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KANDAVAS NOVADS IZSTĀDĒ BALTTOUR 2017

No trešā līdz piektajam februārim 
Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā notika 
Baltijā lielākā starptautiskā tūrisma 
izstāde-gadatirgus “Balttour 2017”, 
kurā tāpat kā citus gadus piedalījās arī 
mūsu novada Tūrisma informācijas 
centrs.

Abavas senlejas stendā piedāvājām 
iepazīties ar mūsu novada tūrisma pie-
dāvājumu un atkārtoti apmeklēt iemī-
ļotās vietas. Savijot kopā divu novadu 
draudzību, Abavas senielejas tūrisma 
plašo piedāvājumu, dažādos apskates un 
aktīvās atpūtas objektus un citas plašās 
tūrisma iespējas, noformējumā radījām 
bizes. Kopumā Abavas senlejas stenda 
mērķis šogad bija vairāk pievērst uz-
manību gaidāmajām Latvijas simtgades 
svinībām. Kandavā izveidojām jaunu 
maršrutu „Mākslas taka”. Vadoties pēc 
iepriekšējo gadu intereses, sagatavojām 
novada pasākumu plānu un apkopojām 
jaunā brošūrā Kandavas novada tūrisma 
informāciju. Jaunus tūrisma informāci-
jas bukletus bija sagatavojušas arī Talsu 
un Sabiles kolēģes. 

Mūsu stenda apmeklētāju biežāk uz-
dotie jautājumi bija par piedāvājumiem 
ģimenēm ar bērniem, ceļotāju grupu 

iespējām, Kandavas ozolzīļu kafijas de-
gustācijas un iegāde un Sabiles vīni. 
Vānes pagasta saimniecības „Birznieki” 
kazu piena kūpinātā siera degustācija 
daudziem apmeklētājiem rosināja in-
teresi to iegādāties un apmeklēt saim-
niecību. Kā ierasts liela interese bija par 
jaunumiem un pasākumiem. 

Mūsu stenda apmeklētāju vidū bija 
arī Kandavas un Talsu novadu pašvaldī-
bu delegācijas.

Paldies par mūsu stenda tapšanu 
Kandavas novada kultūras pārvaldes 
radošajai komandai – vadītājai Ziedītei, 
māksliniekam Jurģim, saimniecības da-
ļas vadītājam Erlenam, šoferim Gintam, 
Abavas ielejas attīstības centra valdes 
priekšsēdētājai Ivetai, Amatniecības 
centra vadītājai Kitijai, Kandavas nova-
da muzeja kolektīvam, lauku sētas „In-
dāni” saimniecei Signei, Talsu un Sabi-
les kolēģēm, brīvprātīgajai Dārtai. Īpaši 
pateicamies degustāciju piedāvātājiem 
-Vānes pagasta zemnieku saimniecības 
„Birznieki” ļaudīm par iniciatīvu pie-
dāvājot kazu piena siera degustāciju jau 
vairākus gadus. 

Paldies visiem, visiem mūsu stenda 
apmeklētājiem un atbalstītājiem! Tāpat 

paldies “Balttour” rīkotājiem, Latvijas 
Tūrisma aģentu un operatoru asociācijai 
un Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrī-
bai BT 1. 

Stendā daudzpusīgo novada tūrisma 
piedāvājumu prezentēja Kandavas no-
vada kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte 
Začeste, Amatniecības centra vadītāja 
Kitija Švīgere, Abavas ielejas attīstības 
centra valdes priekšsēdētāja Iveta Piese, 
Sabiles tūrisma centra vadītāja Sanda 
Poriņa un kultūras nama vadītāja Ger-
da Zeberiņa, atraktīvais gids / vadātājs 
Māris Lācis, erudītā brīvprātīgā palīdze 
Dārta Ošeniece un mēs – Kandavas Tū-
risma informācijas centra darbinieces 
– vadītāja Guna Ošeniece un tūrisma 
informācijas konsultante Anda Štrausa. 

Baltijā lielākajā tūrisma izstādē 
„Balttour 2017” divās tematiskajās hal-
lēs varēja apskatīt 850 uzņēmumu un 
to pārstāvju piedāvājumu no 38 pasau-
les valstīm. Izstādes dienās Ķīpsalu ap-
meklēja 28 tūkstoši ceļot gribētāju, tajā 
skaitā 5,5 tūkstoši nozares profesionāļu. 
Pirmo reizi ceļot aicināja uz Tobago, Ne-
pālu, Butānu un Indonēziju.

Informāciju sagatavoja 
Anda Štrausa 



2. NOVADĀ

2017.gada sociāli ekonomiskajā 
plānā ietverti vairāki pasākumi pil-
sētas sakopšanai un labiekārtošanai. 
Tā esam lēmuši divu iemeslu dēļ. Šajā 
gadā atzīmēsim 100 gadu jubileju, 
kopš Kandava ieguvusi pilsētas statu-
su un otrs iemesls ir tas, ka, projekta 
ietvaros izbūvējot siltumtrases, tika 
pārraktas pilsētas ielas un tās nepie-
ciešams sakārtot. Sagaidot Kandavas 
simtgadi, sociāli ekonomiskajā plānā 
šim gadam ir iekļauti arī daudzi jau-
ninājumi un noteiktas prioritātes pil-
sētas labiekārtošanā. Esam paredzē-
juši palielināt atbalsta finansējumu 
iedzīvotājiem māju fasāžu sakārtoša-

nai, logu un durvju nomaiņai vēstu-
riskajā centrā. 

 Aicinām iedzīvotājus un uzņē-
mējus, sagaidot pilsētas simtgadi, dot 
savu artavu pilsētas tēla uzlabošanā 
tieši vides sakārtotības jomā.

Naudu, kas paredzēta daudzu 
darbu veikšanai, esam spiesti ņemt 
no kredītiem, jo ir palielinājušies iz-
devumi izglītībai, kam papildus pa-
redzēti turpat 200 tūkstoši, saistībā 
ar jaunajiem Ministru kabineta no-
teikumiem. Konkrēti, algu palielinā-
šana pirmskolas izglītības iestādēs un 
sākumskolās strādājošajiem no 420 
uz 620 eiro, ar domes lēmumu ap-
maksājam brīvpusdienas 5 un 6 gad-
niekiem un skolēniem no 5.-9.klasei, 
kā arī sedzam transporta izdevumus 
bērniem, kas mācās profesionālās ie-
virzes skolās. Vānes pamatskolā un 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā 
pēc kontrolējošo institūciju pārbau-
dēm konstatētas normām neatbils-
tošas koplietošanas higiēnas telpas. 
Šiem remontiem tiks novirzīta daļa 
līdzekļu, kas sākotnēji budžetā nebija 
ieplānoti. 

Runājot par prioritātēm pilsētas 
sakārtošanā, tiks atjaunota gājēju 
ietve un izbūvēta lietus ūdens nova-
dīšanas sistēma Talsu un Ūdens ie-
lās, izbūvēts gājēju celiņš Lielās ielas 
skvērā, labiekārtots parks pie Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolas. Atjaunosim 
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DOMES VADĪBA TIEKAS AR IEDZĪVOTĀJIEM PAGASTOS
Janvārī Kandavas novada domes 

vadība iedzīvotāju sapulcēs klātienē 
tikās ar pagastu ļaudīm, atskatoties uz 
aizgājušajā gadā paveikto, informēja 
par plānotajiem darbiem šogad un uz-
klausīja iedzīvotāju priekšlikumus. 

Sapulcēs piedalījās domes priekšsē-
dētājs Alfreds Ķieģelis un izpilddirek-
tors Egīls Dude, pagastu pārvaldnieki, 
Kandavas novada Sociālā dienesta, SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” un 
Pašvaldības policijas pārstāvji, kā arī 
domes deputāti Leonārija Gudakovska, 
Inga Priede, Dainis Rozenfelds, Romeks 
Fabjančiks, Guntars Indriksons. Vides 
aizsardzības un komunālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja Leonārija Gu-
dakovska klātesošos iepazīstināja ar 
Kandavas novada Kooperatīvās krā-
jaizdevu sabiedrības pakalpojumiem, 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
priekšsēdētāja Inga Priede pastāstīja 
par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība “Piejūra” aktualitātēm. Par 
ceļu stāvokli iedzīvotājus informēja SIA 
“Kandavas ceļi” vadītājs Ivars Marašins-
kis. 

asfaltbetona segumu Sabiles ielā un 
izbūvēsim melno segumu Sēravotu 
un Lauku ielās, kā arī tiks veikta ielu 
apgaismojuma izbūve Valteru, Sēra-
votu un Kūrorta ielās. No jauna tiks 
izbūvēts Mazās Skolas ielas posms no 
Sabiles ielas līdz jaunajai katlumājai. 
Tiks atjaunotas Čužu purva laipas, 
izbūvēts atpūtas laukums ar soliņiem. 
Turpināsim sakārtot brīvdabas estrā-
di Ozolāji, atjaunojot kora kāpnes. 
Tiks veikts remonts Kandavas poliklī-
nikas ēkas koplietošanas telpās. 

Labiekārtojot pilsētu, neesam pie-
mirsuši arī par pagastiem. Divdesmit 
piecu kilometru garumā tiks pārbū-
vēti grants seguma ceļi, paredzēti lab-
iekārtošanas darbi pagastu centros. 
Pagājušā gadā izremontējām Zemī-
tes pagasta pārvaldi, šogad uzsāksim 
Cēres pārvaldes ēkas remontu. Lai 
samazinātu siltumapgādes izmaksas, 
izbūvēsim siltumtrasi starp Cēres pa-
matskolas katlu māju un sporta halli. 
Patreiz halle tiek apsildīta ar gāzi, kas 
ir ļoti dārgi, pāris gadu laikā, nomai-
not apkuri, ieguldītie līdzekļi atmak-
sāsies. Lai uzlabotu skolēnu drošību 
Skolas ielā Zantē tiks izbūvēts gājēju 
celiņš, kā arī veikti labiekārtošanas 
darbi citos pagastos.

Egils Dude
Kandavas novada domes 

izpilddirektors

Atbildīgo iestāžu vadītāji tikšanās 
laikā sniedza atbildes uz iedzīvotāju jau-
tājumiem, diskutēja un meklēja efektī-
vākos sasāpējušo problēmu risinājumus. 
Vairāki jautājumi aktuāli bija teju visos 
pagastos, piemēram, par aizšķūrētiem 
ceļu galiem, atkritumu apsaimniekoša-
nu, alkohola lietotāju pulcēšanos sabied-

riskās vietās, par driftotāju pārgalvīgo 
braukšanu ciematu ielās un laukumos.

Kā paskaidroja I.Marašinskis, attie-
cībā uz ceļu tīrīšanu ziemā, tad prio-
ritāte ir attīrīt lielos ceļus un skolēnu 
autobusu maršrutus. Aizšķūrētās ceļu 
nobrauktuves būtu nepieciešams attīrīt 
atceļā, kas netika laicīgi izdarīts lielā 
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darba apjoma- ilgstošā sniegputeņa, dēļ. 
I.Marašinskis apgalvoja, ka iedzīvotāju 
aizrādījumi tiks ņemti vērā. 

Cērē, Zantē un Matkulē izskanē-
ja jautājums par asfalta uzklāšanu ceļa 
posmiem no Kandavas pagrieziena līdz 
Cēres apvedceļam, ceļam Zante – Zemī-
te un Matkule- Sabile. Tie ir valsts ceļi 
un pašvaldība daudzus gadus cīnās par 
šo ceļu asfaltēšanu. Ir zināms, ka notiek 
tehniskā projekta izstrāde ceļam Līgas 
–Zentene – Rideļi pa Cēres apvedceļu 
līdz karjeram, bet ceļa asfaltēšanas darbi 
joprojām plānā nav iekļauti. Lai situāci-
ju kaut nedaudz uzlabotu, pēdējos gados 
notiek grants seguma ceļu atputekļoša-
na. 

Tāpat Zantes un Matkules iedzī-
votājus neapmierināja fakts, ka ceļi, pa 
kuriem brauc smagā tehnika, tiek izvesti 
kokmateriāli vai kūtsmēsli, šo darbību 
rezultātā, kļūst neizbraucami. Izpild-
direktors E.Dude norādīja, ka šādos 
gadījumos uzņēmējam ar pašvaldību 
jāsaskaņo kokmateriālu izvešanas laiks, 
un pēc darbu beigšanas jānodrošina 
iepriekšējā ceļa kvalitāte. I.Marašinskis 
piebilda, ka šādos gadījumos var infor-
mēt SIA “Kandavas ceļi” un vajadzības 
gadījumā iespējams uzlikt svara ierobe-
žojošas ceļa zīmes.

Vānes pagasta iedzīvotāji vēlē-
jās noskaidrot, kāpēc ziemas perio-
dā netiek attīrītas visas ciemata ielas. 
I.Marašinskis norādīja, ka Vānes iedzī-
votāji savu transportu regulāri atstāj ie-
las malā, tāpēc tehnika nevar konkrēto 
vietu iztīrīt. 

Tāpat vairākos pagastos iedzīvotā-
ji norādīja uz regulāriem sabiedriskās 

kārtības traucētājiem, alkohola lieto-
tājiem, kas publiski lieto alkoholu pie 
veikaliem, autobusu pieturās un citās 
sabiedriskās vietās. Pašvaldības polici-
jas priekšnieks Rihards Zariņš aicināja 
ziņot par šādiem gadījumiem.

Cēres pamatskolas direktore Juta 
Reinsone norādīja uz skolas fasādes 
slikto stāvokli, kuru būtu nepieciešams 
atjaunot. Izpilddirektors informēja, ka 
pagājuša gadā Cēres pagastā veikta es-
trādes un tās apkārtnes labiekārtošana, 
apgaismojuma ierīkošana pagasta cen-
trā, šogad plānots Cēres pārvaldes ēkas 
remonts un lauku grants ceļu atjauno-
šana, bet pamatskolas fasādes atjauno-
šana, lai arī sākotnēji bijusi ieplānota, 
tomēr budžetā nav iekļauta, ierobežoto 
finanšu dēļ.

 Zantes iedzīvotājus uztraucis bēr-
nu rotaļu laukuma segums- dubļi un 
akmeņi. Izpilddirektors informēja, ka 
meklēs risinājumu minētajai problēmai, 
piebilstot, ka bērnu rotaļu laukumu sa-
kārtošanu ar projektu programmām 
iespējams veikt pašiem iedzīvotājiem. 
Prasīto līdzfinansējumu varētu uzņem-
ties pašvaldība. 

Ar 1.janvāri Zantes pagasta ūdens-
saimniecību pārņēmis SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi”. Šī iemesla dēl 
zanteniekiem bija ļoti daudz jautājumu 
par šo tēmu, piemēram, kāpēc pieaudzis 
ūdens tarifs, kādas ir ūdens skaitītāju 
nomaiņas izmaksas dzīvoklī? Atbildot 
iedzīvotājiem, SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” valdes loceklis Pēteris 
Krampītis paskaidroja, ka jaunais tarifs 
ir saskaņots ar Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulatoru. Iepriekš tarifs netika 

pacelts, jo, kā paredz projekta noteiku-
mi, to nedrīkst darīt piecu gadu periodā 
pēc ūdenssaimniecības projekta īsteno-
šanas. Atbildot par ūdensskaitītāja iz-
maksām- ja iepriekšējais skaitītājs bijis 
verificēts un atbilstošs, tad tas maksās 
22 EUR un būs derīgs četrus gadus.

Matkules pagasta iedzīvotāji uzdeva 
jautājumu par transporta pakalpojumu 
nodrošināšanu Matkules pagasta bēr-
niem uz Kandavas internātvidusskolu. 
Domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis 
informēja, ka solījums, kas tika dots re-
organizējot Matkules sākumskolu, par 
transporta nodrošināšanu skolēniem 
uz Kandavas internātvidusskolu, tiks 
pildīts tāpat kā līdz šim. Matkulnieki 
norādīja arī uz aizaugušo dīķmalu un 
skatītāju sēdvietu laukuma paplašinā-
šanu pie kultūras nama. Izpilddirek-
tors paskaidroja, ka budžetā ir atvēlēti 
līdzekļi arboristu pakalpojumiem, kas 
apgriezīs un veidos vainagus kokiem 
ap dīķi. Par laukuma paplašināšanu pie 
kultūras nama un citām iniciatīvām, iz-
pilddirektors lūdza iedzīvotājus vērsties 
pie pagasta pārvaldnieces.

Grenču ciema iedzīvotāji izteica pre-
tenzijas par nesakārtoto ielu apgaismo-
jumu un neiztīrītajam nosēdumu akām, 
kā arī par neregulārajiem zāles pļauša-
nas darbiem ciemata centrā. Šos jautāju-
mus domes vadība solīja risināt.

Kopumā pagastu iedzīvotāji bija 
noskaņoti pozitīvi un atzina, ka vēlētos 
regulāri tikties ar domes vadību un spe-
ciālistiem.

Informāciju apkopoja 
Līga Šupstika 

Janvāra beigās mūsu novada do-
nori piedalījās kinoteātrī “Splendid 
Palace” rīkotajā Pateicības koncertā 
donoru kustības atbalstītājiem un 
asins donoriem, kuri pagājušā gada 
laikā ziedojuši asinis un asins kompo-
nentus.

Sirsnīgā gaisotnē koncertā tika 
sveikti pieci Goda donori, tajā skaitā 
Tukuma slimnīcas galvenais ārsts – kan-
davnieks Andris Aleksīns. Augstajam 
titulam no katra Latvijas reģiona tika 
izvēlēts viens cilvēks, ņemot vērā viņa 
ziedoto asins daudzumu. Andris Alek-
sīns donora asinis nodevis vairāk kā 102 
reizes. 

Video sižetā, kas tika demonstrēts 
godināšanas pasākumā, Andris Aleksīns 
pastāstījis par to, kā kļuvis par donoru.

“1970.gadā, uzsākot studijas Rīgas 
Medicīnas institūtā, kolektīvs pasākums 
mums studentiem 20.novembrī bija 
asins nodošana. Tad arī es pirmo reizi 
nodevu asinis un kļuvu par donoru. Me-

todika toreiz bija tāda, pēc asins nodo-
šanas – glāze Kagora, pilnas pusdienas 
un vakariņas. Studenti tika uzrunāti no-
dot asinis, jo droši vien arī toreiz asinis 
trūka.” 

Andris Aleksīns pats atzīst, ka ne-
esot tas pateicīgākais donors, jo med-
māsām vienmēr izmisīgi jāmeklē vēnas, 
kas viņam esot ļoti sliktas. Toties par 
uzmanības trūkumu, viņš sūdzēties ne-
varot, jo pēc dažām asins nodošanas rei-
zēm, medmāsiņas viņu atpazinušas pēc 
dezodoranta. Arī Andra dzīvesbiedre 
strādā medicīnā un “ābols tālu no ābeles 
nav kritis”, jo viņu vienīgā meita Vācijā 
studē medicīnu. Tāpat kā pārējie donori, 
arī Andris atzīst, ka izjūt zināmu atkarī-
bu pēc asins ziedošanas ik pa trīs mēne-
šiem. Pirms tās viņš jūtoties piepildīts, 
bet pēc nodošanas pārņemot viegluma 
sajūta. Viņš priecājas par to, ja ir izde-
vies kādam palīdzēt.

 Par jauku atmosfēru koncerta gaitā 
rūpējās vakara vadītājs Zigfrīds Muktu-

pāvels un Latvijā zināmi mākslinieki. Ar 
muzikāliem priekšnesumiem skatītājus 
priecēja Jānis Stībelis, Jenny May, Kārlis 
Kazāks, “DAGAMBA”, koris “Balsis” un 
Annija Putniņa.



4. VĒSTURE DOMES LĒMUMI

JANVĀRA BARIKĀDES ATCEROTIES

DOMES SĒDĒ 26.01.2017. PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par Barikāžu laiku mēs saucam lai-
ku no 1991.gada 13.līdz 27.janvārim, 
kad Rīgā notika atjaunotās neatkarī-
gās Latvijas aizsardzības pasākumi. 
No tām dienām pagājuši 26 gadi, bet 
vēl arvien Latvijā šajā laikā tiek aizde-
dzināti Barikāžu atceres ugunskuri. 

Mūsu novadā janvāra barikāžu at-
ceres pasākumi notika Zantes pagastā 
un Grenču ciemā, bet Kandavas novada 
muzejā, kā 1991.gada janvāra dienu ret-
rospekcija, bija apskatāma izstāde “Ba-
rikāžu laiks”. 

Kāds bija Barikāžu laiks mūsu no-
vadā? Cik aktīvi novadnieki iesaistījās 
mūsu valsts neatkarības nosargāšanā? 

Saglabātie vēstures fakti liecina, ka 
1991.gada 13.janvārī, kad Daugavma-
lā notika Latvijas Tautas frontes rīkotā 
Vislatvijas protesta manifestācija, tajā 
piedalījušies arī Kandavas novada ie-
dzīvotāji. Tā, Matkules puses ļaudis, 
uzzinājuši par manifestācijām, devās 
uz Rīgu ar mikroautobusu, kuru vadīja 
Gints Birkenšteins. Akcijas organizatori 
bija Mārtiņš Užāns un Ainārs Oliņš. Vīri 
palika pa nakti un piedalījās barikāžu 
celtniecībā Vecrīgā. Šīs atmiņas izstāstī-
jis Ainārs Oliņš 2013.gada 7. martā.

“Šajās janvāra dienās tieši Kandavas 
tautfrontieši Latvijas Tautas frontes do-
mes uzdevumā, pilsētas apkārtnē slēpa 

Latvijas radio pārvietojamo autobusu- 
radiostaciju, kas bija gatava nepiecieša-
mības gadījumā turpināt radiopārrai-
des” - 1998.gada 23.oktobrī laikrakstā 
“Kandavas Vēstis” rakstījis tautfrontie-
tis, kandavnieks Eduards Rassa.

No Cēres ciema barikāžu dienās 
piedalījās aptuveni 60 cilvēku, kurus 
pārvadāja divi autobusi. Cērenieki uz 
Rīgu aizveda arī sešus lieljaudas trakto-
rus. Cērē dalībnieku kustību organizēja 
Heinrihs Besikirskis, Tamāra Smirnova, 
Haralds Grenevics, Mirdza Gūtšmite, 
bet pārtikas krājumus grupām veidoja 
Zenta Grenevica un Ilona Raginska (I. 
Leitarta atmiņu pieraksts, 2012.gada 
12.decembris). 

Kandavā aktīvākie braucēji bija no 
radio rūpnīcas un Kandavas lauksaim-
niecības tehnikuma. Piedalījās arī iz-
glītības iestāžu darbinieki, Kandavas 
17.ceļu būves daļas darbinieki, ārsti un 
citi iedzīvotāji.

Kandavas radio rūpnīcas pirmā 
nakts brauciena organizatore bija Beni-
ta Tauriņa, kura uzņēmās atbildību arī 
par pārējiem braucieniem un bija lietas 
kursā par visu gan Kandavā, gan Rīgā 
(G. Rozenštama atmiņu pieraksts 2013.
gada 28.februārī), savukārt, Kandavas 
sovhoztehnikumā aktīvs tautfrontietis 
un barikāžu dienu organizators bija di-

rektors Mamerts Vaivads un viņa atbals-
tītāji Eduards Rassa, Andrejs Dūdiņš, 
Valdis Miglinieks, Valdis Pīpiņš un dau-
dzi citi.

Ļoti aktīvi valsts neatkarības sargi 
bijuši arī Zemītes un Zantes pagastos. 

Toreiz aizstāvēt Latvijas neatkarību 
cēlās visa valsts, tas bija nevardarbīgās 
pretošanās un tautas vienotības spilgtā-
kais piemērs. 

Vēsturiska atkāpe.
Pēc PSRS karaspēka uzbrukuma 

Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem 
1991.gada janvārī, Rīgā, nozīmīgu ēku 
aizsardzībai tika organizēta smagsva-
ra tehnika no lauku saimniecībām un 
mazpilsētām. Galvenie aizsargājamie 
objekti bija Radio nams Doma laukumā, 
LR Augstākās Padomes un LR Minis-
tru padomes ēkas, Radio un televīzijas 
centrs Zaķu salā, Telefona un telegrāfa 
centrāle. Rīgas vecpilsētā būvēja aizsar-
dzības sienas no betona bluķiem, baļ-
ķiem, cilvēki pulcējās PSRS iespējama-
jam uzbrukumam. Barikāžu aizstāvju 
nevardarbīgā pretošanās pievērsa starp-
tautiskās sabiedrības uzmanību notiku-
miem Baltijā.

Informāciju apkopoja 
Dagnija Gudriķe

Pamatojoties uz likuma „Par paš-
valdībām” 21.panta pirmās daļas 
10.punktu, 40.panta trešo daļu un, at-
klāti balsojot, PAR –  8 (G.Birkenšteins, 
V.V.Dreimanis, S.Ezeriņa, A.Ķieģelis, 
I.Lasis, A.Petrevica, S.Tiltiņa, 
S.Zvirgzdiņa), PRET –  4, (G.Indriksons, 
I.Ozols, I.Priede, D.Rozenfelds) deputā-
te Leonārija Gudakovska ievēlēta par 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieci.

Apstiprināja:
 2016.gada pamatbudžeta izpildi: ie-

ņēmumos 9 610 253 EUR; saņemtos aiz-
ņēmumos no Valsts kases 43 500 EUR; 
izdevumos 9 073 365 EUR; atmaksātos 
aizdevumus Valsts kasei 471  017; lī-
dzekļu atlikumu uz 2017.gada 1.janvāri 
245  888 EUR; speciālā budžeta izpildi 
ieņēmumos 293  620 EUR, izdevumos 
300 717 EUR; līdzekļu atlikumu uz 2017.
gada 1.janvāri 148 EUR; ziedojumu iz-
pildi izdevumos 694 EUR un atlikumu 
uz 2017.gada 1.janvāri 1 924 EUR.

 Kandavas novada sociālās attīstības 
un ekonomiskā plāna 2016.gadam izpil-

di un sociālās attīstības un ekonomisko 
plānu 2017.gadam (ar 2017.gada plā-
nu var iepazīties Kandavas mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – 
budžets)

Kandavas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.1 „2017.gada pamatbud-
žets un speciālais budžets” (ar 2017.gada 
budžetu var iepazīties Kandavas mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldī-
ba – budžets)

 Saistošos noteikumus Nr.2 „Gro-
zījumi Kandavas novada domes 2011.



5.DOMES LĒMUMI
gada 29.decembra saistošajos notei-
kumus Nr.19 „Par vienreizēja pabalsta 
piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu”” un nosūtīja Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministri-
jai elektroniskā veidā atzinuma sniegša-
nai. (ar saistošo noteikumu projektu var 
iepazīties Kandavas mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība – saisto-
šo noteikumu projekti)

 Saistošos noteikumus Nr.3 „Gro-
zījumi Kandavas novada domes 2009. 
gada 30. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.5 „Kandavas novada domes noli-
kums”” (saistošie noteikumi publicēti 
informatīvā izdevuma “Kandavas Nova-
da Vēstnesis” februāra numurā)

Saistošos noteikumus Nr. 4 “Gro-
zījumi Kandavas novada domes 2013.
gada 30.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 29 “Par Kandavas novada simbo-
likas izmantošanu” un nosūtīja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai elektroniskā veidā atzinuma 
sniegšanai. (ar saistošo noteikumu pro-
jektu var iepazīties Kandavas mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – 
saistošo noteikumu projekti)

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas M.Liepas atskaiti par 
darbu 2016.gadā.

 SIA “Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” 2016.gada budžeta izpildi un bu-
džeta plānu 2017.gadam.

 Kandavas novada domes pašvaldī-
bas aģentūras „ Kandavas novada so-
ciālais dienests” atskaiti par darbu 2016.
gada 2.pusgadā.

Domes izpilddirektora E.Dudes at-
skaiti par 2016.gada 29.decembra do-
mes sēdes lēmuma aizpildi saistībā ar 
SIA “Kandavas namsaimnieks” maksāt-
nespējas procesa rezultātiem.

Grozījumus Administratīvo aktu 
strīdu komisijas sastāvā, atbrīvojot no 
pienākumiem Elīnu Zeltzaķi, Normun-
du Štofertu un apstiprinot komisijas sa-
stāvā Alfredu Ķieģeli un Jāni Mazitānu.

Grozījumus Darījumu ar lauksaim-
niecības zemi izvērtēšanas komisijas sa-
stāvā, atbrīvojot no pienākumiem Anitu 
Šimkēviču un apstiprinot komisijas sa-
stāvā Guntu Sīmani. 

Grozījumus Kandavas novada Dzī-
vokļu komisijā, atbrīvojot no pienāku-
miem Elīnu Zeltzaķi, Alfredu Ķieģeli 
un apstiprinot komisijas sastāvā Guntu 
Sīmani un Egīlu Dudi.

Grozījumus Kandavas novada Ie-
pirkuma komisijā, atbrīvojot no pienā-
kumiem Alfredu Ķieģeli, Elīnu Zeltzaķi 
un apstiprinot komisijas sastāvā Egīlu 
Dudi.

Grozījumus Pašvaldības īpašumu at-
savināšanas un dzīvojamo māju privati-
zācijas komisijas, atbrīvojot Normundu 
Štofertu no komisijas priekšsēdētāja pie-
nākumu pildīšanas un apstiprinot Alfre-

du Ķieģeli par komisijas priekšsēdētāju. 
 Kandavas novada domes iekšējos 

noteikumus „Kandavas novada pašval-
dības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldības kārtība”. 

 Kandavas novada domes institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikuma grozījumus.

Kandavas novada domes amatu sa-
rakstā sekojošus grozījumi: precizēti 
mēnešalgu diapazoni; papildināts amata 
saraksts ar amata nosaukumu – Lauku 
attīstības speciālists; izteikts amata no-
saukums “Personāla inspektors” par 
“Personāla speciālists” un amata nosau-
kumu “lietvedis-arhivārs” par “Vecākais 
lietvedis”. 

Kandavas novada Iepirkuma komi-
sijas nolikuma grozījumus.

Pamatbudžeta izdevumus Kandavas 
novada vispārējās izglītības un profesio-
nālās ievirzes izglītības iestādēs savstar-
pējo norēķinu veikšanai 2017.gadā pēc 
2016.gada naudas plūsmas izdevumiem.

Valsts budžeta mērķdotāciju sadali 
Kandavas novada pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu, bērnu no pie-
cu gadu vecuma izglītošanā, interešu 
izglītības programmu pedagogu darba 
samaksai, Kandavas internātvidusskolas 
pārējiem izdevumiem 2017.gada janvā-
rim – augustam, kā arī sadali mācību 
līdzekļu un literatūras iegādei Kandavas 
novada izglītības iestādēm 2017.gadā.

Nolēma:
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 

71402 EUR ar atmaksas termiņu 7 gadi, 
ar kredīta devēja noteikto procentu lik-
mi, jauna autobusa iegādei Kandavas 
novada Izglītības pārvaldes vajadzībām, 
pašvaldību autonomo funkciju veikša-
nai un lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi akceptēt aizņēmuma 71402 
EUR ņemšanu no Valsts kases. Aizņē-
muma atmaksa tiek garantēta no Kan-
davas novada domes pamatbudžeta lī-
dzekļiem.

Uzdot Kandavas novada domes 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 
organizēt:

1) nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
Sabiles iela 8-11, Kandava, Kandavas 
novads pārdošanu saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 
45. pantu un noteikt, ka nekustamā īpa-
šuma Sabiles iela 8-11, Kandava, Kanda-
vas novads (kadastra numurs 9011 900 
0863) pārdošanas cena ir EUR 3150,00 
(trīs tūkstoši viens simts piecdesmit 
eiro).

2)nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
Sabiles iela 8-44, Kandava, Kandavas 
novads pārdošanu saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 
45. pantu un noteikt, ka nekustamā īpa-
šuma Sabiles iela 8-44, Kandava, Kanda-

vas novads (kadastra numurs 9011 900 
0864) pārdošanas cena ir EUR 3600,00 
(trīs tūkstoši seši simti eiro).

3) nekustamā īpašuma „Kazenes”, 
Cēres pagasts, Kandavas novads Kan-
davas novads atsavināšanu, organizējot 
otro izsoli ar augšupejošu soli un no-
teikt, ka nekustamā īpašuma „Kaze-
nes”, Cēres pagasts, Kandavas novads 
otrās izsoles sākumcena EUR 10000,00 
(desmit tūkstoši eiro), izsoles solis EUR 
100,00 (simts eiro) un nodrošinājums 
10% apmērā no sākuma cenas.

4) pasažieru autobusa Mercedes 
Benz valsts reģistrācijas numurs GG 
9548 atsavināšanu, rīkojot izsoli ar aug-
šupejošu soli un noteikt, ka pasažieru 
autobusu Mercedes Benz sākumcena ir 
EUR 2300,00, izsoles solis EUR 50,00 un 
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma 
cenas.

Uzdot Kandavas novada Izglītības 
pārvaldes vadītājai Silvijai Tiltiņai no-
dot un Kandavas novada domes izpild-
direktoram Egīlam Dudem pieņemt 
uzskaitē transporta līdzekli Mercedes 
Benz 0814, valsts reģ. Nr. GG 9548 par 
bilances vērtību EUR 0,00. 

Noslēgt sadarbības līgumu ar AS 
„Latvijas valsts meži”, lai varētu īstenot 
projektu „Antropogēnās slodzes mazi-
nošas tūrisma infrastruktūras attīstība 
Čužu purvā” .

Grozīt Kandavas novada pašvaldī-
bas ielu un ceļu sarakstu, izslēdzot no 
Kandavas pagasta ceļu 0,4 km garumā, 
nosaukums “Ceļš Nr.41-Griepkalniņi”.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumus 2017. taksācijas gadam, 
nodokļa summu samazinot par 50% 
Dainim Gulbim,  Sarmītei Beļēvičai, 
Anitai Grosbārdei, 

Annai Grundmanei, Ritai Neitālei, 
Haraldam Osim, Andrim Valtmanim 
un Dzintrai Žundo.

Pārslēgt dzīvojamās telpas īres lī-
gumu par pašvaldības dzīvokli “Krau-
jas”-12, Zemītē, Zemītes pagastā, Kan-
davas novadā uz Anitas Vanagas vārdu, 
izīrēt Jānim Mazitānam, pašvaldības 
labiekārtoto vienistabas dzīvokli Ozolu 
ielā 11-40, Kandavā, Kandavas novadā, 
dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz dar-
ba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk 
kā uz trim gadiem un Raitim Siliņam 
labiekārtoto trīsistabu dzīvokli “Vālo-
dzes”-12, Zemītē, Zemītes pagastā, Kan-
davas novadā, dzīvokļa īres līgumu no-
slēdzot uz darba tiesisko attiecību laiku, 
bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.

Kārtējās komitejas 
sēdes notiks 16.februārī no 
plkst.13.00 un domes sēde 

23.februārī plkst.13.00



6. SAISTOŠIE NOTEIKUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR. 1 

 „2017.GADA PAMATBUDŽETS UN SPECIĀLAIS 
BUDŽETS”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

1.Apstiprināt 2017. gada pamatbudžetu ieņēmumos 8 941 468 EUR, 
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 245 888 EUR, aizņēmumus no 
Valsts kases projektu realizācijai 3 159 726 EUR saskaņā ar pielikumu 
Nr.1.
2.Apstiprināt 2017.gada pamatbudžetu izdevumos 11 752 669 EUR, 
aizdevumu pamatsummu atmaksu Valsts kasei 486 003 EUR saskaņā 
ar pielikumu Nr.1.1
3. Apstiprināt 2017.gada speciālo budžetu ieņēmumos 287 681 EUR, 
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 148 EUR, izdevumos 287 681 
EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2
Kandavas novada pašvaldības 2017.gada budžeta paskaidrojuma 
raksts
-1.Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi 
saimnieciskajā gadā.
Kandavas novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts, ievēro-
jot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, 
likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 
2017.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos 
un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
Budžets izstrādāts Latvijas Republikas naudas vienībā - euro. 
Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2017.gada Kandavas 
novada pašvaldības budžets. Tas ir dokuments, kurš atspoguļo paš-
valdības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Kandavas novada 
pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumu noteikšanas pamatprinci-
pi paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību. 
Kandavas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un 
speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda ieņēmumi 
un dabas resursa nodokļa ieņēmumi (pašvaldības daļa).
2017.gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, 
īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, nosakot budžeta fi-
nansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai 
un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.
Kandavas novada domes pamatbudžeta galvenās ieņēmumu pozī-
cijas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un dotācija no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda. Kopsummā šie ieņēmumi 2017.gadā ir 
plānoti 5 367 459 euro, salīdzinot ar 2016.gadu (5 094 282 euro), pa-
lielinājums: 273 177 euro. Kā prioritāte 2017.gadā ir noteikta izglītība: 
plānota Kandavas mākslas un mūzikas skolas telpu pārbūve Sabiles 
ielā 12 - kopējās izmaksas sastāda 1 355 950 euro; sanitāro mezglu 
remonts Vānes pamatskolā (15 000 euro aizņēmuma līdzekļi), Kan-
davas K.Mīlenbaha vidusskolā kāpņu un sanitāro mezglu remonts 
(30 000 euro aizņēmuma līdzekļi); apkures sistēmas rekonstrukcija 
Cēres sporta hallē (15 000 euro aizņēmuma līdzekļi). 
Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizdevumus Valsts kasē 
par kopējo summu 3 159 726 euro (2016.gadā – 738 095 euro ).
Kandavas novada pašvaldības pamatbudžets
1. Ieņēmumi
Kandavas novada pašvaldības 2017.gada ieņēmumi ir plānoti 8 941 
468 euro. Plānotie ieņēmumi ir par 5.2 % vairāk kā 2016.gadā sākot-
nēji plānotie (8 496 154 euro). Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 
veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti. 
Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielā-
kais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
3 703 650 euro (42%), salīdzinājumā ar 2016.gadu pieaugums ir 9.5% 
(321 578 euro). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir noteikta, 

ka pašvaldību īpatsvars iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē netiek 
mainīts salīdzinājumā ar 2016.gadu – 80% pašvaldību budžetos un 
20% valsts budžetā. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa progno-
zi pašvaldības budžeta īpašuma nodokļa ieņēmumi pieaugs par 2 % 
(11 336 euro). Parādus par nekustamā īpašuma nodokli tiek plānots 
iekasēt 47% (67000 euro) no aprēķinātā parāda. 
Nenodokļu ieņēmumus 2017.gadā plānots iekasēt 86 368 euro ap-
mērā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no kontu atliku-
miem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī 
ieņēmumi no īpašumu pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2016.gadu šeit 
ir plānots ieņēmumu palielinājums par 11 868 euro: meža īpašumu 
pārdošana un zemes atsavināšana tiek plānota mazākā apjomā (-6500 
euro), ieņēmumi no malkas pārdošanas 18 368 euro. 2016.gadā ieņē-
mumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas bija plānoti 67300 euro, 
šogad – 60 000 euro. 
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 
288 317 euro. Salīdzinājumā ar 2016. gadu maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi ir palielinājušies par 30 892 euro, galveno palie-
linājuma apmēru sastāda ieņēmumi par telpu nomu (5536 euro), ie-
ņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem (7300 euro) un ieņēmumi par 
zemes nomu (20000 euro)
Valsts budžeta transferti 2017.gadā plānoti 4 118 876 euro jeb 46% 
no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem, no tiem: mērķdotā-
cijas un dotācijas plānotas 2 178 977 euro (24.4 % no ieņēmumiem). 
Transferti plānoti par 2.7% vairāk (111 860 euro). Valsts budžeta 
transfertu apjoms 2017.gadā ir plānots, ņemot vērā 2017.gada valsts 
budžetā paredzēto finansējumu, spēkā esošos normatīvos aktus. 
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Sa-
vienības līdzfinansētiem projektiem 2017.gadā plānoti 276 090 euro; 
palielinājums 33 966 euro.
Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas fonda 2017.gadā samazinājusies par 71 971 euro un plānota 
1 663 809 euro apmērā. 
Pašvaldību saņemtie transferta ieņēmumi no citām pašvaldībām ir 
plānoti par savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 
181 500 euro (palielinājums 7853 euro).
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1
Kopējie ieņēmumi 8 941 468 euro.

2. Izdevumi
Kandavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta kopējie iz-
devumi ir plānoti 11 752 669 euro. Salīdzinājumā ar 2016.gadu pa-
lielinājums ir 2 850 653 euro. Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc 
savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategori-
jās, to sadalījums attēlā nr.2. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir 
atbalsts izglītībai 49%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 21%, 
kultūrai un sportam 9%, sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem 7%. 
Visām pašvaldības iestādēm, plānojot 2017. gada izdevumus, bija jā-
ievēro vienādi nosacījumi – budžeta izdevumi jāplāno kā 2016. gada 
sākotnējais plāns. 
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra attēlā Nr.2
Kopējie izdevumi 11 752 669 euro.

2.1. Pārvaldes izdevumi. Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un 
atbilstoši Kandavas novada Domes nolikumam, pašvaldības iedzīvo-
tāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido 
ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās 
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldī-
bas administrācija. Kopējie izdevumi 2017. gadā ir 659 509 euro, kas 
ir par 6.3% lielāki nekā 2016. gadā (620 290 euro), tai skaitā parāda 
maksājumi (kredītu apkalpošana un procentu izdevumi) ir plāno-
ti 65 500 euro, kas ir par 1000 euro mazāk salīdzinājumā ar 2016.
gadu. 2017.gadā notiks pašvaldību vēlēšanas: to organizēšanai plānoti 
17 893 euro.
2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstoši iedalījumam funkcio-
nālajās kategorijās šos izdevumus veido pašvaldības policijas uzturē-
šana, ugunsdrošības dienestu un bāriņtiesas uzturēšana. Salīdzināju-
mā ar 2016.gadu izdevumi ir palielinājušies par 6.3% (9688 euro). 
Pašvaldības policijai izdevumi palielināti par 10226 euro – ievēroja-
mākais pieaugums: atlīdzībai 7230 euro, pakalpojumiem 1894 euro, 
datortehnikas iegādei 800 euro.
Izdevumi bāriņtiesas uzturēšanai plānoti par 3962 euro vairāk: palie-
linājums atlīdzībai 3882 euro.
2.3. Ekonomiskā darbība. Šīs sadaļas izdevumus veido tūrisma attīs-
tībai novadā, pilsētas un novada infrastruktūras sakārtošanai (ielas, 
ceļi, tilti, veloceliņi) plānotie izdevumi: 2017.gadā – 485  772 euro 
(2016.gadā -290 106 euro). Lielākie plānotie darbi ir melnā seguma 
izbūve Sēravotu, Lauku, Sabiles ielās Kandavā un Mazās Skolas ielas 
izbūve pie katlu mājas Kandavā; pilsētā un pagastos grantēto ceļu se-
guma atjaunošana un uzturēšana u.c.; gājēju celiņu izbūve Zantē un 
Vānē. 
2.4. Vides aizsardzība. Plānotie līdzekļi 294 230 euro (2016.gadā – 293 
550 euro). Finansējums paredzēts – ielu, laukumu, parku un citu teri-
toriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai. 
2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti lī-
dzekļi 2 447 585 euro (2016.gadā - 1 264 472 euro). Šīs sadaļas izde-
vumi ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un uzturē-
šana: plānots būvēt malkas šķūni Lielā ielā 38 Kandavā, rekonstruēt 
siltumapgādes sistēmu Apiņu ielā Kandavā; apgaismošanas izdevumi: 
plānota ielu apgaismojuma izbūve Valteru, Sēravotu un Kūrorta ielās 
Kandavā un Cērē uz estrādi; teritoriju uzturēšanas izdevumi (stādīju-
mi, pilsētas un pagastu dekorēšana, kapsētu apsaimniekošana; kāp-
ņu, soliņu remonti utt.). Zemītes pagastā plānots remontēt estrādi. 
Nozīmīgs projekts ir pasākumā “ Pamatpakalpojumi un ciematu at-

jaunošana lauku apvidos” par 1 444 444 euro. Plānoto darbu izpildei 
plānots ņemt aizdevumus Valsts Kasē par kopējo summu 1 571 756 
euro apjomā.
2.6. Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 45 000 euro. Izdevumi plā-
noti Kandavas poliklīnikas koplietošanas telpu remontam, finansē-
jums – Valsts Kases aizdevums.
2.7. Atpūta, kultūra, sports un atbalsts biedrībām un nodibināju-
miem. Plānoti līdzekļi 1 006 203 euro (2016.gadā - 1 156 683 euro). 
Samazinājums ir 150 480 euro. Atbalsts novada biedrībām un nodibi-
nājumiem plānoti 94 459 euro (2016.gadā - 83 146 euro). 2017.gadā 
plānots turpināt Ozolāju estrādes labiekārtošanu par aizņēmuma lī-
dzekļiem 30 000 euro un parka pie Kandavas K.Mīlenbaha vidussko-
las labiekārtošana no projekta līdzekļiem 22 500 euro un Valsts Kases 
aizdevuma 51 608 euro. Īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētos 
projektus, tiks izveidots Valodas pagrabs Kandavas muzejā; pilnvei-
dos brīvā laika atpūtas kompleksu pie Zantes pamatskolas; tiks iegā-
dāti pamatlīdzekļi Kandavas kultūras namam un jauniešu centram 
“Nagla”; labiekārtos Čužu purva takas; tiks realizēts projekts “Slimību 
profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” 
un projekts ”Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu”; turpināsies projekts 
PROTI un DARI. Projektu kopējā summa 227 641 euro, tai skaitā, 
Eiropas Savienības vai cits finansējums 198 590 euro. 
2.8. Izglītība. Proporcionāli vislielākais finansējums ir izglītībai 5 776 
665 euro, tai skaitā: maksas pakalpojumi – 283 328 euro, valsts mērķ-
dotācijas – 2 120 972 euro. Palielinājums kopumā ir par 1 561 988 
euro. 2017.gadā ir plānots pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdi-
nāšanai skolās: plānoti līdzekļi izglītojamo brīvpusdienām 6.-9. klašu 
audzēkņiem un 5-6 gadīgo obligātās apmācības audzēkņiem novada 
skolās; minimālās darba algas palielinājums no 370 euro uz 380 euro, 
finansējums atalgojumam pedagogiem, ko nefinansē no mērķdo-
tācijām; pieaugošo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra 
izveidei 18705 euro. 2017.gadā plānots iegādāties autobusu skolēnu 
pārvadāšanai par 71 402 euro; Kandavas mākslas un mūzikas skolas 
telpu pārbūve Kandavā Sabiles ielā 12 par kopējo summu 1 355 950 
euro, tai skaitā, aizņēmuma līdzekļi – 1 329 960 euro; sanitāro mezglu 
remonts Vānes pamatskolā (15 000 euro aizņēmuma līdzekļi), Kan-
davas K.Mīlenbaha vidusskolā kāpņu un sanitāro mezglu remonts 
(30 000 euro aizņēmuma līdzekļi); apkures sistēmas rekonstrukcija 
Cēres sporta hallē (15 000 euro aizņēmuma līdzekļi).
2.9. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plānotie līdzekļi 2017.
gadā ir 874 564 euro (2016.gadā - 893 785 euro), kas ir par 2.1 % ma-
zāk kā 2016.gadā (19 221 euro). 
Kandavas novada pašvaldības speciālais budžets
Kandavas novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu 
nodoklis un Autoceļa fonda ieņēmumi. Kopējie ieņēmumi ir 287 681 
euro, izdevumi 287 681 euro, atlikums uz 01.01.2017. ir 148 euro. Spe-
ciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi novadā tiek plānoti centralizēti. 
Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek plānoti lietus ūdeņu savāk-
šanai, attīrīšanai, atkritumu savākšanai un citiem izdevumiem, kuri 
saistīti ar vides aizsardzību novadā. 
Plānotie autoceļa fonda ieņēmumi 2017.gadā, tāpat kā 2016.gadā, ir 
267 681 euro. Minētie līdzekļi paredzēti novada ceļu kopšanai. 
2. Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budžeta klasifikā-
cijas kategorijā un finansējuma mērķis parādīti pielikumos (Kanda-
vas novada 2017.gada pamatbudžeta izdevumu finansēšanas plāns, 
1.pielikums, Kandavas novada 2017.gada speciālā budžeta plāns 
2.pielikums.
3. Kandavas novada domes atmaksājamās saistības par aizņēmu-
miem 2017.gadam parādītas 1.1.pielikumā.

Kandavas novada dome aicina māju īpašniekus, sagaidot Kandavas pilsētas 100-gadi un gatavojoties valsts simtās 
dzimšanas dienas atzīmēšanai, sakārtot savus īpašumus, pievēršot īpašu uzmanību ēku fasāžu krāsošanai.

Dome gatava finansiāli atbalstīt iedzīvotājus šo darbu veikšanā. Lai gūtu plašāku informāciju par atbalsta iespējām, 
aicinām griezties novada domē pie izpilddirektora E. Dudes, telefons 63107365.
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KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR. 2

„GROZĪJUMI KANDAVAS NOVADA DOMES 
2011. GADA 29. DECEMBRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR. 19 „PAR VIENREIZĒJA 

PABALSTA PIEŠĶIRŠANU ĢIMENEI SAKARĀ AR 
BĒRNA PIEDZIMŠANU”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sa-
karā ar bērna piedzimšanu” (Kandavas Novada Vēstnesis, 2012, Nr. 
33., 2014, Nr.2.) (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1.Papildināt noteikumu 3. punktu pirms vārda „tiek” ar vārdu „pirm-
reizēji”. 

2.Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 
„4. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem, ja vecākiem 
nav ierobežotas aizgādības tiesības, vai personai, kura ar Bāriņtiesas 
lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).”. 
3.Aizstāt noteikumu 5. punkta vārdus „vienas minimālas mēnešalgas” 
ar skaitļiem un vārdiem „EUR 200 (divi simti eiro)”.
4.Aizstāt noteikumu 5.1 punkta vārdus un skaitļus „50% no valstī no-
teiktās minimālās mēneša algas” ar skaitļiem un vārdiem „EUR 100 
(simts eiro)”.
5.Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā: 
„9.1 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai ir tiesības pagarināt lēmuma 
pieņemšanu par 1 (vienu) mēnesi gadījumos, kad nepieciešams sa-
ņemt papildus informāciju no Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām 
par apstākļiem ģimenē noskaidrošanu.”. 
6.Izteikt noteikuma 10. punktu šādā redakcijā: 
„10. Pēc 9. punktā minētā lēmuma pieņemšanas, Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja 2 (divu) darba dienu laikā sagatavo rīkojuma projektu 
par pabalsta izmaksu un iesniedz izpilddirektoram parakstīšanai.”. 

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR. 3

„GROZĪJUMI KANDAVAS NOVADA DOMES 
2009. GADA 30. JŪLIJA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR. 5 „KANDAVAS NOVADA 
DOMES NOLIKUMS”” 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un 
„Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28.pantu

Izdarīt Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos notei-
kumos Nr. 5 „Kandavas novada domes nolikums” (Kandavas Novada 
Vēstnesis, 2009, Nr. 8., 9.nr.; 2010, 13., 17., 18., 21.nr.; 2011, 29.nr.; 
2012, 40., 44.nr.; 2013, 5., 7., 12.nr.; 2014, 2., 4.nr.; 2015, 2., 10., 11.nr.; 
2016,1., 7..nr.) (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 4.1.punkta ciparu „15” ar ciparu „14”. 
2. Papildināt noteikumus ar 6.2.12. punktu šādā redakcijā:
“6.2.12. Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs”.
3. Svītrot noteikumu 6.14., 6.15. un 6.16.punktus. 
4. Izteikt noteikumu 14.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„14.6. Kandavas novada Iepirkuma komisiju”. 
5. Aizstāt noteikumu 24. punkta vārdus „ir” ar vārdiem „nav”. 
6.Svītrot noteikumu 25.punktu. 
7. Izteikt noteikumu 28.7. punktu šādā redakcijā: 
„28.7. savas kompetences ietvaros, rīkojas ar pašvaldības mantu un fi-
nanšu resursiem un, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, slēdz saim-
nieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām budžeta 
līdzekļu ietvaros;”. 

8. Izteikt noteikumu 28.16. punktu šādā redakcijā: 
„28.16. īsteno administrācijas vadītāja kompetenci, saskaņojot ar 
domes priekšsēdētāju, pieņem un atbrīvo no darba administrācijas 
darbiniekus;”.
9. Svītrot noteikumu 39.8. punkta aiz vārda „izskata” vārdu „depu-
tātu”. 
10. Aizstāt noteikumu 39.10. punkta vārdus „Pašvaldības mantas un 
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas izsoles komisija, Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas” ar vārdiem „Kandavas novada Pašval-
dības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komi-
sijas”. 
11. Papildināt noteikumus ar 78.6. punktu šādā redakcijā: 
„78.6. Pārvaldes vadītājs savas kompetences ietvaros.”. 
12. Izteikt noteikumu 88. punktu šādā redakcijā:
„88. Privāttiesiskos līgumus, par kuriem lēmusi dome pašvaldības au-
tonomās kompetences jomā, slēdz domes priekšsēdētājs.”. 
13. Izteikt 90. punktu šādā redakcijā:
„90. Administratīvos līgumus slēdz Domes priekšsēdētājs, kurš saska-
ņo to ar domi.”.
14. Izteikt noteikuma 99. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
„99. Par izskatāmajiem jautājumiem, izņemot noteikumu 87.punktā 
minētajos gadījumos, domes sēdē ziņo deputāti vai atbildīgie pašval-
dības administrācijas darbinieki un iestāžu vadītāji.”. 
15. Aizstāt noteikumu 114.³1.7. vārdu „vai” ar vārdu „un”. 
16. Svītrot noteikumu 114.³1.8. punktu. 
17. Svītrot noteikumu 114.³1.9. punktu. 
18. Papildināt noteikumu 114.2. punktu aiz vārdiem „prasībām” ar 
vārdiem „un izskaidro balsošanas un balsu skaitīšanas kārtību”. 
19. Svītrot noteikumu 130. punkta trešā teikuma vārdus „vai izpild-
direktors”. 

Kandavas novada dome

N.p.k . Veicamie  darbi Finansējums EUR
Kopējais 
f inansē-
jums

No Kanda-
vas  nova-
da domes 
budžeta 

Projektu 
fondu f inan-
sē jums

Cits/kredīts

Kandavas  pi ls ēta
Valodas  pagraba izveide  Kandavas 
novada muzejā

30 455 7 955 22 500 -

KANDAVAS NOVADA SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN EKONOMISKAIS PLĀNS 2017. GADAM
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turpinājums 10.lpp.

Pamat l īdzek ļu iegāde Kandavas 
kultūras  namam

15 582 2 082 13 500 -

Parka pie  Kandavas  Kārļa  Mī lenba-
ha v idusskolas  labiekār tošana

74 108 51 608 22 500 -

Dzeja  izdai ļo  Kandavas  vecpi lsētu 28 098 9 370 18 728 -
Antropogēnās  s lodzes  mazinošas 
tūr isma infrastruktūras  att īst ība 
Čužu pur vā

96 698 10 153 82 193 4 352

Kandavas  pi lsētas  pirmsskolas 
izg l īt ības  iestādes  „Z ī ļuks””  ener-
goefekt iv itātes  tehniskā  projekta 
izstrāde

20 000 - 20 000

Malkas  šķūņa būvniecība  Kandavā 
Lielā  ie lā  38

20 000 - 20 000

Asfa ltbetona seguma atjaunošana 
Sabi les  ie lā  Kandavā

32 300 32 300 - -

Mazās  skolas  ie las  būvniecība  Kan-
davā (no Sabi les  ie las  l īdz  kat lu-
mājai)

30 000 30 000 - -

Gājē ju  cel iņu izbūve L ielās  ie las 
skvērā  (Kandavas  pi lsētas  tūr isma 
infrastruktūras  sakār tošana saska-
ņā ar  28 .01.2010.  domes lēmumu)

14 229 14 229 - -

Bitumena,  melnā seguma izbūve 
S ēravotu ie lā 

18  700 18 700 - -

Gājē ju  ie tves  at jaunošana un l ie tus 
ūdens  novadīšanas  s istēmas izbūve 
Talsu un Ūdens ie lās

25 312 25 312 - -

Bitumena,  melnā seguma izbūve 
L auku ie lā

18 100 18 100 - -

Ielu  apgaismojuma izbūve Valteru, 
S ēravotu un Kūror tu ie lās

44 590 44 590 - -

Si ltumapgādes  s istēmas pārbūve 
ēkās  Apiņu ie lā  6/8

32 000 - 32 000

Videonovērošanas  t īk la  paplaš inā-
šana Kandavas  pi lsētā

10 000 10 000 - -

L aivu piestātnes  izbūve Kandavā 20 000 - 20 000
Ozolāju  estrādes  labiekār tošana, 
kāpņu remonts  un nojumes izbūve

30 000 - 30 000

Pol ik l īnikas  ēkas  L ie lā  ie lā  24  Kan-
davā kopl ietošanas  te lpu remonts

45 000 - 45 000

Kandavas  Mākslas  un mūzikas  sko-
las  ēkas  pārbūve

1 329 960 - 1 329 960

L āčplēša ,  Skolas ,  Kurzemes,  Uz-
varas  ie las  centrā lā  ūdensvada un 
kanal izācijas  vada izbūve

180 000 180 000

Lielās  ie las  seguma rekonstrukcijas 
pārprojektēšana

5000 5000

Peldbaseina pie  Kandavas 
K.Mīlenbaha v idusskolas  būvniecī-
bas  projekta  pr iekš  izpēte

500 500

Vānes  p agasts
Gājēju  cel iņa  izbūve pie  pagasta 
pār va ldes  ēkas

4 890 4 890 - -

Pagasta  pār va ldes  ēkas  iee jas  mez-
g la  un kor idora  remonts

10 000 10 000 - -



10. DOMES LĒMUMI

turpinājums no 9. lpp.

Pamatpakalpojumi un c iematu at-
jaunošana lauku apvidos  (ceļa  Nr. 
5  „Vāne –  Mehdarbnīcas  –  B ēler t i” 
pārbūve)

108 962 108 962 108 962 -

C ēres  p agasts
Ie lu  apgaismojuma izbūve pie  es-
trādes

4 300 4 300 - -

Si ltumtrases  izbūve starp spor ta 
ha l l i  un skolu

15 000 - 15 000

Pagasta  pār va ldes  ēkas  remonts 25 000 25 000 - -
Pamatpakalpojumi un c iematu at-
jaunošana lauku apvidos  (ceļu  Nr. 
20  „Korģeļc iems –  Čunčas”  un Nr. 
2  „V1435 –  Korģelc iems –  Puģi” 
(da ļa)  pārbūve)

128 519 128 519 128 519 -

Z emītes  p agasts
Estrādes  remonts 10 000 10 000 - -
Pamatpakalpojumi un c iematu at-
jaunošana lauku apvidos  (ceļa  Nr. 
20  „P121 –  L apsas  –  P121”  pārbū-
ve)

257 038 257 038 257 038 -

Z antes  p agasts
Brīvā  laika  atpūtas  kompleksa  at-
t īst ība  pie  Z antes  pamatskolas

9  912 991 8 921 -

Gājē ju  cel iņa  izbūve Skolas  ie lā 30  000 30 000 - -
Pamatpakalpojumi un c iematu at-
jaunošana lauku apvidos  (ceļa  Nr. 
2  „Dumpji  –  Miezāj i”  pārbūve)

229 099 229 099 229 099 -

Matku les  p agasts
Pamatpakalpojumi un c iematu at-
jaunošana lauku apvidos  (ceļa  Nr. 
24  „P121 –  V1261” (da ļa)  pārbūve)

257 038 257 038 257 038 -

Kandavas  p agasts
Pamatpakalpojumi un c iematu 
atjaunošana lauku apvidos  (ceļu 
Nr.  3  „V1445-Mežmuiža”(da ļa) ,  Nr. 
4  „P109-Baujas”  un Nr.  13  „P130 – 
Uidas  –  S enle jas”  (da ļa)  pārbūve)

463 788 463 788 463 788 -

Visā novadā
Sl imību prof i lakses  un vesel ības 
veic ināšanas  pasākumi Kandavas 
novadā

39 446 - 39 446 -

8.3 .3 .  SAM „ Att īst īt  NVA nereģis-
trēto  NEET jauniešu prasmes un 
veic ināt  to  iesaist i  izg l īt ībā ,  NVA 
īstenotajos  pasākumos Jauniešu 
garant ijas  ie tvaros  un neva lst isko 
organizāciju  vai  jauniešu cen-
tru darbībā”  projekta  „PROTI un 
DARI!””

21 898 - 21 898 -

Kop ā: 3  610 022 3 380 984 229 686 4 352

Iedzīvotāju ievērībai!
Sākot ar š.g. 8.februāri katru trešdienu no plkst. 10:00 – 12:00 Kandavas novada domē iedzīvotājus pieņems mežzine 

Ira Burnevica
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ZEMKOPĪBAS MINISTRA VIZĪTE KANDAVAS NOVADĀ

PAR AKTUALITĀTĒM UZŅĒMĒJDARBĪBĀ INFORMĒ 
DOMES VADĪBA

9.februārī darba vizītē Kandavas 
novadu apmeklēja Zemkopības mi-
nistrs Jānis Dūklavs. Ministrs tikās 
ar novada pašvaldības pārstāvjiem un 
zemniekiem, lai pārrunātu aktuālākos 
jautājumus un novitātes lauksaimnie-
cības nozarē.

Vizītē piedalījās Zemkopības minis-
trijas valsts sekretāra vietniece Pārsla 
Rigonda Krieviņa, Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) direktore Anna Vītola-Hel-
viga un Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis 
ar kolēģi no PVD Rietumpierīgas pār-
valdes Sarmīti Eisaku, kuras uzraudzī-
bas teritorijā atrodas arī Kandavas no-
vads. 

Vizītes laikā delegācija apmeklēja 
Zemītes pagasta zemnieku saimnie-
cību “Lapsas”, kas specializējas piena 
lopkopībā un viesojās Kandavas Lauk-
saimniecības tehnikumā. Noslēgumā 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā 
delegācijas pārstāvji tikās ar lauku uzņē-
mējiem un zemniekiem, lai pārrunātu 
aktuālos jautājumus lauksaimniecībā. 
Uz tikšanos bija ieradušies ap 60 intere-
sentu, viņu vidū zemnieku saimniecību 
īpašnieki, pārtikas ražotāji, ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēji, pagastu pārval-
žu vadītāji un citi.

Jānis Dūklavs informēja klāteso-
šos par aktualitātēm nozarē, norādot, 
ka Ministrija šobrīd strādā pie Eiropas 
Savienības Kopējās lauksaimniecības 
politikas vienkāršošanas. Tāpat minis-
trijas dienas kārtībā aktuāls ir jautājums 
par Āfrikas cūku mēri. Šogad pirmais 
Āfrikas cūku mēra uzliesmojums kon-
statēts mājas cūkām un slimība skārusi 
lielu cūku novietni Krimuldas novadā. 
Ministrs runāja arī par Krievijas ieviestā 
importa aizliegumu daudziem ES izcel-

smes lauksaimniecības un pārtikas pro-
duktiem, kas atstājis negatīvu ietekmi 
uz vairākām Latvijas lauksaimniecības 
un pārtikas ražošanas nozarēm. Tāpat 
tika pieminēta problēma, kas skar dau-
dzus Latvijas lauksaimniekus- ražas no-
vākšanai nelabvēlīgie laika apstākļi, kā 
rezultātā samazinās graudu raža un tās 
kvalitāte.

Lauku atbalsta dienesta direktore 
Anna Vītola- Helviga informēja par 
ieviestajām izmaiņām platību maksāju-
mu saņemšanai, par šogad plānotajiem 
projektiem un investīciju pasākumiem. 
Viņa vērsa uzmanību uz to, ka joprojām 
ir daļa platību maksājumu iesniedzēju, 
kas ir negodprātīgi- zeme netiek pienā-
cīgi apsaimniekota. Pēdējos gados īpaši 
šajā jomā „izceļas” bioloģiskās saimnie-
cības, kurām atbalsts ir ļoti pievilcīgs. 

LAD vadītāja uzteica biedrības “Kan-
davas Partnerība” darbu un tās vadītājas 
Intas Haferbergas profesionalitāti, kā 
rezultātā Kandavas novadā aktīvi tiek 
izmantotas LEADER projektu sniegtās 
investīcijas un realizēti daudzi un dažā-
di projekti. 

 Izraisījās karstas diskusijas par Āfri-
kas cūku mēri, Putnu gripu un biodrošī-
bas pasākumu ieviešanu un ievērošanu, 
lai pasargātu savu ganāmpulku no bīs-
tamajām dzīvnieku infekcijas slimībām. 
Tika uzdoti jautājumi arī par problē-
mām meliorācijas sistēmu uzturēšanā. 
Pārrunāja bezakcīzes dīzeļdegvielas lik-
mes lopkopības un graudkopības saim-
niecībās, kā arī sprieda par citiem lauk-
saimniekiem aktuāliem jautājumiem.

Līga Šupstika 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs iepazīstas ar Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikumu.

Janvārī domes vadība tikās ar no-
vada uzņēmējiem, lai pārrunātu plā-
nus un veiksmīgas sadarbības iespējas 
šim gadam, kā arī informētu par Kan-
davas Pieaugušo izglītības un uzņē-
mējdarbības atbalsta (PIUAC) centra 
darbības uzsākšanu. 

Kandavas novada domes izpilddi-
rektors Egīls Dude informēja klātesošos 
par pašvaldības veiktajiem darbiem pa-
gājušajā gadā un šī gada plāniem. Viņš 
aicināja uzņēmējus nepieciešamības 
gadījumā izmantot Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) Jūrma-
las Biznesa inkubatora pakalpojumus, 
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kura apkalpošanas teritorijā atrodas arī 
Kandavas novads. Par biznesa inkuba-
tora piedāvātajām atbalsta iespējām uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 
detalizētāk stāstīja inkubatora vadītājs 
Rihards Zariņš, 6.februārī Kandavas no-
vada muzejā biedrības “Kandavas Part-
nerība” organizētajā seminārā. 

Kandavas novada kooperatīvās krā-
jaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdē-
tāja Leonārija Gudakovska pastāstīja 
par kredīta saņemšanas un finanšu no-
guldījumu veikšanas iespējām biznesa 
attīstībai.

Tikšanās laikā Kandavas Pieaugušo 
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 
centra (PIUAC) vadītāja Jeļena Šnik-
valde iepazīstināja klātesošos ar jaun-
izveidotā centra darbības mērķiem, uz-
devumiem un piedāvātajiem pakalpoju-
miem. Centra galvenie darbības virzieni 
ir pieaugušo izglītības nodrošināšana 
un attīstība (piemēram, datorapmācī-
ba, svešvalodu kursi u.c.), dažāda vei-
da atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 
(lekcijas, semināri, pārkvalificēšanās 
u.c.), projektu izstrāde, īstenošana un 
konsultāciju sniegšana cilvēkresursu at-
tīstībā un uzņēmējdarbības atbalsta un 
attīstības jomā. Centra vadītāja aicināja 
uzņēmējus būt aktīviem un sadarbo-
ties. Biroja telpas atrodas Skolas ielā 10, 
Kandavā (Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolā) un jau tuvākajā laikā tās būs 
atvērtas interesentiem. 

Kādam no uzņēmējiem radās jautā-
jums, kāpēc jaunizveidotajā centrā jāor-
ganizē mācības, ja to jau dara Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikums. Kā pa-
skaidroja J.Šnikvalde, Kandavas Lauk-
saimniecības tehnikums ir profesionālās 
izglītības iestāde audzēkņiem, kuri tur 
iegūst profesiju, savukārt centrs no-
drošinās mūžizglītības pieejamību, tajā 
cilvēki savas zināšanas varēs papildināt 
un uzlabot mūža garumā. Prioritāri tiks 
piesaistīti vietējie pasniedzēji un centra 
sniegtie pakalpojumi būs gan maksas, 
gan piesaistot projektu finansējumu. 
Centra vadītāja informēja, ka no 7.feb-
ruāra līdz 24.februārim tiek komplek-
tētas grupas datorzinību, angļu valodas 
un vācu valodas apmācībām.

Sapulces laikā uzņēmēji pauda ne-
apmierinātību par vairākām sasāpē-
jušām problēmām, vienlaikus izsakot 

cerību, ka domes vadība ieklausīsies 
uzņēmēju teiktajā un ieteikumus ņems 
vērā. Viena no būtiskām problēmām, 
ar kuru saskaras uzņēmēji, ir iepirku-
mi. Uzņēmēji norādīja, ka pašvaldībai 
būtu jāizstrādā iepirkumu vērtēšanas 
kritēriji, kas vietējiem uzņēmējiem dotu 
priekšrocības. Uzņēmēji jautāja, kāpēc 
pašvaldības izsludinātajos iepirkumos 
izvēlētas firmas no Rīgas un kāpēc lielie 
projekti netiek dalīti kārtās, lai kādu no 
projekta kārtām var realizēt arī vietējais 
uzņēmējs. Kā situāciju skaidroja domes 
priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis, tad li-
kums neļauj izstrādāt noteikumus kāda 
konkrēta uzņēmēja interesēs, tomēr 
pašvaldība vienmēr cenšas novada uz-
ņēmējus piedāvāt kā apakšuzņēmējus, 
kā tas šobrīd tiek darīts arī Kandavas 
pilsētas siltumtrašu pārbūves procesā. 
Priekšsēdētājs informēja, ka drīzumā 
tiks veikti pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīļuks” siltināšanas darbi un, ņemot 
vērā izteikto priekšlikumu, šis iepirkums 
tiks dalīts kārtās- vispirms projektēšana 
un tad būvniecība. Tā kā jautājumā par 
iepirkuma procedūru domes vadības un 
uzņēmēju viedokļi krasi atšķīrās, tika 
nolemts uz nākamo tikšanos aicināt pie-
redzē dalīties kādu no kaimiņu novada 
speciālistiem. Jāatzīmē, ka ar pieredzi 
dalīties ir piekritis Talsu novada do-
mes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 
Oskars Kļava. 

Izskanēja jautājums par to, kā paš-
valdība plāno atbalstīt vietējos uzņēmē-
jus un ko ir paveikusi līdz šim? Domes 
izpilddirektors skaidroja, ka pašvaldība 
veicina uzņēmējdarbības attīstību ne 
tikai ar konkrētiem pasākumiem uz-
ņēmējdarbības vides attīstībai, bet arī 
pastarpināti un netieši, veicot ikdienas 
darbus. Piemēram, nodrošinot infra-
struktūru, stimulējot un atbalstot dažā-
du iedzīvotāju grupu izglītošanu un vei-
cinot dažādu prasmju apguvi, informē-
jot iedzīvotājus (piemēram, pašvaldības 
mājaslapā ir izveidota atsevišķa sadaļa 
“Uzņēmējdarbība”, kurā apkopotā veidā 
pieejama aktuāla informācija novada 
uzņēmējiem), vienkāršojot pašvaldības 
administratīvās procedūras, piemērojot 
atvieglojumus un atlaides (piemēram, 
pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 
10 „Par Kandavas novada pašvaldības 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā” ir veiktas izmaiņas, nosakot, ka 

pašvaldība uz darba tiesisko attiecību 
laiku var nodrošināt ar dzīvojamo telpu 
uzņēmumam/iestādei nepieciešamos 
darbiniekus un uzaicinātos kvalificētos 
speciālistus). Tāpat pašvaldība organizē 
gadatirgus, pasākumus, bezmaksas kon-
ferences un seminārus, tādejādi atbals-
tot vietējos uzņēmējus. 

Uzņēmējs Guntars Indriksons pa-
pildināja, ka strādājot pie Kandavas 
novada attīstības programmas 2017.-
2024.gadam, viņa vadītā darba grupa 
“Uzņēmējdarbība un novada tēls” ir 
paredzējusi virkni konkrētu uzdevumu 
uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai 
un informēja, ka divi no tiem- Kanda-
vas Pieaugušo izglītības un uzņēmēj-
darbības atbalsta centra izveide un Sa-
darbības izveidošana ar kādu no tuvējo 
pašvaldību biznesa inkubatoriem- jau ir 
realizēti.

Ne mazāk būtisks klātesošajiem bija 
jautājums par Kandavas novada būvval-
des darbu, norādot, ka būvvaldē valda 
pārāk liela birokrātija un ir neskaid-
ri definētas prasības. Izpilddirektors 
E.Dude solīja ņemt vērā aizrādījumus 
un norādīja, ka jau šobrīd tiek strādāts 
pie būvvaldes darba uzlabošanas. Jāatzī-
mē, ka nākamajā domes vadības un uz-
ņēmēju sapulcē piedalīsies arī Kandavas 
novada Būvvaldes vadītājs, lai klātienē 
diskutētu, atbildētu uz jautājumiem un 
meklētu efektīvākos sasāpējušo problē-
mu risinājumus. 

Uzņēmēji sanāksmes laikā aktuali-
zēja vēl vairākus jautājumus, tostarp 
ideju par vienotas novada attīstības vīzi-
jas izveidi, par vecpilsētas namu fasāžu 
sakārtošanu un investoru piesaisti no-
vadam.

Informāciju apkopoja Līga Šupstika

Nākamā domes vadības tikšanās ar 
uzņēmējiem notiks 28.februārī plkst. 
16:00 viesnīcas “Kandava” konferenču 
zālē, 2.stāvā. 

Sarunā piedalīsies Kandavas nova-
da Būvvaldes vadītājs Jānis Jefremovs 
un pieredzē dalīsies Talsu novada do-
mes iepirkumu komisijas priekšsēdē-
tājs Oskars Kļava. Tiks sniegtas atbil-
des uz uzņēmēju iesūtītajiem priekš-
likumiem un sniegta informācija par 
iepirkuma procedūru un Kandavas 
novada sociālās attīstības un ekono-
miskā plāna izpildi.

Par transporta nodrošināšanu skolēniem

13.janvārī Kandavas novada domes vadībai tiekoties ar Matkules pagasta iedzīvotājiem, tika uzdots jautājums par 

transporta pakalpojumu nodrošināšanu Matkules pagasta bērniem uz Kandavas internātvidusskolu. 

Kandavas novada domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis informē, ka solījums, kas tika dots reorganizējot Matkules 

sākumskolu, par transporta nodrošināšanu skolēniem uz Kandavas internātvidusskolu, tiks pildīts tāpat kā līdz šim.
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MŪSU UZDEVUMS IR PALĪDZĒT IEDZĪVOTĀJIEM

Kandavas novada Kooperatīvā krā-
jaizdevu sabiedrība jau piecpadsmit 
gadus veiksmīgi darbojas novada iedzī-
votāju interesēs. Sabiedrība palīdz attīs-
tīties un sniedz atbalstu sarežģītās dzīves 
situācijās, izsniedzot kredītus biznesa 
attīstībai, veselības uzlabošanai, malkas 
iegādei kā arī citos gadījumos.

Kā sarunā pastāstīja krājaizdevu sa-
biedrības valdes priekšsēdētāja Leonāri-
ja Gudakovska, ar katru gadu palielinās 
biedru skaits, pašlaik to ir ap 700. Kan-
davas krājaizdevu sabiedrība ir trešā lie-
lākā lauku krājaizdevu sabiedrība Lat-
vijā. Pavisam valstī ir trīsdesmit piecas 
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. 
“Strādājam ar peļņu, paldies mūsu bied-
riem, kas pārsvarā ir atbildīgi par sa-
ņemtajiem kredītiem. Kredītus atmaksā 
laikus un nāk ar noguldījumiem. No-
guldījumus mēs ņemam tik, cik izsnie-
dzam kredītus, lai kontā nestāvētu lieka 
nauda, par kuru jāmaksā procenti, un 
lielākais sabiedrības biedru skaits mums 
ir pensionāri. Vairāk nekā 30% no kopē-
jā skaita. Ar pensionāriem sadarboties 
ir prieks, jo viņi ir ļoti apzinīga cilvēku 
grupa. Kavējot maksājumu pat par vie-
nu dienu, viņi zvana, atvainojas, ka aiz-
kavējusies pensijas izmaksa, vai ir kāds 
cits attaisnojošs iemesls. Mēs varam dot 
viņiem mazos kredītus, kas bieži vien ir 
no 50 līdz 500 eiro, tādejādi palīdzot sa-
viem cilvēkiem.”

Kasiere Baiba Rašmane uzsvēra, 
ka viens no galvenajiem krājaizde-
vu sabiedrības uzdevumiem ir vei-
dot kredītresursus biedru personisko, 
saimniecisko un sadzīves vajadzību 
apmierināšanai, tādejādi sekmējot viņu 

labklājību. “Kredītu ņemšanas iemesli ir 
ļoti daudzveidīgi. Sabiedrībā ir iespēja 
saņemt kredītu ne tikai uzņēmējdarbī-
bas vai zemnieku saimniecības attīstī-
bai, bet arī studiju apmaksai. Uzskatu, 
ka topošajiem studentiem šī ir iespēja 
ātrāk un ērtāk iegūt nepieciešamos nau-
das līdzekļus studiju uzsākšanai un tur-
pināšanai. Domāju, ka vairāk jātiekas ar 
pagastu iedzīvotājiem, informējot viņus 
par iespējām, ko dāvā novada koopera-
tīvā krājaizdevu sabiedrība.”

Grāmatvede Baiba Daņiļēviča pa-
stāstīja, ka 2016.gads aizvadīts ar labā-
kiem rezultātiem kā iepriekšējais. “Sa-
biedrības biedru rindas papildinājuši 25 
jauni biedri, ir izpildīti arī visi noteiktie 
parametri, esam izsnieguši kredītus dzī-
vokļu, automašīnu un traktora iegādei, 
remontu veikšanai, malkas iegādei, arī 
kāzu rīkošanai. Mazāk nekā citus gadus 
izsniegti kredīti medicīniskām mani-
pulācijām. Mazie kredīti līdz 500 eiro 

2016.gadā izsniegti 8 personām, pavi-
sam pagājušajā gadā esam izsnieguši 
98 kredītus. Šogad pirmo reizi mums 
darbojās parādu piedziņas firma, sadar-
bojoties ar to, esam atguvuši apmēram 
1200 eiro. Pozitīvs ir fakts, ka no jauna 
kredītu nemaksātāji nerodas, parādi, 
kurus piedzenam ir sen ņemtiem kredī-
tiem. Sliktā prakse ir beigusies. Ir bijuši 
arī gadījumi, kad gadiem ilgi parādnie-
ki, savus kredītus beidzot nomaksājuši. 
Kopumā gribas teikt, ka gads aizvadīts 
labi.” Kā atzina B. Daņiļēviča, kredītus 
ņem ne tikai pensionāri un vecāka gada 
gājuma iedzīvotāji, bet arī cilvēki ap 40 
gadiem un jaunāki.

Sarunā ar vienu no pirmajiem sa-
biedrības biedriem Uldi Ratnieku, 
kuram pirmais kredīts izsniegts 2001.
gadā, viņš pastāstīja, ka kredītu ņē-
mis saimniecības attīstībai. “Pavasaros 
zemniekiem naudiņas parasti trūkst.                

Kandavas novada kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības valde 2017.gada janvārī
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VĒSTURE

Aizņēmos, lai būtu apgrozāmie līdzekļi. 
Ja tu neko neieguldīsi, tad arī atpakaļ ne-
kas neatnāks. Toreiz man bija zemnieku 
saimniecība, kuras attīstībai arī tika 
ieguldīti šie līdzekļi. No tā laika esmu 
krājaizdevu sabiedrības biedrs, kredīts 
man izsniegts jau deviņas reizes. Nau-
du esam izlietojuši dažādiem mērķiem, 
saimnieciskās lietās, šogad, piemēram, 
lai startētu projektos. Kandavas novada 
krājaizdevu sabiedrību izvēlos tāpēc, ka 
mūsu sadarbība ir bijusi sekmīga dau-
dzu gadu garumā, ir labi noteikumi. Ta-
gad nodarbojos ar biškopību un kredīts 
tiek ņemts nozares attīstībai. Pagājušais 
gads biškopībā mums bija tāds trūcīgāks 
nekā plānots, tāpēc šogad ar jaunām ce-
rībām paņēmām kredītu, gaidot uz labu 

medus ienesumu šogad.”
Februāra sākumā Kandavas koope-

ratīvās krājaizdevu sabiedrības valdes 
pārstāvji tikās ar finanšu ministri Danu 
Reiznieci-Ozolu. Šajās sarunās piedalī-
jās vienpadsmit krājaizdevu sabiedrību 
pārstāvji. Ministri interesēja jautājums, 
kā valsts mērogā varētu palīdzēt krājaiz-
devu sabiedrībām paplašināties. Šādas 
sabiedrības valstī ir neliels skaits, ar sa-
viem aktīviem sastādot apmēram pro-
centu. KKS pārstāvji ierosināja, ka būtu 
labi, ja valsts mērogā notiktu mācības 
vai semināri par jaunumiem likumdo-
šanā, tāpat būtu labi, ja krājaizdevu sa-
biedrībām būtu vienota IT programma 
jeb vienota elektroniska datu bāze. 

Dagnija Gudriķe

Kandavas novada Kooperatīvās krā-
jaizdevu sabiedrības gada pārskata sa-
pulce notiks 25.martā plkst. 10:00 Kan-
davas kultūras namā.

Darba kārtībā:
1. Pārskats par KNKKS 2016.gada 

darbību un gada pārskata apstiprināša-
na

2. Auditfirmas ziņojums un tā ap-
stiprināšana

3. Valdes, kredītkomitejas, revīzijas 
komisijas protokolu apstiprināšana

4. 2017.gada budžeta un saimniecis-
kās darbības plāna apstiprināšana

5. Valdes, kredītkomitejas un revīzi-
jas komisijas vēlēšanas

6. Dažādi jautājumi.
Aicināti piedalīties visi Kooperatīvās 

krājaizdevu sabiedrības biedri!

PILSĒTAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA KANDAVAI
Literatūrā un ceļvežos daudzviet ir 

sastopama informācija, ka Kandavai 
pilsētas tiesības piešķirtas 1917. gadā. 
Iedziļinoties šinī jautājumā, rodas vairā-
kas neskaidrības, kas prasa detalizētāku 
izpēti.

Senākā zināmā informācija par to 
atrodama 1934. gadā izdotajā rakstu 
krājumā “Talsu novads”. Tajā teikts, ka 
Talsiem, Kandavai, Sabilei un Sasmakai 
(tagadējai Valdemārpilij) pilsētas tiesī-
bas piešķirtas ar Krievijas pagaidu valdī-
bas 1917.g. 15. aprīļa likumu.

Tomēr šāds likums šķiet neloģisks, 
jo kopš 1915. gada jūlija Kandavas ap-
kārtni, tāpat kā visu Kurzemi bija oku-
pējusi vācu armija, un 1917.g. aprīlī 
Krievijas pagaidu valdībai nebija nekāda 
pamatojuma cerībām uz Kurzemes at-
gūšanu. 15. aprīlī Krievijas pagaidu val-
dība patiešām izdeva likumu, tomēr tajā 
tika noteikta vienīgi domju ievēlēšanas 
kārtība visās Krievijas pilsētās, bet par 
tiesību piešķiršanu konkrētām apdzīvo-
tajām vietām tajā nekas nav minēts.

Vai pilsētas tiesības varēja piešķirt 
vācu okupācijas vara? Pēc nepārbaudītas 
informācijas, vācu okupācijas laikā Kan-
davā kā birģermeistars darbojās Osvalds 
Jēgermanis - viesnīcnieks un krājaiz-
devu sabiedrības priekšsēdētājs, kuram 
piederēja viesnīca tagadējā Sabiles ielā 
3. Viņš iespēju robežās centies aizstāvēt 
Kandavas iedzīvotāju intereses, atvieglot 
nodevu un klaušu nastu trūcīgajiem un 
gados vecākajiem ļaudīm. Tomēr bir-
ģermeistars varēja būt arī miesta vai pat 
ciema galva, kas tika vai nu ievēlēts, vai 
administrācijas iecelts.

Kamēr pilsētas tiesību piešķiršanas 
laiks un apstākļi nav noskaidroti, jāat-
zīst, ka Kandavas miestam pilsētas paš-
pārvaldes tiesības faktiski bija piešķir-
tas jau 1892. gadā. No 1819. līdz 1888. 

g. Kandavas miestu pārvaldīja miesta 
priekšnieks, no 1888. līdz 1893.g. - re-
partīcijas komisija. 1892. g. 1. jūnijā tika 
izdots jauns Krievijas pilsētu nolikums, 
ar ko Kandava ieguva nepilno pilsētas 
pārvaldi. Pagaidām gan nav skaidrs, 
kāpēc pārvalde skaitījās nepilna, jo tika 
ieviesti visi pilsētai raksturīgie pašpār-
valdes orgāni – vēlēta dome ar pilsētas 
galvu priekšgalā, pilsētas kase un komi-
sijas, kas pārzināja konkrētas jomas. 

Domi vēlēt tiesīgi bija kandavnie-
ki, kuriem pilsētā piederēja nekustams 
īpašums, kas bija vērtīgāks par 100 zelta 
rubļiem. Tādi bija 57 kristieši un 8 eb-

reji. Bija pieļaujama viena ebreja ievē-
lēšana domē. Par pirmajiem Kandavas 
domniekiem tika ievēlēti A. Pfeifers, A. 
Jēgermanis, O. Cimmermanis, F. Gold-
bergs, E.Tālbergs, J. Corndorfs, K. Bau-
manis, A. Oše, A. Toppe, E. Šmits, V. 
Šteins. Cik zināms, seši no tiem bija vā-
cieši, pieci – latvieši. Savā pirmajā sēdē 
1893.g. 30.decembrī dome par pirmo 
pilsētas vecāko ievēlēja aptiekāru Alek-
sandru Rozentālu, kurš savus pienāku-
mus veica līdz 1902.gadam.

Oficiāli Kandava arī turpmāk tika 
dēvēta par miestu. Ieskatu Kandavas 
pārvaldes struktūrā un finansēs sniedz 

Attēla anotācija: 1917.g. sastādītā vācu armijas topogrāfiskā karte, 
kurā atzīmētas Kandavas apkārtnes muižas, pusmuižas, zemnieku 

saimniecības, krogi un citi saimnieciskie objekti. 
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VĒSTURE TŪRISMA ZIŅAS

TŪRISMA IESPĒJAS ABAVAS SENLEJĀ

1895.g. pārskats. 
Izdevumi. Miesta valdes uzturēšana: 

vecākā gada alga - 225 rbļ.; vecākā pa-
līga alga - 25 rbļ.; ziņneša alga - 10 rbļ.; 
kancelejas izdevumi - 100 rbļ.; ceļa izde-
vumi vecākajam - 10 rbļ.; rakstveža alga 
- 25 rbļ.. Sabiedrisko ēku uzturēšana: 
par Plosta kroga uguns apdrošināšanu 
- 6,20 rbļ.; par nama remontu - 10 rbļ.; 
skursteņslauķim par skursteņa iztīrīša-
nu - 1 rbļ. Policijas amatu uzturēšana: 
dzīvokļa nauda uradņikam - 40 rbļ.; par 
gorodovoja dzīvokli un mundieri - 170 
rbļ.; naktssarga uzturēšana - 75 rbļ.; otra 
naktssarga uzturēšana - 25 rbļ.

Ieņēmumi. No sabiedriskā īpašuma 
un nomas: Plosta kroga noma - 125,35 
rbļ., zemesgabala Nr. 1 noma - 44,50 
rbļ.; papildus ienākumi - 10,75 rbļ. Da-
žādi nodokļi un nodevas: traktieru no-
doklis no 9 tirdzniecības iestādēm - 255 
rbļ.; nodoklis no 5 alus tirgotavām - 50 
rbļ.; 15 % nodoklis no 2. ģildes tirgotāju 
zīmēm - 60 rbļ.; 10 % nodoklis no citām 
tirdzniecības zīmēm - 62 rbļ.; tirgus no-

doklis - 13 rbļ.; nekustamu īpašumu no-
vērtēšanas nodoklis - 215 rbļ. Blakusie-
nākumi u. c.: par lopu ganīšanu pilsētas 
ganībās - 250 rbļ.; gadījuma ienākumi 
- 8,20 rbļ.; gadatirgus nodoklis - 140 rbļ. 
Ārkārtējie ienākumi no bruģēšanas ko-
misijas - 69,25 rbļ.

Kopējais miesta ieņēmums 1895.g. 
bija 1544,24 rbļ. – tam laikam salīdzino-
ši liela summa, kas sniedza iespēju vei-
dot uzkrājumu miesta labiekārtošanai 
vēlākajos gados – ielu bruģēšanai, parka 
ierīkošanai, lopkautuves būvei.

1895.g. Kandavas miestā darbojās 
arī vairākas komisijas, ko ievēlēja miesta 
valde no attiecīgajā jomā kompetentām 
personām. Tirdzniecības deputācijas, 
ko veidoja 4 personas no tirgoņu kārtas, 
pienākums bija tirdzniecības uzraudzī-
šana tirgotavās un tirgos. Tai bija brīvas 
tiesības ieiet visās tirdzniecības vietās. 
Vismaz reizi gadā tika veikta tirdznie-
cības un rūpniecības iestāžu revīzija un 
ievāktas ziņas par apgrozījumu.

Miesta nodokļu komisija novērtēja 

nekustamos īpašumus, katru gadu mar-
tā aprēķināja nodokļus un kontrolēja 
nodokļu nomaksu. Sanitārās komisijas 
pienākumos ietilpa veselību kaitīgi ie-
tekmējošo apstākļu miestā konstatēšana 
un priekšlikumu izstrādāšana to no-
vēršanai. Komisija kontrolēja laukumu, 
ielu, trotuāru un noteku tīrīšanu, pagal-
mu tīrību, īpaši ateju, mēslu kaudžu un 
atkritumu izvešanu, iedzīvotāju saspies-
tību, telpu tīrību un ventilāciju, tirgota-
vu un traktieru tīrību, īpašu uzmanību 
pievēršot pārtikas preču stāvoklim tir-
gotavās. 

Jau 1894.g. 12. februārī bija izvei-
dota bruģēšanas komisija, ko 1895.g. 
apvienoja ar jaundibināto būvniecības 
komisiju. Kā redzams, pilsētas pašpār-
valdes struktūra bija visai mūsdienīga, 
un kopumā tā saglabājās arī pēc pilsētas 
tiesību piešķiršanas un Latvijas brīv-
valsts izveidošanās. 

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks

Turpinot semināru ciklu “Komu-
nikācijas kanāls sadarbībai Abavas 
senlejā” 31.janvārī viesnīcas “Kanda-
va” zālē tikās Abavas senlejas zemju 
īpašnieki, uzņēmēji un interesenti no 
tuvējās apkārtnes. 

Semināru “Tūrisms īpaši aizsargā-
jamā teritorijā” vadīja tūrisma eksperts, 
Vidzemes augstskolas pasniedzējs un 
pieredzējis ceļotājs Juris Smaļinskis. Ie-
sākumā pasākuma dalībnieki iepazīsti-
nāja katrs ar sevi un sniedza vērtējumu 
par aizvadīto gadu. Vairums atzina, ka ir 
mainījies pieprasījums – citam uz labo 
pusi, citam tas tagad mazāks salīdzi-
noši ar iepriekšējiem gadiem. Pieredze 
rāda, ka Abavas senleju labprāt un aiz-
vien vairāk apmeklē ģimenes no Rīgas 
un ārzemēm, ar dažādu ādas krāsu un 
runājošas dažādās valodās. Viņi ir dās-
nāki nekā vietējie iedzīvotāji un labprāt 
izbauda visus iespējamos piedāvājumus 
– atrakcijas, naktsmītnes, ēdināšanas 
pakalpojumus. Kā trūkums tika atzī-
mēts fakts, ka Abavas ielejā nav lielas 
viesnīcas, kas varētu uzņemt autobusu 
grupas. Arī tie, kas brauc ar laivām vai 
iet pārgājienos, nakti grib pavadīt kom-
fortablos apstākļos.

Īpaši interesanta bija pieredze, ar 
kuru dalījās Juris Smaļinskis. Viņš ir 
apceļojis katru Latvijas pagastu un re-
dzējis visus nozīmīgākos dabas objektus 
un labākās lauku sētas. Juris Smaļinskis 
pastāstīja par Kolkas raga entuziastu un 
Slīteres nacionālā parka pieredzi veido-
jot takas, pasākumus un apskates ob-
jektus. Bija līdzības ar Abavas senleju 
un stāstītais izraisīja pozitīvu diskusiju 

klausītājos.
Jāatzīmē, ka tieši viņš sadarbībā 

ar asociāciju “Lauku ceļotājs” pirms 
dažiem gadiem piedalījās arī Abavas 
senlejas tūrisma plāna izstrādē. Tagad 
pāršķirstot to, varam secināt, ka varbūt 
neko jaunu nevajag izdomāt un daudzas 
plānā ierakstītās idejas ir iespējams īste-
not bez papildus finansējuma. 

Semināra trešā daļa bija veltīta Aba-
vas senlejas tūrisma iespēju analīzei un 
jaunu produktu veidošanas iespējām 
šajā brīdī. Darbs grupās noritēja ļoti 
spraigi un rezultātu apkopojums rāda 
to, ka iesāktais radošais process jāturpi-
na. Apvienojoties dažādu pakalpojumu 
sniedzējiem ir iespējams izveidot kva-
litatīvus tūrisma produktus dažādām 
mērķauditorijām. Abavas senlejā ir tik 
daudz rādāmā, ka nevar viennozīmīgi 

nosaukt tikai 3 vai 10 top objektus. To ir 
krietni vairāk. Kā vieni no galvenajiem 
jāmin pati Abavas upe, Kandavas un Sa-
biles vecpilsētas, akmeņi, alas, pilskalni, 
muzeji un kolekcijas, tradicionālie pasā-
kumi un pat saules lēkti un rieti. 

Viens no galvenajiem trūkumiem 
tūrisma attīstībai Abavas senlejā tika 
minēts kopējā tēla, simbola neesamība. 
To varētu izmantot popularizējot visu 
šo teritoriju un arī katrs pakalpojumu 
sniedzējs varētu šo simbolu izmantot 
mājas lapā, reklāmā, ēdienkartes nofor-
mējumā. Kas tas varētu būt – jautājums 
paliek atvērts. Kā apvienot vienā nosau-
kumā vai simbolā Kandavas, Sabiles un 
Rendas tūrisma piedāvājumu iekļaujot 
brīnišķīgo dabas daudzveidību, vēsturi 
un mūsdienas? Par to būs turpmākās 
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MUMS KOPĀ PATIEŠĀM IR LABI
Katrs cilvēks plašajā pasaulē ir tik 

dažāds, kā neviens cits, un tik dažā-
diem cilvēkiem ir lemts satikties un 
radīt vienu veselumu – ģimeni. Tomēr 
tikai nedaudziem ir laime nodzīvot 
kopā līdz zelta, smaragda vai dimanta 
kāzām.

Viesojāmies pie Zigrīdas un Ilmāra 
Pelītēm, pāra, kas 20.janvārī atzīmē-
ja savas laulības 55 gadu jubileju jeb      
Smaragda kāzas. Piedāvāju interviju ar 
viņiem.

Jūsu kāzu fotogrāfijā, kas uzņemta 
pirms piecdesmit pieciem gadiem, lī-
gava rokās tur brīnišķīgu kāzu pušķi 
no baltām kallām. Kur toreiz, jūs tikāt 
pie tik skaistiem ziediem?

Ilmārs:
- Manai līgavai bija draudzene, kura 

strādāja siltumnīcās, kas atradās Rūme-
nes ielā pa ceļam uz Robežniekiem, ne-
atceros, kam īsti tās piederēja, šķiet, ka 
internātskolai. Šajās siltumnīcās audzēja 
arī pasakainās kallas, kuras nopirku lī-
gavas pušķim.

Zigrīda:
- Tajā laikā jau ziedus vispār grūti 

bija nopirkt! Caur draugiem un pazīša-
nos daudz ko nācās noorganizēt. Kopš 
tā laika kallas man ir īpaši mīļas.

Vai atceraties kāds laiks bija Jūsu 
kāzu dienā, 1962.gada 20. janvārī?

Ilmārs:
- Laiks bija vēl sliktāks kā 

šodien(saruna notika tieši 20.janvārī). 
Sliktāks tādā ziņā, ka sniega nebija ne-
maz, bet toties bija kapitāli dubļi! Pēc 
laulību reģistrācijas, svinēt braucām uz 
Saldu, ceļš bija ļoti dubļains. Mašīnu 
pazīt nevarēja! Pa nakti palikām Lutri-
ņos un no rīta, pamostoties, zemi klāja 
sniegs. 

Vai kāzas bija lielas, viesu daudz?
Ilmārs:
- Nē. Viesi nebija nemaz plānoti, jo 

es atrados armijā, biju atlaists nelielā at-
vaļinājumā. 

Zigrīda:
- Jā, man jau teica, ka esam izvilinā-

juši līgavaini no armijas, 
Pastāstiet, kā tikāt atvaļinājumā, 

tas droši vien nebija tik vienkārši!
Zigrīda:
(Ilmāru iesauca armijā, kad viņš bija 

tehnikuma otrajā kursā, arī vairākus ci-
tus tehnikuma audzēkņus.)

- Pirms došanās armijā, uz Abavas 
tilta Ilmārs man teica tos vārdus, ko 
tagad sauc par bildināšanu, sakot, ka 
tad, kad viņam būs atvaļinājums, mēs 
apprecēsimies. Ja Ilmārs, ko saka, tad 
tā arī būs! Caur vēstulēm, tikšanās rei-
zēs ”izštukojām”(mums vesels čemo-
dāns ar vēstulēm no armijas laika uz 
skapjaugšas glabājas), ka atvaļinājumā 
neprecēsimies. Ilmārs dienēja Baltkrie-
vijā, Kričevā, es braucu pie viņa ciemos, 
vairākkārt.

Ilmārs:
- Pirmajā atvaļinājumā neapprecējā-

mies. Nolēmām izplēst vēl vienu- laulī-
bām. Izdevās!...

Zigrīda:
- Gribējām svinēt kāzas Ziemassvēt-

kos. Sagaidīt kopā Jauno 1962.gadu.
Ilmārs:
- Taču mani palaida atvaļinājumā 

janvāra vidū.
Zigrīda: 
- Tanī laikā dzīvoju Zemītes ielā 

kādā privātmājā. Vēlāk mums piešķīra 
mazu, saulainu istabiņu Lielajā ielā tieši 
pretī toreizējai izpildu komitejai. Nu tas 
nams iet bojā, žēl.

llmārs:
- Vēlreiz tiku mājās pēc pusotra 

gada- sakarā ar meitiņas piedzimšanu. 
Vēl pēc sešiem mēnešiem tehniku-

ma direktors Vilnis Kleinbergs palīdzēja 
saīsināt dienēšanas laiku, apliecinot, ka 

esmu ieskaitīts tehnikuma audzēkņu 
skaitā.

Zigrīda: 
- Labo eņģeļu mūsu dzīvē bijuši 

daudz.
Jūs sacījāt, ka kāzās viesi nebija 

plānoti un svinēt nemaz nebijāt domā-
juši. Tomēr nelielas svinības bija?

Zigrīda:
- Lai arī toreiz likās, ka mums pie-

tiek tikai vienam ar otru, pēc reģistrāci-
jas spontāni izlēmām, ka brauksim pie 
Ilmāra vecākiem uz Lutriņiem. Mana 
darba vieta atvēlēja bobiku. Ilgonis aiz-
veda, otrā dienā pārveda.

Par mūsu ierašanos priecājās gan Il-
māra vecāki, gan brālis, vecākā māsa ar 
ģimenēm un vēl neprecētā māsa. Ilmāra 
mamma cepa visgaršīgākās kotletes, kā-
das baudītas. Papum bija žēl, ka nezinā-
šanas dēļ alus nav izbrūvēts. 

Nomičoja. Sabildēja. Ilmāra ģimene 
mani labi pieņēma. Tā visu mūžu.

Ilmāra dzimtas saknes tātad mek-
lējamas Saldus pusē, Lutriņos. Tur arī 
skolā gājāt?

llmārs:
- Jā, pabeidzu Lutriņu pamatsko-

lu. Kopā ar draugiem devos uz Saldus 
vidusskolu. Tā kā mani ļoti interesē-
ja tehnika, kad sāka parādīties pirmie 
traktori, kombaini, stundām ilgi bērns 
būdams, varēju vērot traktoru darbā uz 
lauka. Stāvēju tik ilgi, kamēr traktorists 

tikšanās uz kurām aicinās Abavas ielejas 
attīstības centrs.

Dabas parks “Abavas senleja” ir iz-
veidots 1957.gadā un šogad svin 60 
gadu jubileju. Vēl sirmākā vecumā ir 
dabas liegums “Čužu purvs”, kas kā 
aizsargājama teritorija ir no 1927.gada. 

Lai piepildītu šo jubilejas gadu ar palie-
košām vērtībā, ikviens lasītājs aicināts 
dalīties ar idejām. Biedrība “Abavas ie-
lejas attīstības centrs” ir gatava sameklēt 
finansējumu šo ideju realizācijai piesais-
tot dažādu fondu finansējumu.

Sekojiet mums mājas lapā senleja.lv, 
facebook.com un draugiem.lv vai raks-

tiet- aiac@inbox.lv

Projektu “Komunikācijas kanāls sa-

darbībai Abavas senlejā” finansē Latvijas 

vides aizsardzības fonds.

Projekta vadītāja Iveta Piese
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mani paņēma blakus kabīnē, iedeva vēl 
pastūrēt, tas jau vispār bija kaut kas! Vi-
dusskolā nomācījos līdz jaungadam un, 
kad avīzē parādījās sludinājums, ka Zū-
rās tiek atvērta lauksaimniecības meha-
nizācijas skola, pateicu vidusskolai- ar-
dievu!- un devos uz Zūrām. Pēc Zūrām 
sāku strādāt pašu kolhozā, no-
strādāju pusotru gadu un 
tad atnācu mācīties uz 
Kandavas tehnikumu. 
Tajā laikā arī ar Zigrīdu 
saskatījāmies.

Zigrīda:
- Mana dzīve rai-

ba bijusi, jo papus bija 
gruntīgs aizsargs, ātri 
nomira, kad man bija 
divi gadiņi, bet mammu 
aizsūtīja uz Ziemeļiem. 
Tā es paliku Latvijā 
bārenīte. Dzīvoju pie 
mammas māsām, brāļa. 
Mamma atgriezās piec-
desmitajos gados, kad 
Staļins nomira, viņa jau 
bija mājās. Kandavā dzī-
voja mammas brālis, tā es 
te nokļuvu. Augu kopā ar radu puikām, 
tāpēc arī man tas raksturs tāds- uhhh! 
Nemaz ne nejauks!(Ilmārs smejas) Sko-
lā gāju Kandavā līdz devītajai klasei, vē-
lāk devos uz Saldus tehnikumu. 

Tur viens otru garām skrejot pa-
manījāt?

Zigrīda:
- Laikam gan. Ilmārs atzinās, ka esot 

viņam jau tur tā drusku patikusi. Man 
viņu parādīja, kā puisi, kas paziņai pa-
tīkot. Atceros, gāja tāds- garu mēteli, 
baltu šalli! Es teicu- varēja jau arī labāku 
dabūt! Bet Kandavā tā riktīgi saskatījā-
mies. Tas bija ballē Līgkrogā, tā ir tā garā 
ēka, kas ceļa malā blakus Līgezeram, tur 
bija klubiņš. Mēs jau bijām balles skrējē-
ji. Ballē, sāk spēlēt mūzika, skatos viens 
momentā metas pāri zālei un pie manis. 
Viņš man visu mūžu tāds jauns izska-
tījies, meitenēm smējos - nu man šo-
vakar tāds sešpadsmitgadīgais gadījies! 
Īstenībā mēs esam vienā gadā, vienā 
mēnesī dzimuši. Deviņas dienas Ilmārs 
par mani jaunāks. Viņš saka- esam rei-
zē tapuši, tikai zēni piedzimšanu pavelk 
garumā! Tas vēlāk, bet tovakar dancot 
gribas, labi, ka ir kas dancina.. 

Ātri viens otrā ieskatījāties?
Zigrīda:
- Viņš tāds prātīgs puika izrādījās. 

Mierīga rakstura. Sāka aicināt uz kino, 
iemesla atteikties nebija.

Ilmārs:
- Man pasi nācās parādīt, dikti jauns 

izskatījos, un ilgi tā. Neticēja arī tam, kā 
mani sauc.

Zigrīda:
- Jā, par šo lietu arī ir stāsts. Pēc kāda 

kino apmeklējuma, paziņa man prasa – 

kur tad tu ar to mazo pelīti staigāji? Es 
jau nezināju, ka viņam uzvārds- Pelīte. 

Nākošajā reizē tiekoties prasu vi-
ņam- vai jūs visus pirmkursniekus sauc 
par pelītēm? Ilmārs man atbild- nē, ti-
kai mani, un rāda man pasi. Bet zini, ko 
es vispirms apskatījos?! To dzimšanas 

gadu! 
Vai tas likās jocīgi, ka pati varētu 

būt Pelīte?
Zigrīda:
- Vai, to jau es pat iedomāties neva-

rēju! Bet variants par uzvārdu tika ap-
spriests. Ilmārs bija gatavs pāriet manā 
uzvārdā. Esmu iemīlējusi mūsu uzvār-
du, prātā nevar ienākt domas, ka varētu 
būt meitas uzvārdā- Krūkle. Esmu Pelīte 
un punkts.

Kad atskatāties uz kopā pavadīto 
mūžu, kāds tas jums ir bijis?

Zigrīda: 
- Visāds. Man nav tas vieglākais rak-

sturs. Ilmārs ir noteikts, nepiekāpīgs. 
Vēl vakar kāda sieviete brīnījās, kā Il-
mārs mani tik ilgi varējis panest. Uz ko 
es atbildēju- paklau, bet kā tad es viņu? 
Kas tur ko brīnīties! Kādu dzīvesbiedru 
izvēlējies, tādu nes. Kopumā mūžs bijis 
kā dzeņa vēders, jā, tieši tā. 2014. gadā 
Mūžībā aizgāja mūsu meita Ina. Viņa 
bija ļoti laba meita, māte un ārste. Vi-
ņas mums visiem pietrūkst. Tādās sāpēs 
dzīves drauga atbalsts ir neatsverams. 
Mums ir divi dēli- Jānis un Māris. Esam 
kopā ar viņiem, viņu ģimenēm visā. Jū-
tam viņu mīlestību, rūpi un atbalstu. 

Vai jūs grūtībās viens uz otru bal-
stījāties, vai kā kristīgi cilvēki uz Die-
vu paļāvāties?

Zigrīda:
- Viens otru balstījām un balstām. 

Zinu un saprotu,- viss notiek pēc Dieva 
prāta. Mana audžutēva ģimene, Ilmāra 
vecāki bija kristieši. Mēs nekad neesam 
Dievu nolieguši. Cieši pie Viņa turos 
pēdējos vairāk kā 20 gadus. Katram savs 
stāsts. Dievs mani uzrunāja, aizveda uz 

baznīcu, draudzi.. Cenšos neskriet Die-
vam pa priekšu, ne vienmēr tas izdodas. 
Neklausos, ko pasaule runā, aprunā. Tas 
mani maz skar. Katrs jau par otru domā 
pēc sevis. Katrs arī par sevi atbildēs.

Varbūt varat padalīties ar savu 
kopdzīves recepti? Kā jūs esat pratuši 

nostaigāt pa to celiņu un pa-
likt kopā? Vairāk vai ma-
zāk raiba dzīve noteikti ir 
visiem pāriem, bet jauna-
jiem ļoti interesē, kā kopā 
labi mūžu pavadīt.

Zigrīda: 
- Ja nopietnas nesaska-

ņas, pāridarījums- ieslē-
dzam klusēšanas režīmu. 
Tas nav pareizi. Neprotam 
izrunāties.

Ilmārs:
- Galvenais ir tas ie-

raksts laulības apliecībā! 
(smejas)

Zigrīda:
- Ilmārs man šad tad 

saka, Zigrīda, padomā, kas 
viss ar mums ir noticis, ko 

esam kopā pārdzīvojuši! Ja ta-
gad tam pārvilktu svītru, kā tas būtu… 
Mīlestība jau ir, tā nekur nav pazudusi, 
man ir! Ne jau tie putniņi čivina un tau-
renīši lido, bet es mīlu savu vīru un neko 
mainīt negribu. Kopā jau ir sagājuši divi 
dažādi cilvēki, tāpēc bez problēmām 
nenodzīvot. Bet mēs esam devuši viens 
otram lielu brīvību. Ilmārs tādu milzīgu 
greizsirdību nav izrādījis, bet, lai uzzi-
nātu vai tā bijusi, jāizlasa tas vēstuļu če-
modāns. Vienu varu teikt droši, ja man 
ir grūti, es varu uz Ilmāru paļauties, viņš 
sniegs mierinājumu un atbalstu. (Ilmārs 
klusējot māj ar galvu) 

Varbūt ir kāds atgadījums Jūsu 
dzīvē, kas sākumā nemaz nav licies 
smieklīgs, bet par kuru vēlāk esat gar-
di smējušies?

Zigrīda:
- Vai, tādu noteikti ir daudz, mēs 

vienmēr esam smējušies, ka dzīve sarū-
pē anekdotes! Man darbā sievas vien-
mēr teikušas, nez kāpēc ar tevi viss kaut 
kas atgadās, bet ar mums nekad tā ne-
notiek? Laikam tāpēc, ka uz dzīvi varam 
paskatīties caur humoru. 

Un pensijā aizejot dzīves ritums 
nemaz nav mierīgāks palicis?

Zigrīda:
- Kāda tur pensija, Ilmārs vēl tagad 

turpat tehnikumā strādā.
Ilmārs:
- Jā, Kandavas tehnikuma 70 gads-

kārtā, saņēmu tencinājumu par mūža 
ieguldījumu. Visus darba gadus mans 
pamatpriekšmets ir bijis metālapstrāde. 
Mans darbs man ļoti patīk, ja nepatiktu, 
tad jau nestrādātu. Bet otra lieta, nav kas 
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nomaina mani šajā darbā, nav pasnie-
dzēju, ir ļoti augstas prasības, nepiecie-
šamas divas augstākās izglītības- peda-
goģiskā un profesionālā. 

Ja jūs lūgtu salīdzināt to laiku, kad 
sākāt strādāt, ar šo laiku, kādas būtu 
galvenās atšķirības?

Ilmārs:
- Toreiz bija pavisam savādāka mācī-

bu sistēma. Mācību priekšmeti atšķirīgi 
Beidzot tehnikumu nozīmēja darbā kol-
hozā vai padomju saimniecībā, vai nu 
par ekspluatācijas inženieri, darbnīcu 
vadītāju, traktoristu vai kāds cits darbs 
bija nodrošināts. Arī tagad par darbu 
mehāniķi nevar sūdzēties, viņi kļūst 
pieprasīti. Vecie, kas uz traktoriem strā-
dāja lielākās vai mazākās saimniecībās, 
dodas pelnītā atpūtā, bet jauno ir maz. 
Tehnika tagad ir komplicēta, sarežģīta 
un dārga. Lielai atbildībai un zināšanām 
jābūt, lai ar to strādātu. Tehnikumā, 
praksē to apgūst. Bez izglītības nav ie-
spējams strādāt. 

Zigrīda:
- Es visu mūžu esmu gribējusi būt 

mājsaimniece. Atvaļinājumi vienmēr 
bija par īsiem. Gribēju bērnus uz/no 
skolas, vīru darbā pavadīt, sagaidīt. Ma-
zāk stresa, vairāk kopā būšanas. Mans 
darba mūžs saistīts ar lopkopību, cilts-
darbu. Esmu bijusi arī iestādes vadītāja. 
Pēdējos darba gados biju kolhozā arod-

biedrības priekšsēdētāja. Pirmā un, ma-
nuprāt, vienīgā bezpartejiskā šai amatā 
Latvijā Pēc savas iniciatīvas mainīju 
darba vietas. Gribējās ko jaunu. Apzi-

nīgi cēlu komunismu. Nedēļu pavadīju 
uz barikādēm. Aizvedu pilnu Ikarusu ar 
vīriem turp. Daži palikām ilgāk. Meitas 
skubināta divdesmitajā datumā braucu 
mājās, lai būtu kopā trīsdesmitajā kāzu 
jubilejā. Tad pa televizoru redzējām 
apšaudi... Aizgāju pensijā ar piecdes-
mit pieciem gadiem, pirmā pensija bija 
kādi 25 lati. Esam pratuši dalīties visā. 
Audzinājām trīs bērnus. Mācījāmies ne-
klātienē. Mums abiem maģistra grāds 
mūsu specialitātēs. Kā daudzi tolaik ru-
šinājāmies pa dārziņu, visu ko audzējām 
arī mārrutkus, mežeņus, govi turējām, 
cūkas. Rosījāmies. Krājām “Žigulītim”. 
Bērni strādāt iemācījās, līdzdalīties… 
Tagad prieku dod mazbērni. Mums ir 

septiņi mazbērni- Paula, Kārlis, Daniels, 
Agnese-Beāte, Mariss, Laura un Karlīne. 
Tā ir bagātība.

Ilmārs:
- Ziemā slēpoju, vasarā peldu, brau-

cam ar riteņiem. Jau vairākus gadus spē-
lēju novusu kopā ar novada un citiem 
vīriem.

 Zigrīda:
- Mana aizraušanās ir ceļojumi. Vi-

sus savus darba kolektīvus, arī draudzi 
esmu vedusi ekskursijās… Esmu biju-
si daudzās ārvalstīs, iegūti labi draugi, 
iespaidi. Redzēto neatņemt. Ja Dievs 
gribēs- ceļošu vēl. Veselība mums atbils-
toša vecumam. Par mums rūpējas labi, 
palīdzēt griboši ārsti.

Abi: 
- Mums kopā ir labi.
Klausoties gaviļnieku dzīvesprie-

cīgajās vārdu pārmaiņās, smieklos un 
asprātīgajās piebildēs otra teiktajam, 
tiešām bija redzams, ka viņiem kopā 
ir labi. No skapjaugšas tika nocelts arī 
vēstuļu čemodāns. Ar to klēpī tapa arī 
bilde intervijai. Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja uzdāvināja seno laulības akta 
ierakstu no 1962.gada 20.janvāra un iz-
sniedza Smaragda pārim jaunu laulības 
apliecību un skaistu kāzu pušķi, kas pil-
nīgi nejauši bija sakārtots tieši tik raibs 
kā Pelīšu pāra dzīve. 

Intervēja 
Dagnija Gudriķe

LASĪTĀJI TIEKAS AR RAKSTNIEKU VILI SELECKI
9.februāra pēcpusdienā Kandavas 

bibliotēkas Lasītāju klubiņa dalībnie-
ces tikās ar rakstnieku, vēsturnieku, 
Triju zvaigžņu ordeņa kavalieri Vili 
Selecki. 

Tikties klātienē ar tik daudzpusīgu, 
apdāvinātu, interesantu cilvēku, kāds ir 
Vilis Selcekis, nebija patraucējis arī auk-
stais laiks. Dāmas kuplā skaitā pulcējās 
bibliotēkas telpās un bija sagatavojušas 
rakstniekam daudz jautājumu. Pirms 
tikšanās bija iespējams iegādāties arī 
vairākas Viļa Selecka grāmatas ar viņa 
personīgo autogrāfu. Pēdējā laikā V. Se-
leckis pievērsies arī daiļliteratūras žan-
ram- vēsturei un detektīvam.

Sarunā ar lasītājām, Vilis Seleckis 
atzina, ka ilgākais viņa mūža posms bi-
jis saistīts ar skolu. “Ilgu laiku mācīju 
to pašu nepareizo un aplamo vēsturi, 
ko tajā laikā bija jāmāca”, viegli ironi-
zējot par sevi, sacīja Vilis Seleckis. Viņš 
pastāstīja, ka pēc Latvijas Universitātes 
beigšanas vairāk nekā desmit gadus 
strādājis par vēstures skolotāju un sko-
las direktoru Dundagā, Stendē, Valde-
mārpilī un Tukumā. “1987.gada janvārī 
mana dzīve meta strauju kūleni- kļuvu 
žurnālists. Biju Skolotāju Avīzes un Tu-
kuma Ziņotāja redaktors.” 

No pašiem pirmsākumiem Vilis Se-
leckis piedalījies Tautas frontes veido-
šanā, ticis ievēlēts tās pirmajās domēs. 
Viņš bija arī viens no tiem Augstākās 
Padomes deputātiem, kas balsoja par 
4.maija Deklarāciju. 

Kā atzina pats Vilis Seleckis, būdams 
sabiedrisko procesu pašos karstākajos 
punktos, viņš uzkrājis plašu informāci-
ju par Latvijas ceļu uz brīvību. Tādēļ vēl 
jo vairāk viņu uztrauc tas, ka tagad pēc 

vairāk nekā divdesmit pieciem gadiem, 
Tautas frontes spožos sasniegumus mē-
ģina diskreditēt, zākājot barikāžu laiku, 
izplatot melīgas leģendas par Tautas 
fronti un tās veikumu. 

Atbildot uz jautājumu, kāpēc viņš 
savās grāmatās pievērsies vēstures tē-
mai, Vilis Seleckis atzina, ka lielā mērā 
pievērsties tai, viņu ieintriģējis tieši Ints 
Cālītis ar saviem interesantajiem stās-
tiem par pārdzīvoto lēģeros. “Mani ie-



19.PROJEKTIKULTŪRA

interesēja arī tas, kas varētu būt noticis 
pirms viņš kļuva disidents. Atcerējos 
daudzus vectēva izstāstītos notikumus 
Rogovkas novadā Latgalē, kur viņš dzī-
voja. Līdz ar to daudzi pēckara noti-
kumi, kas tur norisinājušies, iekļuvuši 
daiļdarbā. Notikumi bijuši ļoti pretrunī-
gi, tāpēc grūti novilkt taisnu svītru starp 
tiem – šajā pusē tikai baltie, skaistie, cil-
denie, bet šajā pusē tikai tie melnie, če-
kisti, asiņainie un netīrie. Čekas darbo-
šanās metodes tajā laikā bija ļoti viltīgas, 
savus aģentus viņi prata noskaņot. Ne-

viens līdz galam nezināja patiesību. Es 
grāmatā vienkārši mēģināju visus fak-
tus apkopot un pateikt savu patiesību. 
Es necentos vienus attēlot stipri baltus, 
otrus stipri ļaunus, bet dzīvi tvēru tādā 
pretrunīgumā, kā es to redzu”. 

Vilis Seleckis sacīja, ka tagad esot 
pelnītā atpūtā, var veltīt savu laiku rakst-
niecībai daudz nopietnāk un labprāt 
to arī dara. “Drīzumā iznāks vēl viena 
grāmata, turpinājums sērijai par vēsturi, 
par disidentu un cietumnieku Intu Cālī-
ti, kurš aktīvi vērsās pret tā laika režīmu 

un deviņpadsmit gadus pavadīja dažā-
dās nometnēs, šajā konkrētajā darbā būs 
attēlots viņa piedzīvotais Kolimā, vis-
briesmīgākajā no Gulaga punktiem. Un 
tas būs stipri dokumentāls vēstījums ar 
reālu dzīves attēlojumu. Galvenā varoņa 
vārds gan būs mainīts.” 

Viļa Selecka grāmatu klāstā ir darbi 
“Sārta asins baltā sniegā”, “Ardievas me-
žam”, “Memoranda mednieki”, “Tas bija 
brīnums, ko mēs paveicām”, “Meitenes 
ar eņģeļa tetovējumu” un vēl citi. 

Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE

17.februārī

17:00 Konkursa “Kandavas novada Gada 
jaunietis 2016” apbalvošanas ceremoni-
ja- Kandavas kultūras nama mazajā zālē

18.februārī

18:00 Aijas Andrejevas akustiskā dzies-
mu programma ”Ceļojums pie sevis”- ie-
eja 12,- 10,- 8,- eiro- Kandavas kultūras 
namā

18:00 Karnevāls “Masku balle”- Rūme-
nes muižā

19:00 Matkules amatierteātra 21 gada 
jubilejas svinības “Teātra gara meklēju-
mos”- piedalīsies Matkules amatierteāt-
ra draugi

22:00 balle pie galdiņiem – muzicēs gru-
pa “Imula” – abi pasākumi Matkules 
kultūras namā 

20.februārī

10:00 Izrāde bērniem “Smurfiņi un meža 
olimpiāde”- ieeja 3,-eiro – Kandavas 
kultūras namā

21.februārī

17:30 Radošā nodarbība “Filcēšana uz 
pleda”-nodarbību vada Kitija Švīgere – 
Vānes kultūras namā

24.februārī

17:00 Kino bērniem “Vilks aitas ādā” – 
ieeja 1,- eiro- Kandavas kultūras namā

19:00 Filma “Svingeri”- ieeja 4,- eiro- 
vecuma ierobežojums 16+ - Kandavas 
kultūras namā 

25.februārī

18:00 Kandavas kultūras nama senioru 
deju kolektīva “Kandavnieks” 20 gadu ju-
bilejas koncerts “Kad gadiem es pāri ska-
tos”- piedalīsies arī draugi no Iecavas, 
Slampes, Ances un Kabiles- ieeja bez 
maksas- Kandavas kultūras namā 

11.martā

19:00 Muzikāla komēdija ”Septiņas vec-
meitas”- biļešu cenas: februārī 9,-eiro; 
martā 10,-eiro; izrādes dienā 12,-eiro- 
Kandavas kultūras namā

22:00 Sieviešu dienas balle kopā ar grupu 
”Uzlūdz dāmas un Rikardions”- Valdeķu 
kultūras namā

SPORTS

18.februārī

11:00 – 16:00 LJBL LR čempionāta spē-
les basketbolā ar Iecava/Vecumnieki ko-
mandām U-16; U-17; U-19 komandām- 

Kandavas sporta hallē

19.februārī

15:00 Basketbola spēle BK.viss.lv Kanda-
va- BK Tukums -Kandavas sporta halle

21.februārī

17:00 -19:00 LJBL LR čempionāta spēle 
basketbolā ar Liepāju- Kandavas sporta 
halle

25.februārī

20:00 Basketbola spēle BK Kandava: BK 
Talsi – Kandavas sporta hallē 

12.martā – 

18:00 Basketbola spēle BK viss.lv Kanda-
va- SK Kandava – Kandavas sporta hallē

IZSTĀDES

Līdz 24.02. Talsu krūmu grupas gleznas- 
Kandavas kultūras nama izstāžu zālē 
“Vējspārns”

1.02.- 1.04. Valdas Sirmās fotogrāfiju iz-
stāde – Kandavas novada muzejā

7.02.-28.02. Viestura Bērziņa foto izstāde 
“Laika putekļi”- Kandavas jauniešu cen-
trā “Nagla”

SEMINĀRS “ATBALSTS VIETĒJĀS TERITORIJAS SAKĀRTOŠANAI 
UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANAI”

2017.gada 13.februārī plkst. 15:00 
, Talsu ielā 11, Kandavā, Kandavas no-
vada muzejā

Darba kārtība: 
1. LEADER programmas atbalsts 

vietējās teritorijas sakārtošanai un sa-
biedrisko aktivitāšu  dažādošanai – 
biedrības “Kandavas Partnerība” vadītā-

ja Inta Haferberga
 2.Biežākās kļūdas projektu iesnie-

gumos- Ziemeļkurzemes reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes LEADER 
pasākumu daļas vadītāja Juta Dreiberga.

Savu dalību seminārā pieteikt pa 
tel.28390394 vai e-pastu: intaha@inbox.
lv.

Informācijai: no 2017.gada 6.februā-
ra – 6.martam biedrība “Kandavas Part-
nerība ir izsludinājusi LEADER pro-
jektu iesniegumu  pieņemšanas 3.kārtu 
publiski pieejamu sabiedriska labuma 
projektu īstenošanai. Projektu īsteno-
šanas vieta – Kandavas Partnerības te-
ritorija. Vairāk informācijas www.kan-
davaspartneriba.lv un šajā informatīvā 
izdevuma numurā vai pa tel.28390394 
vai e-pastu: intaha@inbox.lv



20. PROJEKTI KULTŪRA

SLUDINĀJUMS PAR BIEDRĪBAS „KANDAVAS PARTNERĪBA” 
LEADER PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 3. KĀRTU

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” (apakšpasākuma 
kods – 19.2.) aktivitātē “Vietējās eko-
nomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 
aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” atbilstoši 2015. gada 13. ok-
tobra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku at-
tīstībai apakšpasākumā “Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas 
termiņš: 06.02.2017. – 06.03.2017.

Projektu īstenošanas vieta – Kanda-
vas Partnerības teritorija: Kandavas no-
vads, Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un 
Irlavas pagasti Tukuma novadā.

Kopējais izsludinātais finansējums 
konkursa 3.kārtā: 161759,93 EUR.

Izsludinātās Rīcības :
1.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības 

(izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un 
attīstībai” – Rīcības ietvaros paredzēts 
atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos 
un esošo darbības uzlabošanu un papla-
šināšanu nelauksaimnieciskās darbības 
jomā, kā arī atbalsts jauniem un eso-
šiem mājražotājiem darbības uzsākšanai 
vai paplašināšanai, vietējās lauksaim-
niecības produkcijas realizācijas vietu 
izveidei. Ieguldījumu atbalsts paredzēts 
būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegā-
dē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām 
izmaksām un personāla kvalifikācijas 

paaugstināšanā. Izsludinātais finansē-
jums – 54642,52 EUR.

2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai 
tūrisma jomā” – Rīcības ietvaros pare-
dzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veido-
šanos un esošo darbības uzlabošanu un 
paplašināšanu tūrisma jomā. Ieguldīju-
mu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekār-
tu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedris-
kām attiecībām saistītām izmaksām un 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. 
Izsludinātais finansējums – 27732,05 
EUR.

4.Rīcība “Atbalsts dabas, vēstures un 
kultūras mantojuma objektu attīstībai” 
– Rīcības ietvaros paredzēts veicināt 
dabas, vēsturisko un kultūrvēsturisko 
vietu un objektu saglabāšanu un attīstī-
bu. Rīcības ietvaros var īstenot tikai sa-
biedriskā labuma projektus, kas nozīmē, 
ka plānotajam projekta mērķim nav ko-
merciāla rakstura. Projektu rezultāti ir 
publiski pieejami un par to izmantoša-
nu netiek prasīta samaksa. Izsludinātais 
finansējums – 26185,46 EUR.

 5.Rīcība “Atbalsts sabiedrisko akti-
vitāšu nodrošināšanai” - Rīcības ietva-
ros paredzēts nodrošināt sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanu iedzīvotāju rado-
šai un profesionālai pilnveidei. Rīcības 
ietvaros var īstenot tikai sabiedriskā la-
buma projektus, kas nozīmē, ka plāno-
tajam projekta mērķim nav komerciāla 
rakstura. Projektu rezultāti ir publiski 
pieejami un par to izmantošanu netiek 
prasīta samaksa. Izsludinātais finansē-
jums – 39159,83 EUR.

 6.Rīcība “Atbalsts izglītojošiem pa-
sākumiem” – Rīcības ietvaros paredzēts 
atbalstīt mācību un izglītojošus pasāku-
mus. Rīcības ietvaros var īstenot tikai 
sabiedriskā labuma projektus, kas nozī-
mē, ka plānotajam projekta mērķim nav 
komerciāla rakstura. Projektu rezultāti 
ir publiski pieejami un par to izmanto-
šanu netiek prasīta samaksa. Izsludinā-
tais finansējums – 14040,07 EUR.

Ar Kandavas Partnerības attīstības 
stratēģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrī-
bas virzīta vietējās attīstības stratēģija) 
un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai 
iesniegtu projekta iesniegumu, var iepa-
zīties: biedrības „Kandavas Partnerība” 
birojā Talsu ielā 11, Kandavā, un tīmek-
ļa vietnēs http://www.kandavaspartne-
riba.lv/ un  http://www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu elektroniska 
dokumenta veidā var iesniegt Lauku at-
balsta dienesta Elektroniskās pieteikša-
nās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login 
vai nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.
lv Elektronisko dokumentu likumā no-
teiktajā kārtībā. Projekta iesniegumu 
papīra formātā var iesniegt biedrības 
„Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 
11, Kandavā, 2 eksemplāros un tā elek-
tronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu 
nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmā vai elektroniska dokumenta veidā 
saskaņā ar Elektronisko dokumentu li-
kumu).

Kontaktinformācija – Inta Ha-
ferberga, tālr.28390394, elektroniskā 
pasta adrese intaha@inbox.lv.

ATTĪRĀM TAUTAS ATMIŅU TAKAS PIE MŪSU DIŽGARIEM
Ar šādu devīzi 18.janvārī Rīgas 

Lielajos kapos Kārļa Mīlenbaha atdu-
sas vietā, pieminot  diženo valodnieku 
viņa 164.gadadienā, pulcējās pārstāvji 
no Kandavas novada Kultūras pārval-
des, Lielo kapu draugu apvienības, 
K.Mīlenbaha dzimtas pārstāvji un citi 
interesenti. 

Piemiņas brīdi Kārļa Mīlenbaha 
dzimšanas dienā otro gadu organizēja 
šīs idejas autore Kandavas novada Kul-
tūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Začeste. 
Šāda doma Z.Začestei radās 2015.gada 
novada svētkos, kad notika neliels atce-
res brīdis K.Mīlenbaha vecāku atdusas 
vietā Kandavas Baznīcas kapos. 

Pasākumā piedalījās apvienības Lie-
lo kapu draugi pārstāves Anta Antonija 

Lapsiņa, Iveta Romančuka, Maija Vei-
demane un Maija Sinka-Gobiņa, kas 
kopā ar citiem apvienības aktīvistiem 
brīvprātīgi apsaimnieko kapus un rūpē-
jas par kārtību tajos. Viena no aktīvāka-
jām kopienas biedrēm, Anta Antonija 
Lapsiņa pastāstīja, ka šī kopa organizē 
brīvprātīgas talkas, lai savāktu zarus, 
ravētu nezāles, tīrītu kapu plāksnes 
un pieminekļus, kā arī attīrītu kapli-
čas. “Viena no mūsu pamatnostādnēm 
ir atrast ikvienam kapu piemineklim 
krusttēvu un krustmāti, kas uzņemtos 
rūpes par konkrēto kapa vietu”, - sacīja 
A.A.Lapsiņa, piebilstot, ka Mīlenbaha 
kapavietu ir iekopis biedrības “Eiropas 
Kustība Latvijā” prezidents Andris Go-

biņš, bet kopš pagājušā gada rudens par 
valodnieka atdusas vietas krustmāti ie-
celta Lielo kapu draugu kopas aktīviste 
Maija Veidemane. 

Ziedīte Začeste klātesošos informēja 
par Kandavas novada Kultūras pārval-
des ieceri īstenot projektu, kura rezul-
tātā tiktu izremontēta daļa no Kandavas 
novada muzeja pagrabstāva telpām, lai 
tajās ierīkotu “Valodu pagrabu” ar in-
teraktīvām spēlēm par latviešu valodas 
tēmu, kā arī ekspozīciju par mūsu dižo 
novadnieku, vienu no latviešu valodnie-
cības un leksikogrāfijas pamatlicējiem 
K.Mīlenbahu.

Izrādās, ka 2007.gadā arhitektes 
Maijas Sinkas-Gobiņas pārstāvētā Rī-
gas Latviešu biedrība, Latvijas Zināt-



21.KULTŪRA SPORTS

DITA HADAŅONOKA IZCĪNA UZVARU ATLASES SACENSĪBĀS 
LODES GRŪŠANĀ

Janvāra nogale spraiga izvērtās 
Kandavas novada BJSS vieglatlētiem, 
kuri startēja sacensībās Kuldīgā un 
Rīgā. 

Vislielākās uzslavas jaunajai vieglat-
lētei Ditai Hadaņonokai, kura 27.janvārī 
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā startē-
ja Kurzemes zonas atlases sacensībās 
vieglatlētikā U-14 grupā, lai cīnītos par 
iespēju startēt LR čempionāta finālā, kas 
notiks 12.februārī Rīgā.

  Lai startētu LR čempionāta finālā, 
jāizcīna vieta pirmajā piecniekā savā 
disciplīnā. Ditai tas sekmīgi izdevās 
lodes grūšanā, sasniedzot jaunu perso-
nisko rekordu 10.24m, un iegūstot pir-
mo vietu 19 dalībnieču konkurencē. Arī 
otrs pretendents uz vietu finālā Austris 
Vilmanis cīnījās sekmīgi, izcīnot ceturto 
vietu augstlēkšanā ar rezultātu 1.30m, 
nodrošinot iespēju startēt LR čempio-
nāta finālā. 

28. un 29.janvārī Rīgas sporta ma-
nēžā risinājās Rīgas čempionāts jaunie-
šiem U-16 un U-18 vecuma grupās.  Šīs 
sacensības ir kā sagatavošanās posms 
ziemas sezonas galvenajiem startiem- 

LR ziemas čempionātiem, kas sāksies 
4.un 5.februārī, kad sacentīsies U-18  un 
U-20 vecuma grupu sportisti.  Šoreiz pie 
medaļām tikt neizdevās, jo bija daudz 
dalībnieku. 

Labākie rezultāti U-16 grupā- Ievai 
Annijai Stepiņai -7.vieta lodes grūšanā 
ar rezultātu 10.47m un Agnesei Besi-

kirskai- 8.vieta 60m ar rezultātu 8.46sek. 
Gribas atzīmēt arī tāllēcējas Loretu 
Štoferti un Valēriju Kuzmicku, kuras 
sasniedza savus personiskos rekordus- 
Loreta 4.45m, Valērija 4.71m. 

Vēl sacensībās startēja Beāte Stivrie-
niece, Tomass Zauers, Mārtiņš Labren-
cis, Rihards Jakubovics.  

LR ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ TELPĀS U-18 UN U-20 
VECUMA GRUPĀS 

Teicams panākums Kandavas BJ sporta skolas audzēk-
nim Raivim Garozam, kurš U-20 grupā izcīnīja bronzas 
medaļu lodes grūšanā, 6kg smago lodi raidot 15.22m tālu. 
Raivis patreiz mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā un viņa 
pirmais treneris ir A.Gross.   Vēl gribam atzīmēt Beātes 
Stivrinieces startu tāllēkšanā, kur 36 dalībnieču konku-
rencē Beāte izcīnīja 10.vietu ar rezultātu 4.61m, kaut gan 
atpalika no sava personiskā rekorda par 30cm. Cerējām 
arī uz Kristas Dankeres sekmīgu startu trīssolī, bet diem-
žēl neviens lēciens netika ieskaitīts. Ko lai dara, bet tā 
sportā gadās! 

Vēl sacensībās startēja Dana Marta Grauzermane, 
16.vieta lodes grūšanā ar rezultātu 9.90m un Rihards Ja-
kubovics 60m skriešanā, viņš sasniedza savu personisko 
rekordu 8.08 sek., kas gan deva tikai 50.vietu. 

Treneri A.Gross un I.Matīss.

ņu Akadēmija un Latvijas Universitāte 
izsludinājusi konkursu māksliniekiem 
un arhitektiem par Kārļa Mīlenbaha un 
Jāņa Endzelīna kopīga pieminekļa izvei-
došanu pie Latvijas Universitātes. Vērtē-
šanas komisija tagadējā Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas prezidenta O.Spārīša va-
dībā par labāko atzinusi tēlnieka Gļeba 
Panteļejeva pieminekļa skici, kur vienā 
galda pusē sēž K.Mīlenbahs, bet otrā 
J.Endzelīns. Sākoties lielajai krīzei, pro-
jekts apstājies. Pēc M.Sinkas- Gobiņas 
domām, sagaidot Latvijas simtgadi, būtu 

pēdējais laiks šo ideju realizēt. Viņa aici-
nāja Kandavas Kultūras pārvaldes pār-
stāvjus arī iesaistīties idejas īstenošanā. 

Aktīvistu grupa klātesošos informē-
ja arī par to, ka šobrīd cīnās par Skanstes 
tramvaja līnijas izbūves projekta apturē-
šanu, lai saglabātu kultūrvēsturiskos ob-
jektus Lielajos kapos Rīgā. Kā izskanējis 
medijos, aizgājušajā gadā Rīgas pašval-
dība informēja sabiedrību par plāniem 
būvēt tramvaja līniju cauri Lielajiem ka-
piem, kas izraisīja plašas diskusijas sa-
biedrībā, jo daļa maršruta plānots būvēt 

cauri kapiem.
Interesanti, ka pasākuma laikā pir-

mo reizi satikās un par savu radniecību 
uzzināja K.Mīlenbaha dzimtas pārstā-
ves Maija Sinka-Gobiņa un Kristīne 
Šķipsna. Pēc piemiņas brīža visi klāt-
esošie devās apskatīt citu Latvijas dižga-
ru- Krišjāņa Barona, Andreja Pumpura, 
Krišjāņa Valdemāra- atdusas vietas. 

Noslēgumā tika norunāts tikties pēc 
gada šajā pašā vietā un laikā, lai atzīmē-
tu Kāļa Mīlenbaha 165.gadadienu. 

Līga Šupstika 
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās februāra 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 14.02.2017.

LĪDZJŪTĪBA

Nikolajs Labeckis (1954.), Juta Danga (1969.), 
Miervaldis Graudiņš (1949.), Elmārs Ķevics (1922.), Jānis 

Šepetovskis (1971.), Kārlis Kreicbergs (2017.) no Kandavas
Kārlis Rožkalns (1945.), Marta Liepiņa (1926.), 

Monvids Lavrinovičs (1961.), Vilhelms Eglītis (1929.) no 
Kandavas pagasta

Anatolijs Kļepikovs (1956.), Ligita Lagzdiņa (1938.), 
Spodra Brūvere (1937.) no Vānes pagasta

Raimonds Šenbergs (1936.) no Matkules pagasta
Tālivaldis Vanags (1949.) no Zemītes pagasta

Uldis Heibergs (1958.), Jadviga Bučiene (1945.) no 
Zantes pagasta

Andris Zinbergs (1972.) no Talsu novada
Igors Gorbunovs (1958.) no Bauskas novada

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2017.gada janvārī izdarīti 
19 ieraksti miršanas reģistrā:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.
gada janvārī reģistrēti 2 jaundzimušie

AMĒLIJA UN GUSTAVS

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2017.GADA FEBRUĀRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Mīlēsim sevi, kad steidzīgais laiks,
Dienu pinekļos pinas,
Mīlēsim sevī to gaismu, kas skan,
Mūsu sirdspukstu dejā!
          /S.Upesleja/

Abi kopā kāpsim ilgi, kāpsim augstu,
Ieliec manā savu mazo, savu kluso plaukstu!

Lilija Sakne, Alvīne Zvaigzne, Janīna Čerpinska, 
Jānis Gardovičs, Zinaida Rone, Ārija Alsberga, 

Irma Klevinska, Rita Sūna, Arnis Dauģelis, 
Inta Freimane, Guste Liene Guļevska, Aina Štāle, 

Stanislovas Narkus, Jēkabs Jakobsons, 
Liena Reinberga, Genādijs Gorohovs, Vija Stelpa, 
Inese Šenberga, Ilmārs Ozols, Zaiga Kreicberga, 
Arvīds Buiķis, Elvīra Firkusa, Elmārs Krauklis, 

Skaidrīte Balsere, Vera Zenkeviča, Ilga Gruntmane, 
Valda Biruta Akere

Sirsnīgi sveicieni janvāra jubilārei 
Rasmai Finkenšteinai!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gada 
janvārī reģistrētas 2 laulības. Sveicam jaunās ģimenes!

Kandavas novada dome

Tas brīdis, kurā kopā esam-tā ir dzīve
Un tik, cik otram dodam,
Tik pretī saņemam mēs otra sirdi…

Sveicam Elzu un Voldemāru Ansonus 
Smaragda kāzās

Annu un Herbertu Druviņus 
Dimanta kāzās!

Kandavas novada dome

Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības
atbalsta centrs komplektē grupas sekojošām apmācībām: 

Datorzinības (ar/bez priekšzināšanām), 
Angļu valoda (ar/bez priekšzināšanām), 
Vācu valoda (ar/bez priekšzināšanām). 
Pieteikties pa tālruni 28618612 vai 26379703 
līdz 24.02.2017. 
Par nodarbību sākumu tiks paziņots atsevišķi. 
Grupas no 8-12 cilvēkiem. 
Plašāka informācija atrodama pašvaldības mājaslapā 
www.kandava.lv sadaļā Svarīga informācija iedzīvotājiem.

KANDAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
 AICINA PIETEIKTIES LAULĪBĀM 12.MAIJĀ

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa 2017.gada 12.mai-
jā par godu Ģimenes dienai rīko bezmaksas akciju – svinīgu 
laulību reģistrāciju (tikai par valsts nodevu 14 EUR). 

Aicināti pāri no Kandavas novada, kuri dzīvo kopā nereģis-
trētā laulībā un audzina vismaz vienu kopīgu bērnu.

Gaidīsim pieteikumus laulību reģistrācijai!  Pagājušajā gadā 
šo iespēju izmantoja 3 pāri. 

Sīkāka informācija pa tālruni 63107374,
 e-pastā:  dzimtsaraksti@kandava.lv


