētiem 
dārzeņiem un citiem labumiem. 

Vecie ļaudis pateicas visiem par palī-
dzību!

Sociālās pansijas “Briedumi” 
vadītājs Ainārs Oliņš



16. INFORMĀCIJA

12.decembrī 
13:30 Kino bērniem “Bize un Neguļa” 
un “Mūsu ome rullē”- Zantes kultūras 
namā- ieeja 1,- eiro
16.decembrī
13:00  Ziemassvētku pasākums Kandavas 
novada aizbildņu un audžuģimenēm-
Valdeķu kultūras namā 
17:00  Kandavas Deju skolas Ziemassvēt-
ku uzvedums “Kraukšķītis”- Kandavas 
kultūras namā – ieeja 1,- eiro
17.decembrī
11:00 Konkurss “Gaismas dziesmas Kan-
davā” pusfināls- Kandavas kultūras namā
19.decembrī
14:00  Ziemassvētku pasākums Zantes 
pagasta pensionāriem -Zantes kultūras 
namā
20.decembrī
10:00  Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem- Cēres pamatskolā
12:00  Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem- Kandavas kultūras 
namā
22.decembrī 
11:00 Ziemassvētku pasākums pirms-
skolas vecuma bērniem- Zantes kultūras 
namā
12:00 Ziemassvētku koncerts -Cēres pa-
matskolā
20:00 Ziemassvētku stāsts Matkulē- Mat-
kules kultūras namā
23.decembrī
15:00 Ziemassvētku Dievkalpojums – 
Kandavas Romas katoļu baznīcā
19:00  Ziemassvētku koncerts – Zantes 
kultūras namā
22:00 Ziemassvētku balle -Zantes kultū-
ras namā -ieeja 5,- eiro
24.decembrī
15:00 Ziemassvētku Dievkalpojums- 
Kandavas Romas katoļu baznīcā
18:0  Kristus piedzimšanas Svētvakara 
dievkalpojums- Kandavas ev.lut.baznīcā

25.decembrī
11:00 Ziemassvētku Dievkalpojums- 
Kandavas ev.lut.baznīcā
11:00 Ziemassvētku eglīte pirmskolas ve-
cuma bērniem – Vānes kultūras namā 
13:30 Ziemassvētku pasākums pirmssko-
las vecuma bērniem- Matkules kultūras 
namā 
15:00  Ziemassvētku Dievkalpojums - 
Kandavas Romas katoļu baznīcā
22:00  Ziemassvētku ballīte – Vānes kul-
tūras namā – ieeja 5,-eiro
26.decembrī
 No 10:00 – 21:00 “Dim, dim, dim, Kan-
davā Ziemassvētku noskaņā”
10:00 -15:00 Laimes liešana -veikalā 
“Centrs”
12:00 -17:00 Piparkūku darbnīca- kafej-
nīcā “Ieviņa”
15:00  Koncerts ”Naktī  bira zelta rasa”- 
piedalās dziedātāja Aleksandra Špicber-
ga, ērģelniece Diāna Jaunzeme – Portnaja 
un ģitārists Vladimirs Kudrins- Kanda-
vas ev.lut.baznīcā 
17:00 Konkursa “Gaismas dziesmas Kan-
davā “ fināls – Kandavas kultūras namā 
19:30  Ugunīgais cirka šovs- Promenādē
20:00 Hercoga Jēkaba uguns mašīna – 
Promenādē
27.decembrī
11:00  fonda “Haleva dienests” rīkotais 
labdarības pasākums Zantes pagasta ģi-
menēm- Zantes kultūras namā
29.decembrī
11:00 Piparkūku darbnīca bērniem – 
Zantes kultūras namā
11:00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem -Zemītes tautas namā 
30.decembrī
21:00 Vecgada balle -Cēres sporta hallē- 
ieeja 5,- eiro
22:00  Vecgada balle – Matkules kultūras 
namā -spēlē grupa 2PROmiles- ieeja 5,- 
eiro

31.decembrī
15:00 Jaungada Dievkalpojums- Kanda-
vas Romas katoļu baznīcā
Jaunā gada sagaidīšana Kandavā, svētku 
salūts- Promenādē
20:00 Jaungada balle Kalnmuižas pilī – 
vakara vadītājs un DJ Agris Semēvics, 
dziedātāja Kristīne Prauliņa -vairāk in-
formācijas pa tālruni 25660013/Kristīne/ 
1.janvārī
00:30 Jaunā gada sagaidīšanas balle- 
Kandavas kultūras namā  
15:00  Jaunā gada Dievkalpojums - Kan-
davas Romas katoļu baznīcā
6.janvārī
13:00 Novada senioru Jaungada balle – 
Valdeķu kultūras namā 
12.janvārī
10:30 Pirmskolas izglītības iestādes “Zī-
ļuks” 40 gadu jubilejas pasākums 

SPORTS
27.- 29.decembrim
Starptautisks turnīrs basketbolā  5 vecu-
ma grupām- visās Kandavas sporta zālēs
29.-30.decembrī
Basketbola turnīrs “Ziemassvētku kauss 
2017”- U- 13 grupas meitenēm- Kanda-
vas sporta hallē

IZSTĀDES
Līdz 8.01.2018. Ilzes Cērpiņas gleznu iz-
stāde- Kandavas kultūras nama izstāžu 
zālē “Vējspārns”
Līdz 30.12.- bērnu radošo darbu izstāde  
“Mana Latvija”- Zantes kultūras namā
Līdz 16.01.2018. – Dace Lielā- gleznas. 
Pārsla Vekmane- keramika -Kandavas 
Mākslas galerijā novada muzejā

VECĀ GADA PAVADĪŠANA UN JAUNĀ 
2018. GADA SAGAIDĪŠANA

31. DECEMBRĪ
KANDAVAS KULTŪRAS NAMĀ

21:00 – 6:00 Diskotēka - lielā zāle
00:30 – 6:00 Balle ar grupu “Es un viņš” - mazā zāle

Darbosies kafejnīca, pārsteigumi, loterija, atrakcijas.
Ieeja: iepriekšpārdošanā 5,- eiro (un balles vakarā ar sarkanu akcentu apģērbā), balles vakarā: 8,- eiro

Galdiņus var rezervēt iepriekš pa tālruni: 63182040
 

KANDAVAS PROMENĀDĒ
23:55 Domes priekšsēdētājas svētku uzruna

00:00 Salūts

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
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18. KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2017.GADA DECEMBRIS

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
gadskārtās decembra jubilārus!

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 12.12.2017.

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.
gada novembrī reģistrēti
6 jaundzimušie 

Anna, Elza, Adele, Ernests, 
Valters un Māris Stefans

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Skat, kā tavi gadi zied,
Kā aka pilna līdz malām.
Tie zied kā rudenī viršu lauks,
Spītējot lietum un salam!

Leons Krautmanis, Veronika Leiduma, 
Mirdza Elksnīte, Spodrīte Biruta Birkenšteina, 

Genovefa Brence, Vilma Rēvalde, Ruta Rogenbaha, 
Ārija Graudiņa, Rita Renāte Veinberga, 

Ligita Emze, Modris Circenis, Gunārs Eiermanis, 
Daina Jēkabsone, Astrīda Šlisere, Helmuts Brempels, 
Arvīds Celmiņš, Teresa Reinfelde, Visvaldis Jansons, 

Dzintra Freimane, Zenta Kuzmina, Brigita Čīča, 
Vladimirs Laucis, Alma Šmite, Intra Dronka

Decembrī Zelta kāzās sveicam: 
Birutu un Robertu Lejas 
Birutu un Arvidu Grenevicus
Lidiju un Eiženu Grēniņus
Kandavas novada dome

ZEMNIEKI UN UZŅĒMĒJI TIEKAS GADSKĀRTĒJĀ SARĪKOJUMĀ
24.novembrī Valdeķu kultūras 

namā uz gada noslēguma pasākumu 
pulcējās vairāk nekā 300 Kandavas no-
vada zemnieku un uzņēmēju. 

Šie sarīkojumi allaž pulcējuši kuplu 
dalībnieku skaitu, jo novembra nogale 
ir laiks, kad lauku darbi apdarīti, raža – 
klētīs, un pēc labi padarīta darba ir laiks 
svētkiem.

Jau ierasts, ka šajā pasākumā tiek go-
dināti novada sakoptāko sētu saimnieki, 
kas piedalījušies konkursā.  Šogad kon-
kurss ieguvis jaunu elpu, mainīts tā no-
saukums no “Sakoptākā sēta Kandavas 
novadā” uz  “Diženi Kandavas novadā”. 
Tāpat nākušas klāt vairākas nomināci-
jas, kā “Radošākais novadnieks”, “Vieta, 
kas jāredz”, “Darbīgākā organizācija” un 
“Skaistākais dārzs”.  Konkursā pavisam 
piedalījās 24 pretendenti, deviņi no vi-
ņiem iekļuva godalgoto skaitā. Dāvanas 
par piedalīšanos, novada karogus un pa-
teicības, saņēma visi pretendenti, uzva-
rētājiem tika īpašas dāvanas – plāksnes 
ar iegravētu informāciju par uzvarētāju. 
Tāpat kā katru gadu īpašā balva visiem 
ir arī vienas dienas ekskursija pa Latvi-
jas skaistākajām vietām un daiļdārziem 
nākošajā vasarā.

Vakara gaitā tika izspēlēta loterija ar 

interesantām balvām, kuras bija sarūpē-
juši novada zemnieki un uzņēmēji. 

Vakaru vadīja dziedātāja Kristīne 
Broka, muzicēja “Talsu trio”, bet ar ugu-
nīgām dejām priecēja Brazīlijas dejotā-

jas. Dejas kopā ar grupu “Kantoris 04” 
turpinājās līdz pat vēlai naktij, jo tie, kas 
ikdienā čakli strādā, prot arī no sirds at-
pūsties.

Dagnija Gudriķe

Tā divi koki saaug saknēm, zariem
Uz visa mūža gadiem gariem-
Tos vairs no otra neatplēst,
Tie esam mēs.

  /Z.Purvs/
Sirsnīgi sveicam Lidiju un Eiženu Grēniņus 

zelta kāzu jubilejā!
Dzintra, Jānis, Gunta, Edgars, Līvija, Aigars


