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NOVADA SPORTISTU STARTI
LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDĒ

Mūsu novada delegācija pirms Olimpiādes atklāšanas
Pagājušās nedēļas nogalē vairākās
Latvijas pilsētās norisinājās VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kurā piedalījās arī Kandavas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkņi.
Olimpiādē startēja 2803 sportisti
no 82 Latvijas novadiem. No Kandavas novada olimpiādē piedalījās septiņi
vieglatlēti - Ieva Annija Stepiņa, Agnese Besikirska, Beāte Stivreniece, Loreta
Štoferte, Valērija Kuzmicka, Matīss Līkums, Rihards Jakubovics un jauniešu
basketbola komanda - Kristers Šnikvalds, Markuss Ķilps, Kārlis Šenbergs
un Aleksis Frīdemanis.
Jaunie vieglatlēti spēkiem mērojās
Ogres stadionā. Kā pastāstīja BJSS vadītājs Indulis Matīss, lielākās cerības
saistījās ar divām mūsu U-16 grupas
audzēknēm Ievu Anniju Stepiņu, kura
startēja šķēpa mešanā un lodes grūšanā
un Agnesi Besikirsku, kuras disciplīnas
bija 100m un 200m skrējiens. “Diemžēl,
medaļas šajā olimpiādē izcīnīt neizdevās. Ieva šķēpa mešanā izcīnīja 4.vietu,

metot 500g smago šķēpu 41,84 metrus
tālu, kas ir Ievas personiskais rekords.
Arī Agnesei 100m priekšskrējienos bija
piektais labākais rezultāts ar jaunu personisko rekordu 13.36 sekundes, diemžēl finālā spēka vairs nepietika un rezultātā tika izcīnīta 8.vieta”. Starp priekšskrējieniem un finālu Agnese vēl paspējusi nostartēt trīssoļlēkšanas sacensībās,
kas, pēc trenera domām, arī ietekmējis
finālskrējiena rezultātu.
Iepriecinājis Beātes Stivrenieces
starts tāllēkšanā, kur tikai trīs centimetri pietrūkuši līdz iekļūšanai fināla astotniekā un tika izcīnīta 9.vieta ar rezultātu
4,78m. Indulis Matīss atzīmēja arī Agneses Besikirskas izcīnīto 12.vietu 200m
skrējienā ar rezultātu 27.84 sekundes un
Loretas Štofertes izskrieto personisko
rekordu 200metros ar rezultātu 29.18
sekundes. Viņš uzsvēra, ka olimpiādē
vieglatlētikā startēja sportisti, kas dzimuši 2001. un 2002.gadā, bet mūsu meitenes Ieva, Agnese un Loreta dzimušas
2002.gadā. “Ievai savā vecuma grupā vēl

jāmet 400g smags šķēps, bet olimpiādē
nācās mest 500g smagu šķēpu, kas, protams, palielināja konkurenci.”
Kandavas novada jauniešu 3x3 basketbola komanda nostartēja labi, izcīnot
augsto 5.vietu. Puiši piedzīvoja zaudējumu tikai cīņā pret uzvarētājiem -Rīgas
komandu.
Vieglatlētus trenē I. Matīss un A.
Gross, bet basketbolistus -R.Rozentāls.
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde ir nozīmīgs notikums Latvijas sportā, kas
pulcē jaunos sportistus no visas Latvijas. Sacensību mērķis ir noteikt labākos
Latvijas jaunos sportistus. Vienlaikus
sportisti sacentās par tiesībām pārstāvēt
Latviju Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpiādē, kas no 23. līdz 29.jūlijam notiks
Ungārijas pilsētā Ģērā.
Novada domes vadība saka lielu
paldies mūsu novada sportistiem par
sniegumu un treneriem par ieguldījumu sportistu sagatavošanā VII Latvijas
Jaunatnes Olimpiādei.
Dagnija Gudriķe
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Mīļie, Kandavas novada iedzīvotāji!
Vispirms vēlos visiem pateikties
par atbalstu un uz mums liktajām cerībām, kas dod spēku turpmākajam
darbam Kandavas novada izaugsmei.
Lai arī finansiālā situācija pašvaldībā
nav spoža un ir daudz iekavētu darbu,
ticam, ka labas lietas var izdarīt pašu
spēkiem, ar labu gribu un savām rokām.
Kopā ar deputātiem, izvērtējot
situāciju, konstatējām, ka no plānotajiem šī gada darbiem ir paveikta vien
neliela daļa. Tiesa, ir paveikti budžetā
neplānoti darbi, piemēram, ēku fasāžu krāsošana, kas sadarbībā ar ēku
īpašniekiem darījusi vecpilsētu pie-

AKTUALITĀTES
vilcīgāku. Neplānota ir arī uzraksta
Candowe uzstādīšana, kas kopumā
izmaksāja vairāk nekā 20 000 eiro,
un, manuprāt, nebija tā nepieciešamākā lieta Kandavai. Pūrā palikuši
daudz neizpildītu solījumu iedzīvotājiem. Pamazām centīsimies šo parādu atlīdzināt, ievērojot saimniecisku finanšu līdzekļu izlietošanu.
Runājot par aktuālākajiem darbiem, lai saņemtu ES finansējumu,
šobrīd ir jāpaspēj sagatavot un iesniegt kanalizācijas un ūdens sistēmas sakārtošanas projekts. Diemžēl,
tas jādara lielā steigā, jo līdz šim SIA
“Kandavas komunālie pakalpojumi”
bija plānojis, izmantojot kredītsaistības, sakārtot tikai četras ielas. Ar
Eiropas Savienības un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projekta
atbalstu par plānoto summu četrām
ielām var izbūvēt divreiz vairāk kanalizācijas un ūdens pieslēgumu vietas. Tas pats attiecas uz siltumapgādi.
Siltumapgādes sistēmas efektivitātes
uzlabošanas atbalsta programmā ir
iespējams iesniegt projekta pieteikumu katlu māju izbūvei vai labiekārtošanai. Tas varētu būt Vānes pagastā
un, iespējams, arī Kūrorta ielā Kandavā.
Patlaban daudz laika un enerģijas
tiek veltīta internātvidusskolas valsts
finansējuma saglabāšanai. Nemitīgi
ar dažāda ranga politiķiem, institūcijām un ierēdņiem tiek diskutēts
par minētās skolas nepieciešamību.
Ceram, ka izdosies saglabāt kaut
daļu no valsts piešķirtā finansējuma, jo vidēji 700 000 eiro gadā būtu

KANDAVA UZZIED
Lai piedalītos akcijā “Uzziedi Kandava!”, 10.jūlija pēcpusdienā stāvlaukumā
pie Kandavas kultūras nama pulcējās rosīgs ļaužu pulks. Akcijā piedalījās novada uzņēmēji, amatnieki, domes deputāti,
jaunieši, vecāki ar bērniem un citi interesenti, kurus bija uzrunājis pirmais jaunizveidotās “Kandavas Ģildes” un novada
domes kopīgi rīkotais pasākums.
Akcijas laikā Kandavas vecpilsētā uz
Tirgus laukuma, Lielās, Talsu un Ūdens ielu
namu palodzēm tika novietotas koka kastes
ar ziediem. Koka kastes ziedu stādīšanai ar
Kandavas simboliku pilsētai dāvināja uzņēmējs Guntars Indriksons. Puķu stādus
novada dome iegādājās no vietējā uzņēmēja SIA “Dārza maģija”. Ar melnzemi un
mēslojumu labākai stādu augšanai nodrošināja SIA “Kandavas ceļi”, bet uzņēmuma
dārznieces palīdzēja ar padomiem puķu
dēstītājiem.

ļoti liels slogs pašvaldības budžetam.
Ir izsludināts konkurss uz Izglītības
pārvaldes vadītāja amata vietu, no
iespējamā pretendenta mēs sagaidām
ierosinājumus Izglītības pārvaldes
efektīvākai darbībai.
Daudz domājam par drošības
uzlabošanu pilsētā. Tuvākajā laikā ir
plānots uzstādīt videonovērošanas
kameras, šajā jomā meklējam labāko risinājumu. Notiek sarunas par
būvvaldes darba uzlabošanu. Esmu
tikusies ar topošo ģimenes ārsti, mēs
noteikti pieliksim visas pūles, lai jaunā speciāliste atgrieztos Kandavā un
rūpētos par mūsu novada iedzīvotāju
veselību. Tāpat stingri tiks uzraudzīts
arī poliklīnikas remonts, kurā iepirkuma procedūras rezultātā plānots
ieguldīt 90 000 eiro. Sekojam līdzi
Mākslas un Mūzikas skolas remontam, skolu apmeklēja arī vairums
deputātu. Skolu ekspluatācijā plānots
nodot oktobra beigās.
Tiekoties ar iestāžu darbiniekiem
un uzklausot viņu ierosinājumus, soli
pa solim izvērtēsim visas jomas. Tiksimies ar kultūras darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, pašvaldības
policistiem, uzņēmējiem, nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem, dosimies
uz pagastu centriem, turpināsim aktīvi darboties jaunizveidotajā Kandavas Ģildē. Gaidām priekšlikumus
no Kandavas novada iedzīvotājiem,
jo tikai kopā darbojoties, mēs varam
panākt sava novada attīstību.
Inga Priede
Kandavas novada domes
priekšsēdētāja

AKTUALITĀTES
Kā atzina akcijas rīkotāji, padarītais
darbs devis lielu gandarījumu. Ar azartu
pie darba ķērušies ne tikai pieaugušie,
bet arī bērni. Pieaugušie kopā ar lielajām meitenēm stādīja puķes, mazākās
meitenes aplaistīja stādījumus. Vīri sagatavoja kastes stādīšanai un skrūvēja
stiprinājumus pie sienām. Valdīja pozitīvi uzlādēta gaisotne, akcijā piedalījās apmēram 50 dalībnieku. Izturīgākie
strādāja līdz pat krēslai, kopā vecpilsētā
uzstādot 103 puķu kastes. Kā atzīmēja viena no akcijas organizatorēm Aiva
Valdmane, īpaši gandarīja tas, ka iera-

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
dušās ģimenes ar bērniem kā arī vairāku
pusaudžu puišu aktivitāte, kuri paveica
smagākos darbus - atnesa ūdeni, aiznesa iestādītās puķu kastes un bija darbos
no pieciem pēcpusdienā līdz desmitiem
vakarā. “Viņus var saukt arī par “Ziedu
sargiem”, jo puiši pieteicās sargāt ziedus
no postītājiem. Zēnus sauc - Roberts
Koškins, Kārlis Vilkaušs, Roberts Pūliņš, Rihards Pūliņš, Niks Indriksons,
Kristiāns Andersons, Artūrs Pliners.”
Ideja izrotāt Kandavas vecpilsētu
ar ziedu kastēm, bija virmojusi gaisā
jau ilgāku laiku, to ierosināja uzņēmēji
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tikšanās reizē ar domes vadību šā gada
pavasarī.
Iepriecināja tas, ka uz pirmo “Kandavas Ģildes” organizēto pasākumu ieradās salīdzinoši daudz interesentu, kas
apstiprina to, ka kandavniekiem nav
vienaldzīgs savas pilsētas vizuālais tēls,
ka mums rūp tās liktenis. Kā sacīja Aiva
Valdmane, šādas akcijas pilsētas labā
turpināsies.
Lai uzzied mūsu Kandava par prieku
sev un citiem!
Dagnija Gudriķe

NOVADA PAŠVALDĪBA PIEDALĀS LAUKU PAŠVALDĪBU
HARTAS PASĀKUMĀ SOMIJĀ
No 6.jūlija līdz 10.jūlijam Kannus
pilsētā Somijā notika Eiropas Savienības (ES) mazo pašvaldību hartas gadskārtējais pasākums, kurā piedalījās arī
mūsu novada pašvaldības delegācija.
Šī gada tikšanās aktualitāte bija jautājums par to kā Eiropas Savienības pilsoņu savstarpējā sadarbība palīdz radīt
drošību Eiropā. Tematiskajās konferencēs par Eiropas Savienības aktuālajiem
un vienojošajiem jautājumiem piedalījās un debatēja arī mūsu novada pārstāvji.
Vizītē uz Somiju devās hartas projektu koordinatore Iveta Grunte, domes
deputāti - Alfreds Ķieģelis un Dainis
Rozenfelds, Kandavas novada Izglītības
pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Zigita Kārkliņa, domes nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Sandra
Bērziņa un hartas jauniešu projektu
koordinatore Adrija Kindzule, titula
“Kandavas novada Gada jaunietis 2016”
ieguvējs Gvido Bērziņš un Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas audzēknis
Kristaps Ozols.
Tematiskās konferences par ES valstīm aktuāliem un vienojošiem jautājumiem katru gadu tiek rīkotas kādā no

Mūsu novada delegācija Kannus pilsētā pēc svētku gājiena
Eiropas dalībvalstu mazo pašvaldību
hartas valstīm. Eiropas dalībvalstu mazo
pašvaldību hartā Kandava ir iekļauta un
darbojas kopš 2006. gada. No katras Ei-

ropas Savienības valsts organizācijā tiek
uzņemta viena pašvaldība un no Latvijas tā ir Kandava.
Līga Šupstika

AICINĀM PIEDALĪTIES KONKURSĀ
„DIŽENI KANDAVAS NOVADĀ”
Kandavas novada dome izsludina
konkursu „Diženi Kandavas novadā
2017”. Konkurss noritēs laika posmā
no 1.augusta līdz 1.septembrim.
Lai paplašinātu iespējamo pretendentu skaitu, kas var piedalīties konkursā, šogad mainīts tā nosaukums- no
“Sakoptākā sēta Kandavas novadā” uz
“Diženi Kandavas novadā”. Piedalīties
konkursā tiek aicinātas gan fiziskas, gan
juridiskas personas, kas Kandavas novadā izveidojušas skaisti sakoptu vidi dzī-

ves vai darba vietā, lauku sētā, vasaras
mītnē, uzņēmuma teritorijā vai daudzdzīvokļu mājā, sekojošās nominācijās:
-Sakoptākā privātmāja;
-Sakoptākā zemnieku saimniecība;
-Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
-Dižākā lauku sēta;
-Darbīgākā organizācija;
- Skaistākais dārzs;
- Radošākais novadnieks;
-Vieta, kas jāredz.

Pieteikšanās konkursam līdz 1.augustam Kandavas novada domē 100.
kabinetā, telefons 63107362 un pagastu
pārvaldēs. Ar konkursa nolikumu un
vērtēšanas kritērijiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.kandava.lv
Pieteikumus konkursam var iesniegt
ne tikai paši māju īpašnieki un pagastu
pārvaldnieki, bet jebkurš novada iedzīvotājs.
Galvenā balva- vienas dienas ekskursija pa Latviju.
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AIZVADĪTI KANDAVAS PAGASTA SPORTA SVĒTKI UN
VALDEĶU CIEMATIŅA SVĒTKI
1. jūlijā tika aizvadīti Kandavas pagasta svētki un sporta svētki. Neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem,
svētku svinētāji bija sanākuši kuplā
skaitā, tostarp sporta spēļu dalībnieki20 komandas.
Valdeķu ciematiņa iedzīvotājus
sveikt svētkos un sportistus uzmundrināt bija ieradusies Kandavas novada
domes priekšsēdētāja Inga Priede, kura
atzina, ka arī pati reiz šeit ir organizējusi dažādus svētkus un pasākumus, tāpēc atrodoties Valdeķos pārņem mīļas
un nostaļģiskas sajūtas. Viņa vēlēja, lai
izdodas šī diena, lai visiem ir sportisks
gars un ņipri līdzjutēji. Tāpat priekšsēdētāja teica paldies pasākuma organizatorei, kultūras gariņam Brigitai Pētersonei par svētku organizēšanu un ļaužu
kopā pulcēšanu, jo galvenais ir kopā būšanas prieks un jauki pavadīts laiks.
Labus rezultātus un izdevušos svētkus vēlēja Kandavas novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Iveta
Grunte.

Spraigas cīņas sporta arēnā
Dienas gaitā tika izspēlētas sporta spēles un dažādi individuālie sporta
veidi: šaušana, šautriņu mešana, volejbols, futbols, strītbols, šķīvīšu mešana,

zābaka mešana. Tika padomāts arī par
pašiem mazākajiem, jo darbojās piepūšamā atrakcija un lielformāta spēles.
Līga Šupstika

UZ JAUTĀJUMIEM ATBILD JAUNĀ DOMES VADĪBA
Kāda ir Jūsu līdzšinējā darba pieredze un izglītība?
Inga Priede - Kandavas novada domes priekšsēdētāja:
Par pieredzi pašvaldības darbā varu
runāt jau kopš brīža, kad pēc Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma beigšanas 1984. gadā ierados Kandavā un uzsāku darba gaitas. Sākotnēji
strādāju Kandavas bibliotēkā, pēc tam
Aizdzires pagasta padomē kā kultūras
darba organizatore ar darba vietu Valdeķu kultūras namā. Pēc dēla piedzimšanas darba gaitas turpināju Kandavas
kultūras namā. Uzsākot studijas Liepājas Universitātē vadībzinātņu fakultātē,
tolaik Liepājas Pedagoģijas akadēmijā,
izvēlējos specializēties tieši pašvaldību
vadībā. Iegūstot uzņēmuma un iestādes
vadītāja kvalifikāciju, savu diplomdarbu aizstāvēju par tēmu: “Teritoriālās
reformas lietderība Kandavas novadā”.
Strādājot pie šīs tēmas, veicu apjomīgu
mūsu pašvaldības analīzi. Vēlāk, studējot maģistrantūrā Sabiedrisko attiecību
vadību, mana kvalifikācijas darba tēma
bija par sabiedrības iesaistīšanu pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.
Abi šie darbi tika atzinīgi novērtēti.
Runājot par praktisko pieredzi tieši pašvaldības vai domes darbā, tie ir
10 gadi, kopš 2007. gadā sāku strādāt
Talsu rajona padomē, un pēc teritoriā-

Inga Priede

Gunda Cīrule

lās reformas – Talsu novada pašvaldībā
sabiedrisko attiecību jomā. Tā teikt biju
vadības “labā roka” un saikne starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Tas bija ļoti
spraigs un pieredzes bagāts laiks. Deputāte Kandavas novada domē esmu
jau trešo sasaukumu, bet atšķirība ar
iepriekšējo laiku ir tāda, ka mēs ar savām divām vai trim balsīm domes darbā
neko ietekmēt nevarējām. Var teikt, ka
visbiežāk atradāmies pat tādā kā opozīcijā.
Gunda Cīrule - Kandavas novada
domes priekšsēdētāja vietniece:
Pēdējos 10 gadus strādāju Kandavas

novada domē – sāku kā tehniskā sekretāre, izaugot līdz Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai. Pirms nepilniem
četriem gadiem pusgadu, paralēli nodaļas vadītājas pienākumiem, veicu arī
izpilddirektora pienākumu izpildītājas
darbus. Pirms darba Kandavas novada
domē, esmu strādājusi gan par grāmatvedi, gan pastā par operatori, gan biju
koncertmeistare deju kolektīviem, bet
tas bija paralēli studijām, iegūstot vidējo
un augstāko izglītību.
Par izglītību. Vidējo izglītību ieguvu Ventspils mūzikas koledžā, iegūstot
kvalifikāciju - kormeistars. Esmu bei-
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gusi Latvijas Universitātē Ekonomikas
un vadības fakultātē studiju programmu
Finanšu menedžments, iegūstot kvalifikāciju ekonomists. Maģistrantūras izvēli
jau lielā mērā noteica darbs Kandavas
novada domē - beidzu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes apakšprogrammu Reģionālā
attīstība un pārvalde. Darbs Kandavas
novada domē mani ir pilnveidojis, radījis vēlmi izprast lietas pamatīgāk, kā
rezultātā atkal mācos un esmu jau tuvu
finiša taisnei, lai iegūtu otru augstāko
izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē
Būvniecības fakultātē. Tāpat esmu apguvusi izglītības programmu „Pašvaldības darba vadība un administrēšana”.
Vai esat aptvērusi jautājumu loku,
kas būs jūsu pārziņā?
Inga Priede- Kandavas novada domes priekšsēdētāja:
Kā jau minēju, domes darbs man
nav svešs. Protams, ir liela atbildība, bet
man ir labi palīgi. Es uzticos savai komandai - savai vietniecei, domes administrācijai un deputātiem, kas uzticēja
man šo atbildīgo darbu. Viens nav karotājs! Mēs savas atbildības sfēras esam
sadalījušas, bet tas nenozīmē, ka līdz ar
to mēs nesekotu līdzi visām sfērām. Visi
darbi ir vienlīdz svarīgi un kopā veicami. Kā jau esmu teikusi, visi lēmumi
pirms to pieņemšanas tiks izrunāti ar
deputātiem, lai nav tā, ka deputāts lēmuma projektu bez pievienotām tāmēm
pēkšņi ierauga domes sēdē, bieži tiekot
maldināts. Tas no iepriekšējās pieredzes mācoties. Uzskatu, ka sabiedrība
un ikviens iedzīvotājs ir jāinformē par
gaidāmajiem darbiem. Gan pašvaldības
avīzē, gan mājas lapā, gan iedzīvotāju
sapulcēs, cilvēkiem ir vizuāli uzskatāmi
jāparāda kāds rezultātā izskatīsies jebkurš plānotais projekts. Lai nav tā, kā ar
uzrakstu Candowe, kad ne deputāti, ne
iedzīvotāji neko nezināja par šī projekta
vizualizāciju un izmaksām. Tas attiecas
uz jebkuru labiekārtošanas projektu un
citiem veicamajiem darbiem. Manā pārziņā ir izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, sociālie, jaunatnes, mārketinga un
sabiedrības informēšanas, starptautiskās sadarbības, nevalstisko organizāciju,
kā arī drošības jautājumi. Kopā darbosimies pie pagastu attīstības jautājumiem.
Protams, domes patstāvīgo komiteju un
domes sēžu pārraudzība un jautājumu
sagatavošana arī ir domes priekšsēdētāja “lauciņš” sadarbībā ar komiteju vadītājiem, priekšsēdētājas vietnieci, iestāžu
un uzņēmumu vadītājiem, administrāciju. Daudz laika jau tagad tiek veltīts
dažādu problēmu risināšanai, tostarp,
iedzīvotāju uzklausīšanai. Viennozīmīgi
svarīga ir finanšu līdzekļu sabalansēta
un saimnieciska lietošana. Esam pārbaudījuši maksājumus no gada sākuma,
un redzam, ka ir pakalpojumi, kuros

tiek tērēts pārāk daudz un nevajadzīgi.
Pietiekoši stingri netiek izvērtētas iesniegtās pakalpojumu sniedzēju tāmes.
Gunda Cīrule - Kandavas novada
domes priekšsēdētāja vietniece:
Manā pārziņā ir attīstības, ekonomiskie, saimnieciskie, vides aizsardzības, komunālie un sabiedrisko pakalpojumu jautājumi.
Kādi ir darbi, kurus risināsiet vispirms, kādas ir Jūsu prioritātes, ko Jūs
gribētu uzlabot domes darbā?
Inga Priede- Kandavas novada domes priekšsēdētāja:
Caurspīdīgums. Saimnieciska rīcība. Dzelžaina finanšu disciplīna. Komunikācija ar iedzīvotājiem. Darbs komandā. Tas ir galvenais. Darbi jau ir uzsākti.
Ir izsludināts konkurss uz Izglītības pārvaldes vadītāja vietu, tiek gatavoti projekti ūdenssaimniecības, kanalizācijas
sistēmas sakārtošanai un siltumapgādes
sistēmas efektivitātes uzlabošanai Vānes
un Kandavas katlu mājās. Te gan vēlētos
lielāku izpratni un iniciatīvu no Komunālo pakalpojumu vadības puses. Cīņa
par internātskolas saglabāšanu. Mākslas
un Mūzikas skolas nodošana ekspluatācijā bez lieliem papildus izdevumiem.
Šis projekts ir ļoti dārgs un neapdomīgi,
ka tas tiek veikts par pašvaldības budžeta naudu, izmantojot kredītsaistības,
nevis piesaistot ES vai publisko projektu
finansējumu, piemēram, VARAM finansējumu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas atbalsta programmās. Kopīgi ar deputātiem, izpilddirektoru un
finanšu nodaļas vadītāju esam izskatījuši sociāli ekonomisko attīstības plānu
šim gadam, izrunājuši ko vēl varam pagūt izdarīt. Tā noteikti būs plānotā ielu
noklāšana ar melno bitumena segumu,
poliklīnikas remonts, videonovērošanas
kameru uzstādīšana, PII “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde, ielu apgaismojuma
izbūve un virkne citu labiekārtošanas
darbu. Svarīgi, lai ne tikai pilsētā, bet arī
pagastos tiktu paveikts iecerētais. Jāsaka
godīgi, visu plānoto nespēsim izdarīt.
Vānes pagasta pārvaldes ēkā tiks
veikts ēkas ieejas remonts, Cērē tiks ierīkots stāvlaukums pie pagasta ēkas, domājam arī par ēkas jumta remontu, bet
tā konstrukcijas ir tik ļoti nolietojušās,
ka krietni sadārdzinās plānotās izmaksas. Zemītē steidzami jāveic estrādes
grīdas seguma remonts, Zantē plānota
gājēju celiņa izbūve Skolas ielā un brīvā laika atpūtas kompleksa attīstība pie
skolas. Ar projektu īstenošanas iespējām
plašāk varat iepazīties šajā informatīvā
izdevuma numurā.
Esmu novērojusi, ka līdz šim vadība pārāk maz ir strādājusi komandā.
Domes speciālistiem netiek prasīts padoms, ar viņiem nekonsultējas, varbūt
tieši tāpēc tiek pārmaksāts un paveiktie
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darbi nav tik kvalitatīvi. Noteikti vēlos
mainīt mājaslapas un informatīvā izdevuma izskatu, saturu, un panākt to, lai
avīze nonāk pie visiem iedzīvotājiem.
Vēlos, lai pilsēta un novads būtu tūristiem un iedzīvotājiem pievilcīga vieta.
Domāsim par mākslinieciskās un ainaviskās koncepcijas izstrādāšanu, lai
pilsēta tiek skaisti saposta, īpaši svētku
laikā. Tāpēc arī rīkojām akciju “Uzziedi
Kandava”, iesaistot ikvienu interesentu.
Nemitīgi ir jāklauvē pie politiķu un
valdības durvīm, lai panāktu finansējuma piesaisti visdažādākajos projektos
un investīcijās. Esmu jau runājusi ar
Satiksmes ministrijas vadību par slikto mobilā tīkla pārklājumu atsevišķās
vietās. Esmu iesākusi sarunas par gaļas
pārtikas ražošanas uzņēmumu izveidošanu pagastu teritorijās ārvalstu eksportam, tas nav mirklī izdarāms darbs, bet
ļoti ceru, ka izdosies. Šajā jomā palīdz
sakari un draudzīgas attiecības politiķu
aprindās.
Domes darbā es ļoti vēlos, lai darbinieki dara savu darbu ar entuziasmu
un prieku. Vēlamies turpināt iesāktās
tradīcijas, mazliet pamainot konkursa
“Sakoptākā sēta” nolikumu, esam izveidojuši jaunas, interesantas nominācijas,
kas dos iespēju novada skaistākās vietas
aplūkot plašāk, mainot arī konkursa
nosaukumu. Darbu ir daudz, visus nav
iespējams uzskaitīt.
Gunda Cīrule - Kandavas novada
domes priekšsēdētāja vietniece:
Kā jau priekšvēlēšanu laikā teicu, tad
pašvaldībai nevar būt tikai viena prioritāte, jo Likums par pašvaldībām jau
nosaka autonomās funkcijas, līdz ar to
novadu prioritātes ir izglītība, kultūra,
sports, uzņēmējdarbība un novada tēls,
veselības un sociālā joma, ceļu, apgaismojuma, ūdenssaimniecības un siltumapgādes infrastruktūra, ēku apsaimniekošana utt. Bet tām ir jābūt sabalansētām un vienai otru jāpapildina - tikai tā
mēs varam attīstīties.
Pie lietām, kas ir steidzamie darbi, es
varētu pieskaitīt šajā gadā apstiprināto
sociāli ekonomisko plānu, jo būvniecības sezona ir vasara.
Pirmie lielie saspringtie darbi ir saistīti ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, lai viņi jūlija mēnesī iesniegtu
projekta pieteikumus par Vānes un Kūrorta ielas siltumapgādes sistēmām un
augustā par Kandavas pilsētas kanalizācijas sistēmas attīstību.
Tāpat, iespēju robežās, kā jau minēja
priekšsēdētāja, jāsaved kārtībā Kandavas Mākslas un mūzikas skolas pārbūves
projekts, lai tiešām iegūtu izdarīto darbu par tādu summu kāds ir noslēgtais
līgums.
Nevaram aizmirst arī par pagastiem
un pagastos plānotajiem grants ceļiem.
turpinājums 6.lpp.
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AKTUALITĀTES

turpinājums no 5.lpp.

Tā kā šiem grants ceļiem nauda visā
Latvijā ir „iezīmēta” vienlaicīgi, tad ir
lielas problēmas ar projektētājiem, kuri
dod standarta risinājumus, neiedziļinoties konkrēto ceļo ģeoloģijās un esošās
situācijās, kas liek nepārtraukti sekot
līdzi projektētāju godaprātam un darbu
kvalitātei.
Tas, ko gribētu uzlabot? Gribas uzlabot attieksmi par lietām, ko darām. Jāsāk jau ar mums pašiem. Gribas lai nav
vienaldzība pret darbu, ko darām, par
vietu, kur dzīvojam, strādājam. Bet to
mēs varam izdarīt tikai kopā. Ir jābūt sarunām, diskusijām. Jāsaprot, ka pašvaldība nav kā Pasakā par vērdiņu, kur ir
neizsmeļami finanšu līdzekļi, bet ir vēlmes un iespējas. Tikai šīs vēlmes jāspēj
salikt prioritārā secībā, tajā pašā laikā ar
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skatu ilgtermiņā. Un patiesībā vēlmēm
vienmēr ir jābūt vairāk, kā iespējām, tikai tā mēs varam augt.
Vai plānotas kādas izmaiņas pašvaldības darbā?
Inga Priede- Kandavas novada domes priekšsēdētāja:
Pārmaiņas nāk pašas par sevi. Tās
notiek. Dzīve pati visu saliek pa plauktiņiem. Katram vadītājam ir savs redzējums. Izmaiņas tuvākajā laikā noteikti
skars Izglītības pārvaldi, Būvvaldi. Drīzumā dosimies tikties ar kultūras darbiniekiem, Sociālā dienesta darbiniekiem,
pašvaldības policiju, lai pārrunātu kā
uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Savas jomas speciālistiem pašiem jānāk
ar ierosinājumiem un jādomā kā piesaistīt klientus, iesaistīt un sadarboties
ar iedzīvotājiem, un visbeidzot kā vi-

ņiem palīdzēt un nodrošināt drošu un
sakārtotu vidi. Nedrīkst ieslīgt rutīnā un
ikvienam ir jāsaprot, ka jādara tas darbs,
kas padodas, kurā ir atbilstošas zināšanas. Mēs taču strādājam sava novada cilvēkiem! Viņos ir jāieklausās un jāpalīdz!
Mana mamma vienmēr atkārtojusi: “Esi
taisnīga, godīga un stingra, bet nekad
nepaliec augstprātīga!” Ceru, ka sekojot
šiem norādījumiem, viss izdosies.
Gunda Cīrule - Kandavas novada
domes priekšsēdētāja vietniece:
Izmaiņas pašvaldības darbā noteikti ir saistītas ar darbu kvalitāti un atbildību. Daudz vairāk tiks sekots līdzi
līgumu nosacījumiem, izpildīto darbu
kvalitātei, apjomiem, jo uzskatu, ka tie
līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, ir jāizmanto
racionāli ar pienācīgu atbildību.
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19.jūnija domes sēdes lēmumi
Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm,
PAR – (E.Bariss, R.Bērziņš, G.Cīrule,
G.Indriksons, I.Jēkabsone, I.Priede,
K.Ševčuks, S.Zvirgzdiņa),
PRET – (R.Fabjančiks, A.Ķieģelis,
I.Lasis, I.Marašinskis, D.Rozenfelds)
deputāte Inga Priede ievēlēta Kandavas
novada domes priekšsēdētājas amatā.
19.jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumi
Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm,
PAR – (E.Bariss, R.Bērziņš, G.Cīrule,
S.Ezeriņa, G.Indriksons, I.Jēkabsone,
I.Marašinskis, I.Priede, K.Ševčuks,
S.Zvirgzdiņa)
PRET –
(R.Fabjančiks, I.Lasis,
A.Ķieģelis, D.Rozenfelds) deputāte
Gunda Cīrule ievēlēta Kandavas novada
domes priekšsēdētājas vietnieces amatā,
kā arī ar 2017. gada 20.jūniju atlīdzība
tika noteikta 1500 euro mēnesī.
Apstiprināti:
Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr.11 „Grozījumi Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas
novada domes nolikums”” (saistošie noteikumi publicēti Kandavas mājas lapā
www.kandava.lv vietnē – pašvaldībasaistošie noteikumi)
Nolēma:
Izveidot Finanšu plānošanas un
novada attīstības komiteju deviņu cilvēku sastāvā: I.Priede (LZP),
G. Indriksons (LZP), E.Bariss (LZP),
I.Marašinskis (LZS), S.Ezeriņa (LZS),
A.Ķieģelis (LZS), R. Bērziņš (NA), G.
Cīrule (RA); D.Rozenfelds (NSL);
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteju septiņu cilvēku sastāvā: S.Ezeriņa (LZS), A.Ķieģelis (LZS),

I. Priede (LZP), I. Jēkabsone (LZP), K.
Ševčuks (NA); D. Rozenfelds (NSL), S.
Zvirgzdiņa (RA);
Izglītības, kultūras un sporta komiteju septiņu cilvēku sastāvā: K. Ševčuks (NA), I. Priede (LZP), I. Jēkabsone
(LZP), S. Ezeriņa (LZS), I. Marašinskis
(LZS), R. Fabjančiks (NSL), G.Cīrule
(RA)
Vides aizsardzības un komunālo
jautājumu komiteju septiņu cilvēku
sastāvā:
E. Bariss (LZP), G. Indriksons
(LZP), A.Ķieģelis (LZS), L.Gudakovska
(RA), S.Zvirgzdiņa (RA), R.Bērziņš
(NA) I.Lasis (LZS).
28.jūnija domes sēdes lēmumi
Nolēma:
Ar 2017.gada 30.jūniju izbeigt darba
tiesiskās attiecības ar Kandavas novada
Izglītības pārvaldes vadītāju Silviju Tiltiņu un noteikt Zigitu Kārkliņu ar 2017.
gada 1.jūliju par Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāju.
Atbrīvot Aiju Švāni no Kandavas
novada Bāriņtiesas locekles amata ar
2017.gada 1.augustu.
Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai organizēt nekustamā īpašuma- zemes „Bāliņi”,
Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra numurs 9044 001 0045, pārdošanu
par brīvu cenu, nosakot cenu EUR 8060,
atsavināšanas veidu- nomaksa ar termiņu līdz 5 (pieciem) gadiem, avansu 10
procentu apmērā no iepriekšējā atsavināšanas paziņojumā norādītās pirkuma
maksas. Par atlikto maksājumu pircējs
maksās sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un

par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma
procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
Atsavināt nekustamo īpašumu „Kazenes”, Cēres pagasts, Kandavas novads,
kadastra numurs 9044 002 0149, organizējot atkārtotu izsoli ar augšupejošu
soli, kā arī noteica izsoles sākumcenu
EUR 9000, izsoles soli EUR 100 un nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma
cenas.
Atsavināt nekustamo īpašumu –
nedzīvojamo telpu Nr.13, Lielā iela 38,
Kandava, Kandavas novads, kadastra
numurs 9011 900 0856 ar kopējo platību
27,7 m2, organizējot izsoli ar augšupejošu soli un noteica, ka nedzīvojamās telpas Nr.13 izsoles sākumcena 400, izsoles
solis EUR 20 un nodrošinājums 10%
apmērā no sākuma cenas.
Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
organizēt nekustamā īpašuma- zemes
„Mazdangas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, kadastra numurs 9062 001
0054, pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot pirmpirkuma tiesības nekustamā
īpašuma ēku (būvju) īpašniekam, kā arī
noteica nosacīto cenu EUR 2025, atsavināšanas veidu- nomaksa ar termiņu
līdz 3 gadiem, avansu 10 procentu apmērā no iepriekšējā atsavināšanas paziņojumā norādītās pirkuma maksas. Par
atlikto maksājumu pircējs maksās sešus
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1
procenta apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu.
Kandavas novada domes pašvaldī-
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bas īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai organizēt nekustamā īpašuma- zemes „Purva
Lejnieki”, Vānes pagasts, Kandavas novads, kadastra numurs 9088 008 0025,
pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot
pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma ēku (būvju) īpašniekam, kā arī noteica nosacīto cenu - EUR 58 900, atsavināšanas veidu- nomaksa ar termiņu līdz 3
gadiem, avansu 10 procentu apmērā no
iepriekšējā atsavināšanas paziņojumā
norādītās pirkuma maksas, kā arī par
atlikto maksājumu pircējs maksās sešus
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1
procenta apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu.
Atbrīvot Alfredu Ķieģeli no SIA
“Tukuma slimnīca” un Kandavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem ar 2017.gada 28.jūniju.
Atbrīvot A.Ķieģeli no valsts simtgades “LV 100” pasākumu sagatavošanas
un koordinēšanas darba grupas vadītāja pienākumiem un noteica, ka domes
priekšsēdētāja Inga Priede būs darba
grupas vadītāja valsts simtgades “LV
100” pasākumu sagatavošanai un koordinēšanai.
Noteikt, ka ar 2017.gada 28.jūniju
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „
Piejūra”” un SIA “Tukuma slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāve ir Kandavas
novada dome tās priekšsēdētājas Ingas
Priedes personā.
Noteikt, ka ar 2017.gada 28.jūniju
Kandavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības kapitāla daļu turētāja
pārstāve ir Kandavas novada dome tās
priekšsēdētājas vietnieces Gundas Cīrules personā.
Ierosināt Rīgas Plānošanas reģionam atbrīvot deputātu Alfredu Ķieģeli
no Kandavas pašvaldības pārstāvniecības Attīstības padomē un izvirzīt domes
priekšsēdētāju Ingu Priedi par Rīgas
plānošanas reģiona Attīstības padomes
locekles kandidātu.
Uzdot SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklim
P.Krampītim sadarbībā ar domes izpilddirektoru E.Dudi sagatavot un iesniegt
projektu pieteikumus Centrālās finanšu
un līgumu aģentūras izsludinātajos projektu konkursos, kā arī Finanšu nodaļas
vadītājai D.Rudēvicai sagatavot un iesniegt izskatīšanai domes ārkārtas sēdē
esošās situācijas finanšu analīzi. Kontrole par lēmuma izpildi tiek uzdota domes
priekšsēdētājas vietniecei Gundai Cīrulei.
Pieņemt zināšanai Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra

“Nagla” vadītājas Ievas Ozoliņas ziņojumu par centra darbību.
Noteikt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu brīvajiem pašvaldības labiekārtotiem dzīvokļiem Kūrorta ielā 7-20, Kandavā, Kandavas novadā
ar kopējo platību 35,6 m2 un “Robežnieki 3”-14, Kandavas pagastā, Kandavas novadā ar kopējo platību 59,5 m2.
Piešķirt Vaironim Bērziņam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
2017. taksācijas gadam, nodokļa summu samazinot par 50% par viņam piederošo nekustamo īpašumu „Ezergaiļi”,
Vānes pagasts, Kandavas novads.
Slēgt Apbūves tiesību līgumu par zemes vienības 39 m2 platībā, kas ir daļa
no Kūrorta ielā 3A, Kandavā, Kandavas
novadā ar VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektrotransportlīdzekļu
uzlādes stacijas izbūvei, kā arī noteica,
ka Apbūves tiesības ir līdz 2027.gada
31.decembrim un to maksa ir 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
bet ne mazāk kā 28 euro gadā papildus
maksājot likumos noteiktos nodokļus.
Zemes lietošanas mērķis: atsevišķi
nodalītas atklātas autostāvvietas, NĪLM
kods: 1105.
Atļaut Ingai Priedei savienot Kandavas novada domes priekšsēdētāja amatu
ar amatiem: Vides aizsardzības komisijā
- komisijas locekle; Komisijā sadarbībai
ar ārvalstīm - komisijas priekšsēdētāja;
Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisijā -komisijas priekšsēdētāja; Kandavas
novada īpašumu pārvaldīšanas komisijā - komisijas priekšsēdētāja; SIA “Tukuma slimnīca” un SIA “AAS “Piejūra””
- kapitāla daļu turētāja pārstāve; Rīgas
plānošanas reģiona Attīstības padome
- locekles amats un pilnvarotā persona
biedrībā “Kandavas NVO centrs”.
Atļaut Dainim Rozenfeldam savienot Kandavas novada domes deputāta
amatu ar amatiem: Nekustamā īpašuma
Zīļu iela 1, Kandava, Kandavas novads
nomnieka funkcijas; biedrības “Kandavas ģimeņu biedrība” valdes loceklis;
Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejas loceklis; Sociālo lietu un
veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.
Atļaut Jolantai Vicinskai savienot
Kandavas novada Bāriņtiesas locekles
amatu ar valdes locekles amatu biedrībā “Kandavas novada audžuģimeņu biedrība “PĪLĀDZĪTIS””, reģ. Nr.
40008112155
Apstiprināja:
Domes priekšsēdētājas vietnieci
Gundu Cīruli Finanšu, plānošanas un
novada attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieka amatā; Signi Ezeriņu
Izglītības, kultūras un sporta komitejas

7.

priekšsēdētājas amatā, bet Kasparu Ševčuku Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatā;
Daini Rozenfeldu Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētāja amatā un Kasparu Ševčuku Sociālo
lietu un veselības aizsardzības komitejas
priekšsēdētāja vietnieka amatā; Egilu
Barisu Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
amatā un Solvitu Zvirgzdiņu Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieces amatā.
Kandavas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 8 “Grozījumi Kandavas
novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Par
licencēšanas noteikumiem pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Kandavas novadā” precizējumus
(saistošie noteikumi publicēti Kandavas
mājas lapā www.kandava.lv vietnē –
pašvaldība- saistošie noteikumi)
Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr.12 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “2017.gada
pamatbudžets un speciālais budžets”
(saistošie noteikumi publicēti Kandavas mājas lapā www.kandava.lv vietnē
– pašvaldība- budžets)
Kandavas novada domes 2016.gada
publisko pārskatu (pārskats publicēts
Kandavas mājas lapā www.kandava.lv
vietnē – pašvaldība- publiskie pārskati)
Domes pastāvīgo komisiju sastāvos
sekojošus grozījumus: no Iepirkuma
komisijas sastāva atbrīvota Edīte Zandberga; No Ceļu un satiksmes drošības
komisijas atbrīvots Alfreds Ķieģelis un
iekļauti sastāvā Gunda Cīrule, Uldis
Vēciņš, Kaspars Ševčuks, Raimonds Sadovskis un noteikta Gunda Cīrule par
Komisijas priekšsēdētāju; no Ēku un
būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas atbrīvots Staņislavs Gribusts un
iekļauts komisijas sastāvā Dainis Grasis,
kurš pildīs arī minētās komisijas priekšsēdētāja pienākumus; no Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva atbrīvoti komisijas priekšsēdētājs Alfreds
Ķieģelis, Viesturs Valdis Dreimanis,
Normunds Štoferts un iekļauta komisijas sastāvā Gunda Cīrule, kura pildīs
komisijas priekšsēdētājas pienākumus;
no Vides aizsardzības komisijas atbrīvots Ivars Ozols un iekļauti komisijas
sastāvā Inga Priede, Uldis Vēciņš, Iveta
Piese, kā arī noteica, ka Iveta Piese pildīs komisijas priekšsēdētāja vietnieces
pienākumus; no Komisijas sadarbībai ar
ārvalstīm atbrīvoti Silvija Tiltiņa, Toms
Prodaņuks, Vilnis Drīksna, Alfreds Ķieģelis un iekļauti komisijas sastāvā Guntars Indriksons, Līga Šupstika un Signe
turpinājums 8.lpp.

8. DOMES LĒMUMI
turpinājums no 7.lpp.

Ezeriņa; no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas atbrīvots Alfreds Ķieģelis un iekļauta Komisijas sastāvā Gunda Cīrule, kura pildīs
komisijas priekšsēdētājas pienākumus;
no Medību koordinācijas komisijas
atbrīvots kā komisijas priekšsēdētājs
Alfreds Ķieģelis un iekļauts komisijas
sastāvā Andis Vicinskis, kā arī noteica,
ka Egīls Dude pildīs komisijas priekšsēdētāja pienākumus; no Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas atbrīvoti Alfreds
Ķieģelis un Normunds Štoferts, kā arī
noteica, ka Inga Priede pildīs komisijas
priekšsēdētājas pienākumus; no Kan-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
davas novada īpašumu pārvaldīšanas
komisijas atbrīvots Alfreds Ķieģelis un
iekļautas komisijas sastāvā Inga Priede
un Gunda Cīrule, kā arī noteica, ka Inga
Priede pildīs komisijas priekšsēdētājas
pienākumus; Administratīvās komisijas
sastāvā iekļauts Rihards Zariņš.
Visu pastāvīgo komisiju grozījumi
stājas spēkā 2017.gada 29.jūnijā. Minēto
komisiju priekšsēdētājiem uzdots izskatīt nolikumus un nepieciešamības gadījumā sagatavot nolikumu grozījumus
apstiprināšanai š.g. jūlija domes sēdē.
Domes sēdes 2017.gada 25.maija
lēmumā “Par domes delegācijas komandējumu uz ES mazo pašvaldību hartas
pasākumu Kannus (Somija) grozījumus,

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR. 8
“Grozījumi Kandavas novada domes
2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos
Nr. 25 „Par licencēšanas noteikumiem pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Kandavas novadā””
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39. panta piekto
daļu

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.25 „Par
licencēšanas noteikumiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Kandavas novadā” (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 15.1.punktu šādā redakcijā:
„15.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.pielikums).”
2. Izteikt noteikumu 15.¹1. punktu šādā redakcijā:
„15.¹1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.pielikums).”
3. Aizstāt 21.punkta vārdu „iesniegums” ar vārdiem „pieteikums”.
4. Papildināt ar 221. punktu šādā redakcijā:
„22.1 Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā divu mēnešus
un ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms esošas licences derīguma termiņa
beigām iesniedz Kandavas novada domē pieteikumu (3.pielikums).”.
5. Aizstāt 23.punkta vārdu „iesniegums” ar vārdu „pieteikums”.
6. Papildināt 26. punktu ar 26.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.5. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci (4.pielikums).”.

Pielikums Nr. 3
Saistošajiem noteikumiem Nr.25 “Par licencēšanas noteikumiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Kandavas novadā”
PIETEIKUMS
licences pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Kandavas novadā saņemšanai (pārreģistrēšanai)
Lūdzu ……….....................…licence pasažieru pārvadāšanai ar vieglo
(norādīt - izsniegt vai pārreģistrēt)

taksometru Kandava novada administratīvajā teritorijā
no 20.....gada ............................... līdz 20.......gada .......................................
		
1. Licences pieprasītājs
.............................................................................................................................
(komersanta nosaukums)

2. Komersanta reģistrācijas numurs ..........................................................
3. Komersanta juridiskā adrese ..................................................................

nosakot, ka delegācijas sastāvā ir deputāts Alfreds Ķieģelis un delegācijas vadītājas pienākumus pilda Iveta Grunte,
hartas projektu vadītāja.

Kārtējās komiteju sēdes
notiks
2017.gada 20.jūlijā no
plkst.13.00 un domes
sēde 2017.gada 27.jūlijā
plkst.13.00

4. Tālrunis ............................., e-pasts ......................................
5. Komersanta adrese (elektroniskā pasta adrese), uz kuru tiek sūtīti paziņojumi...........................................................................................................
7. Licences saņemšanas gadījumā apņemos pildīt visas spēkā esošās
normatīvo aktu prasības autotransporta nozarē.
8.Apliecinu, ka ir nepieciešamie dokumenti licences saņemšanai:
☐ pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
☐ pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;
☐ transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols;
☐ ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līgums;
☐ Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegts dokuments, kas apliecina taksometra zīmju izsniegšanu (transportlīdzekļiem, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais taksometrs);
☐ dokumenti, kas apliecina pasažieru pārvadāšanai izmantojamo
transportlīdzekļu uzstādīto skaitītāju reģistrāciju attiecīgajā Valsts
ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (transportlīdzeklim, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais taksometrs).
9. Pieteikuma iesniegšanas datums ............................................................
Z.v.
10. Pieteikumu iesniedza .....................................................................…....
			

(paraksts un tā atšifrējums)

............................................................................................................................
(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

***
Pielikums Nr. 4
Saistošajiem noteikumiem Nr.25 “Par licencēšanas noteikumiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Kandavas novadā”
PIETEIKUMS
licences kartīšu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Kandavas novadā saņemšanai (pārreģistrēšanai)
Lūdzu ……........…............…........... licences kartītes pasažieru
(norādīt – izsniegt, pārreģistrēt, mainīt)

pārvadāšanai ar vieglo taksometru Kandava novada administratīvajā
teritorijā
Licences kartiņas pieprasītājs ........................................................................
(komersanta nosaukums)

2. Komersanta reģistrācijas numurs ..........................................................
3. Komersanta juridiskā adrese ..................................................................
4. Tālrunis ......................, telefakss ....................., e-pasts .........................
5. Komersanta adrese (elektroniskā pasta adrese), uz kuru tiek sūtīti
paziņojumi .......................................................................................................
6. Pasažieru pārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.
p.k.

Automašīnas marka

NOVADĀ

Valsts

Licences kartītes

reģistrācijas Nr.

derīguma termiņš
no

līdz

1.
2.
3.

9.

8.6. dokumenti, kas apliecina pasažieru pārvadāšanai izmantojamo
transportlīdzekļu uzstādīto skaitītāju reģistrāciju attiecīgajā Valsts
ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (transportlīdzeklim, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais taksometrs)
uz ...... lp.
9. Pieteikuma iesniegšanas datums ............................................................
10. Pieteikumu iesniedza ..............................................................................
(paraksts un tā atšifrējums)

4.
7. Anulējamās licences kartītes (aizpilda transportlīdzekļu maiņas
gadījumā):
Nr.
p.k.

Automašīnas marka

Valsts

Licences kartītes

reģistrācijas Nr.

derīguma termiņš
no

līdz

1.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR. 11
„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

2.
3.
4.
8. Pielikumā pievienotie dokumenti:
8.1. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija uz ..... lp.
8.2. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija
uz ..... lp.
8.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija
uz ..... lp.
8.4. ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma kopija uz ..... lp.
8.5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtā dokumenta, kas apliecina taksometra zīmju izsniegšanu (transportlīdzekļiem, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais taksometrs)
uz .... lp.

Izdarīt Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos 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., 2017, 2.nr.) (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 4.1.punkta ciparu „14” ar ciparu „9”;
2. Aizstāt noteikumu 5.15. apakšpunktā vārdu “speciālists” ar vārdu
“speciālisti”;
3. Svītrot noteikumu 10.8.apakšpunktu;
4. Svītrot noteikumu 19.21.apakšpunktu;
5.Izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kurš organizē un virza
izskatīšanai attīstības, ekonomisko, saimniecisko, vides aizsardzības,
komunālo un sabiedrisko pakalpojumu jautājumus”;
6.Aizstāt noteikumu 24.punktā vārdu “nav” ar vārdu “ir”.

LICIS ROKU PIE ARKLA, NESKATIES ATPAKAĻ
28.jūnijā Kandavas novada amatnieku biedrības telpās pulcējās novada amatnieki un to atbalstītāji, lai
atzīmētu novada amatnieku attīstībai
izveidotā fonda “Kandavas Ģilde” dibināšanu un vienotos par turpmāko
darbību un konkrētu uzdevumu veikšanu.
Piedāvājam interviju ar Ģildes dibinātājām Inesi Ondrupu un Aivu Valdmani.
Kā nonācāt līdz idejai par „Kandavas Ģildi”?
Inese Ondrupa: Tā nebūt nebija
kāda pēkšņa ideja, ka vajadzētu uzsākt
ko jaunu, interesantu, bet gan jau vairākus gadus briedusi nepieciešamība pēc
kādas rīcības, lai Kandavai un tās ļaudīm
patiešām klātos labāk un lai pati pilsēta
varētu atjaunoties un dzīvotu labklājībā.
Līdz šim no vienas puses tiek uzsists uz
pleca un dzirdamas slavas dziesmas par
labajiem darbiem pilsētā un novadā,
taču kaut kur ēnā sēž un klusē patiesība:
tukšās Kandavas ieliņas ar pamestajiem
namiem, to tumšie, dažkārt izsistie logi,
uz kuru palodzēm kādreiz starp ziedo-

Ģildes dibinātājas Inese Ondrupe un Aiva Valdmane
šām pelargonijām sēdēja kaķi. Tāda ir
šodienas realitāte, kurā satiekas divas
puses, un katru no tām pārstāv savi cilvēki – vieni, kuriem dzīvojas tīri labi,
un pat ļoti labi, un kuriem pārmaiņu

nevajag, bet otri ir tie, kuri redz šo ēnas
pusi vai arī dzīvo tajā. Ja tā turpinātos,
tad mūsu mazā pilsētiņa pēc padsmit
gadiem būtu tāda caurbraucama vietiņa

turpinājums 10. lpp.

10. NOVADĀ
turpinājums no 9. lpp.

ar piestātni ”Maxima” vai kādu citu brāļu tautu sarūpētu un vietējo ”labdaru”
atbalstītu objektu, tā būtu tikpat aizaugusi kā Abavas krasti pilsētas teritorijā
patlaban.
Jūs skeptiski raugāties uz notiekošo Kandavā?
Inese Ondrupa: Drīzāk ļoti objektīvi, jo apzināmies vienu ļoti svarīgu lietu,
lai vispār būtu iespējams kāds progress,
ir ļoti reāli jānovērtē esošā situācija, lai
cik skarba un nepatīkama tā arī nebūtu.
Tas ir pats pirmais solis ceļā uz paliekošām pārmaiņām. Mēs nepulcējamies,
lai šķendētos par iepriekš sadarīto vai
nepadarīto, bet mēs nākam kopā, lai
spertu šo pirmo soli, un tad arī nākošos.
Viena no patiesībām, pie kuras centīsimies turēties, skan: ”Licis roku pie arkla,
neskaties atpakaļ”. Galvenais - nezaudēt
fokusu uz saviem kopīgi nospraustajiem
mērķiem.
Kādi ir Ģildes mērķi?
Inese Ondrupa: Te droši varam pateikt savu kopīgi izstrādāto vīziju:
Izveidot Kandavu par Latvijā un
tālu aiz tās robežām labi atpazīstamu
amatu pilsētu, veidojot visdažādākajām
amatniecības nozarēm labvēlīgu vidi, iesaistot pēc iespējas vairāk Kandavas un
apkārtnes iedzīvotāju.
Kandava – ģimenes pilsēta gan vietējiem, gan iebraucējiem.
Dot iespēju atgriezties dzimtajā
pilsētā no tās aizbraukušajiem, īpaši
jaunatnei, kā arī veicināt interesi par
Kandavu kā labvēlīgu vietu dzīvei un
darbam.
Kandava – bagātu dabas resursu pilsēta. Upe, avoti, pauguri, pilskalni tiek

TĀ DZĪVOJAM
godprātīgi kopti un pakārtoti pilsētas
attīstības vīzijai.
Kas dod spēku ticēt tam, ka iespējams realizēt jūsu vīziju?
Inese Ondrupa: Pirmkārt, ticība.
Ticība, ka spēks ir mūsos pašos, ka darām labu visiem, kas dzīvo pilsētā un
kas vēlētos te dzīvot un strādāt. Spēku
dod tas, ka cilvēku atsaucība ir tik liela. Ģildes atbalstītāju skaits jau tagad ir
pāri simtam. Viņi pārstāv visdažādākos
sabiedrības slāņus – no vadības līdz
bezdarbniekam. Galvenais, visiem rūp
mūsu pilsētas un novada liktenis.
Juridiski šo kustību esat reģistrējuši kā ”Fonds Kandavas Ģilde”. Tātad,
līdzekļu avots būs ziedojumi?
Inese Ondrupa: Tāda ir fonda būtība. Taču, pirmkārt, tas ir mūsu pašu
ieguldītais – idejas, zināšanas, pieredze,
ziedotais laiks. Arī vārds ”ģilde” cēlies
no ģermāņu ”ziedojums, maksājums”
un izsaka tās būtību. Tāpēc ir tik svarīgi, lai šo kustību atbalstītu pēc iespējas
vairāk Kandavas un novada iedzīvotāju.
Jo vairāk mēs būsim, jo vairāk zināšanu,
vairāk ideju, vairāk pieredzes – vairāk
resursu.
Patiesībā jau neesam globālā mērogā nekas unikāls, jo īpaši pēdējos gados
daudzviet pasaulē saskaras ar tādām pašām problēmām, kā pie mums – mazo
pašvaldību problēmas – cilvēku migrācija, meklējot labāku vietu dzīvei, līdz ar
to pieaug cilvēku nabadzība mazajās pilsētiņās, vide degradējas. Svarīgi ir meklēt un pētīt labo pieredzi pasaulē. Pēdējā
laikā daudzviet ir aktivizējusies kopienu
kustība, kuras pamatā ir pašu iedzīvotāju iniciatīva, tā sauktā ”iesaistošā kultūra” ar principu ”darbojas katrs priekš

katra, bet visi – kopējā labuma vārdā”.
Ir tiešām liels prieks, ka cilvēki tomēr ir tik ieinteresēti un vēlas darboties
Kandavas labā. Ir jānāk kopā, jādalās ar
visu, kas mums katram ir, citam citu jāatbalsta. Tad arī piedzīvosim šīs mums
visiem Dieva dotās, brīnišķīgās vietiņas
uzplaukumu. Ticēsim un mums izdosies!
No vēstures zinām, ka ģildēs apvienojās amatnieki, tirgotāji un citi sabiedrības aktīvie cilvēki. Kuru sabiedrības daļu pulcēs jūsu Ģilde?
Aiva Valdmane: Aicināti iesaistīties
pilnīgi visi sabiedrības aktīvie cilvēki,
kuri atbalsta Ģildes idejas, neatkarīgi
no amata, nodarbošanās vai kādiem citiem kritērijiem. Tā, kā tas bija toreiz,
kad Kandava veidojās. Mēs lūdzām
vēsturnieku Agri Dzeni apkopot informāciju par kandavnieku nodarbošanos
14-20 gs. Atklājās interesanti fakti gan
par amatniecības veidiem, gan pilsētas
un apkārtnes iedzīvotāju nodarbošanos. Kandavā ir dzīvojuši un strādājuši
daudzi, arī visā Latvijā ievērojami amatnieki, mākslinieki un dažādu citu amatu
meistari. Ar šo pētījumu tuvāk var iepazīties Kandavas muzejā. Bija interesanti
uzzināt, ka Kandavā 1905.gadā bija 100
amatnieku darbnīcas, kurās strādāja 300
amatnieki. Cik ir šodien? Priecē tas, ka
pašreiz Kandavā esam jau liels pulciņš
amatnieku, kas esam apvienojušies, un
pievienojas arvien jauni. Interese ir, tāpēc turpināsim kopā strādāt jaunā, augstākā pakāpē un palīdzēt viens otram,
kas arī ir jaunās ”Kandavas Ģildes” uzdevums.
Līga Šupstika

KANDAVĀ TIKA IZSTRĀDĀTA REZOLŪCIJA
LATVIJAS LAUKU NĀKOTNEI
No 15. - 18.jūnijam Kandavā notika 3.Lauku kopienu parlaments „Visai
Latvijai jādzīvo!”
Parlamentā dalību bija apstiprinājuši vairāk nekā 200 Latvijas lauku kopienu, pašvaldību, augstskolu darbinieki,
pētnieki, praktiķi un lauku attīstības entuziasti no vismaz 35 Latvijas novadiem,
viņu vidū arī nacionālu un Eiropas mēroga lauku un pilsonisko tīklu pārstāvji.
Parlamenta dalībnieki kopā ar politikas
veidotājiem un attīstības organizāciju
pārstāvjiem diskutēja par Nacionālajām
rīcības politikām, kas ietekmē lauku attīstības perspektīvas.
Parlamenta atklāšanas ceremonijā
dalībniekus ar spēka uzrunām “Es klausos un dzirdu” sveica Raimonds Graube,
Žanete Grende, Anitra Tooma, Kandavas novada pašvaldības pārstāvji, apliecinot savu atbalstu lauku attīstībai.

Šajā pašā dienā notika desmit spēka
sarunas par mums pašiem un Latviju.
Vienu no sarunām risināt palīdzēja arī
lauku sētas saimniece Signe Ezeriņa no
mūsu novada, kas runāja par ģimenes
spēku, lauku dzīves ritmu un plašumulauku sētu, audžuģimenēm un saimniekošanu. Vakarā norisinājās kopienu saiets ar garšām un sajūtām no visas Latvijas. Dalībnieki bija sarūpējuši cienastus,
kas īpaši raksturīgi viņu novadiem, tika
izstāstīti stāsti par stipriem cilvēkiem,
procesiem un vietām.
Lauku kopienu parlamenta otrajā
dienā dalībnieki izstrādāja kopīgu rezolūciju, apņemšanos konkrētām rīcībām
nākamajiem diviem gadiem un ilgtermiņā. Lauku kopienu parlamentā tika
sniegti ziņojumi no ministrijām un
starpsektoriālajām iestādēm, noritēja
debates ar ekspertu un viedokļu līderu

piedalīšanos. Darba grupās tika diskutēts par Nacionālo rīcības plānu pēc
2020. gada, Lauku attīstības programmas ieviešanu, Reģionālās attīstības pamatnostādnēm un citām tēmām.
Šajā vakarā savu burvību ciemiņiem
rādīja mūsu novada ļaudis, aicinot viesus apskatīt Kandavu, izbaudīt mūsu
mazpilsētas mieru pastaigājoties promenādē un pilsētas līkumotajās ieliņās,
izejot tematiskajās ekskursijās, kuras
vadīja Agris Dzenis, Aksilda Petrevica
un Ziedīte Začeste. Parlamentārieši ar
prieku nobaudīja mūsu ozolzīļu kafiju
un Kitijas gardās pankūkas Kandavas
novada muzeja traktierī un Amatniecības centrā. Par romantisku noskaņu
gādāja grupa “Miera Vējos” un gaismas
spēles Promenādē.
Parlamenta noslēguma ceremonijā
tika prezentēti visu darba grupu rezultā-
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ti, kas tika apvienoti kopīgā rezolūcijā „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa
izstrāde”. Pirms aizbraukšanas visi nofotografējās tradicionālajā kopbildē Kandavas
pakalnos.
Aptaujātie parlamenta dalībnieki atzina, ka dienas, kas pavadītas Kandavā, bijušas spraiga darba un interesantu pasākumu
pārpilnas. Pozitīvo emociju buķete, kas uzņemta vienā no skaistākajām un zaļākajām
Kurzemes mazpilsētām, vietējo cilvēku atsaucība, vienkāršība un atvērtība, ilgi paliks
atmiņā un spēcinās ikdienas darbā.
Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus un jaunas
iespējas lauku attīstībai, dažādu iesaistīto
pušu sadarbības veicināšanai vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu
parlamenta darbības princips balstās un
līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.
Dagnija Gudriķe

KANDAVA TOPOŠO MĀKSLINIEKU ACĪM
Jūnijā Kandavā norisinājās Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina
nodaļas Vides mākslas 1. un 3.kursa
studentu vasaras prakse, kurā piedalījās arī docente Baiba Bogdane un
gleznotājs, emeritētais profesors Jānis
Andris Osis.
Lai vienotos par prakses uzdevumiem jaunieši tikās ar Kandavas novada
domes un Kultūras pārvaldes vadību,
kas atzinīgi vērtēja iespēju veidot sadarbību ar mākslas studentiem, lai tie savas
mācību prakses ietvaros iepazītu un novērtētu Kandavas pilsētvidi, tās mākslas
un tūrisma objektus. Tāpat pašvaldības
pārstāvji novērtēja iespēju saņemt ieteikumus Kandavas vizuālā tēla uzlabošanai.
Divu dienu garumā prakses dalībnieki tika iepazīstināti ar Kandavas novadu, vecpilsētu, Abavas senleju, novada vērtībām, simboliem, skaistākajām
un nozīmīgākajām vietām un nākotnes
iecerēm.
Savu Kandavas pilsētvides redzējumu studenti novada domei un iedzīvotajiem prezentēja prakses noslēguma izstādē Kandavas promenādes šķūnītī. Šo
vēsturisko objektu, kuru studenti sāka
apdzīvot, arī nākotnē plānots attīstīt sabiedriskām aktivitātēm.
Bija interesanti vērot un uzklausīt
studentu vizuālos un mutiskos stāstus
par to, kādu viņi redz Kandavu un tās
tēla uzlabošanas iespējas, padarot mūsu
pilsētu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem interesantāku un pievilcīgāku.
Tā, studente Rute Priede Kandavu
ieraudzījusi kā pilsētu, kas sevi neatklāj
uzreiz, jo ir paslēpusies zaļumā, kokos

Savu redzējumu par Kandavu stāsta Rute Priede
un spēj pārsteigt aiz katra līkuma. Viņa
uzskata, ka izmantojot novada un pilsētas ģerboņa tēlu, tūristus varētu aicināt
uz savdabīgu rotaļu- atrast pilsētu, atrast
paslēptos mežakuilīšus, kuru ilknīši varētu būt izvietoti dažādās pilsētas vietāskokos, uz māju fasādēm un citur.
“Jau pašā sākumā mums teica, ka
viena no Kandavas problēmām ir tā,
ka daudzi tikai izbrauc cauri pilsētai pa
lielceļu un neiegriežas pašā vecpilsētā”tā savā vīzijā rakstījusi Laura Baranova.
Viņa savā darbā bija apspēlējusi ideju,
kā caurbraucējus ievilināt vecpilsētā,
izveidojot objektu, kas piesaistītu uzmanību un liktu iegriezties pilsētas centrā. Savukārt, studente Olga Antipenko

bija fiksējusi labās lietas, kas pie mums
Kandavā jau ir( sakārtoto vidi, lielisko
Promenādi, mākslas darbus ar paskaidrojumiem, kartes, informācijas stendus)
un lietas, ko vajadzētu uzlabot( tūrisma
informācijas centra izcelšana, kafejnīcas/kūkotavas, kas darbotos vasaras sezonā, karte pilsētas centrā, nojumes virs
soliņiem Promenādē, dārzeņu stādījumi
pie mežakuiļa skulptūras, tādejādi pabeidzot kompozīciju, Kandavas ozolzīļu
kafijas brenda izveidošana).
Arī 3.kursa studente Līva Arnava
bija pamanījusi, ka Kandavai piemīt
vairāki priekšnosacījumi, lai kļūtu par
tūristu iemīļotu galamērķi. Pirmkārt
turpinājums 12.lpp.
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turpinājums no 11.lpp.

tāpēc, ka Kandava atrodas stratēģiski izdevīgā vietā pa ceļam uz Sabili un
Kuldīgu, blakus Abavas senlejai un arī
tāpēc, ka Kandava ir latviska pilsēta ar
vēsturisku vērtību un ļoti skaistu vecpilsētu. Tomēr viņai radusies sajūta, ka
pilsēta neprot izmantot savu potenciā-

lu. Pēc Līvas domām, ļoti interesants
un tūristiem pievilcīgs apskates objekts
varētu būt tehnikuma stadiona atklātais
peldbaseins un savā darbā viņa piedāvāja vairākus variantus kā to padarīt pieejamu un atpazīstamu ne tikai vietējiem,
bet plašākai publikai.

Studentu prezentācijas bija savdabīga pastaiga vīzijās pa it kā mums visiem
pazīstamo un zināmo Kandavu, atklājot
iespējas kā to padarīt par pilnīgi jaunu
un neizpētītu vietu Latvijas kartē, ieraugot savu dzimto pilsētu svešinieka acīm.
Dagnija Gudriķe

TĀLĀS ŠEGARKAS GADI
Politiski represēto piemiņas dienā
pie pelēkajiem akmeņiem novadā atkal
satikās mūsu novada represētie iedzīvotāji, lai kavētos atmiņās par tām tālajām
dienām, kad viņu likteņi tika pārmainīti
uz mūžu. Izsūtījums no dzimtenes un
grūtie Sibīrijas gadi no atmiņas nav izdzēšami.
Piemiņas pasākumos Kandavā un
stacijā kā allaž piedalījās arī neliela auguma sirms kungs ar spieķīti - Visvaldis
Važa. Viņš ir biežs viesis pilsētā notiekošajos pasākumos, vienmēr pozitīvs, katru reizi uzcienā ar konfektēm.
Piedāvājam iepazīties ar viņa atmiņu
stāstu, kas publicēts Kandavas novada
represēto grāmatā “Atcerēties… Neaizmirst…”
“Esmu dzimis Tukuma apriņķa Irlavas pagasta “Mazpārtomos”. Tur kopā
ar brāļiem Ilgoni un Edmundu pavadīju
savu bērnību. Mūža nogali pavadu Kandavas pansijā.
Toreiz, 1949.gada 25.martā, pie
mums ieradās bargi vīri, lai aizvestu
mani, 13 gadīgu zēnu, vecāko brāli Ilgoni un manus vecākus Annu un Jāni.
Mums vajadzēja vienkārši ģērbties un
braukt. No mūsu ģimenes palaimējās
vienīgi vecākajam brālim, jo viņš mācījās Jaunpilī un nebija mājās.
Aizveda mūs uz Tukums II dzelzceļa staciju. Kāpēc? Par ko? Par to, ka
tēvs zemi rentēja un par savu ģimeni
rūpējās? Šie jautājumi palika bez atbildes. Kopā ar citiem nonācām Tomskas
apgabala Šegarkā, kolhozā “Sarkanais
arājs”. Tā 13 gadu vecumā stājos darbā
par piekabinātāju. Darba stundas sanāca
garas. Piecas dienas bija jāstrādā dienas
maiņā, nākošās piecas- nakts maiņā, pa
12 līdz 18 stundām no vietas. Strādnieki ar buļļiem pieveda sēklu sēšanai, bet
man nācās tos maisus izcelt un sējmašīnā sabērt. Pirmie gadi bija ļoti smagi, jo

Visvaldis Važa Šegarkā un 2017.gada 14.jūnijā pie represēto akmens
Kandavā
septiņdesmit piecus kilogramus smagais
maiss priekš manis nebija nekāds joks!
Arī mans divus gadus vecākais brālis
sākumā strādāja par piekabinātāju, bet
tad pabeidza traktoristu kursus un sāka
strādāt uz traktora. Mammai veselība
nebija nekāda labā. Tēvs pirmos gadus
ar bulli piegādāja traktoriem ūdeni no
tuvējās upes. Vispār zirgi tur bija liels
retums. Runāja, ka tie esot apšauti karā,
tāpat kā cilvēki. Dzirdēju sakām, ka
mūsu “ģerevņā” no 130 karā aizgājušajiem atgriezušies vien nepilns desmits.
Un no tiem pašiem labi ja daži bija darba spējīgi.
Dzīvošanai ierādīja pussagruvušu
māju, kuru mans tēvs saremontēja ar
nosacījumu, ka tad mēs tur gadu varēsim dzīvot. Vēlāk valsts deva aizdevumu
un mēs iegādājāmies nelielu pusmājiņu
ar divām istabiņām. Pamazām aizdevumu arī atmaksājām.

Lai atgrieztos Latvijā, bija jāraksta
iesniegums, kas tālāk aizgāja līdz Maskavai un tad atnāca atbilde. Pirmais
mājās aizbrauca brālis Ilgonis. Viņš
sāka strādāt kolhozā “Zaļā zeme” par
traktoristu. Vecāki nomira. Es pats savu
ģimeni tā arī nenodibināju. Tā es sāku
vandīties pa to dzīvi. Pēc kolhozu apvienošanas devos projām no Kukšām uz
Talsu pusi. Kādus četrus gadus strādāju
par mazbānīša atslēdznieku Stendē, tad
Ķūļciemā pie Engures ezera, Dundagas
MRS par traktoristu un vēl kaut kur. Tad
ceļš atveda uz Kandavas tūristu bāzi,
kur strādāju par kurinātāju. Pēc kādiem
četriem gadiem pārcēlos uz Pelčiem
Kuldīgas pusē, tad Kuldīgas remontu
un celtniecības kantorī pastrādāju, tad
vienā pansionātā par kurinātāju un pēc
tam atnācu uz Matkuli.
Tā mans mūžs ir pagājis. No kāda
2005.gada esmu Kandavas pansijā”.

KANDAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA
Ikvienu novada iedzīvotāju bez maksas saņemt lietotu apģērbu. Ir pieejams apģērbs dažāda vecuma bērniem, sākot no
mazbērna vecuma, kā arī apģērbs pieaugušajiem. Apģērbus iespējams saņemt katru darba dienu
Kandavas novada sociālajā dienestā, Jelgavas iela 4a, Kandavā.
Sociālais dienests informē, ka darbinieku atvaļinājumu laikā no 03.07.2017 līdz 07.08.2017
tiek pārtraukti pakalpojumi - mājas medicīniskā aprūpe un rehabilitācija.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
15.jūlijā
10:30 Matkules pagasta sporta svētki
“Nāc kulē!”
17:00 Grenču ciema svētki un sporta svētki
17.-23.jūlijs
Kandavas Mākslas plenērs “Radošais
Mākslas mirklis”- Kandavā
22.jūlijs
18:00 “Greizais ratiņš” Kandavā ar koncertu “Kur tad ir tā saule…”- brīvdabas
estrāde “Ozolāji”
24.jūlijā
Gidu apmācību seminārs Abavas senlejā3.nodarbība
28.jūlijā
19:00 Tukuma kultūras nama bērnu vokālā ansambļa “Punktiņi” koncerts- Zantes kultūras namā
30.jūlijā
16:00 Muzikāla komēdija “Septiņi vecpuiši”- brīvdabas estrāde “Ozolāji”
5.augustā
Vānes pagasta svētki un sporta svētki

13:00 Senioru “Draugu saiets”- balli spēlēs Juris Pavlovs- ieeja 2,-eiro- Valdeķu
kultūras namā- pieteikties līdz 31.jūlijam.
7.augustā
Gidu apmācību seminārs Abavas senlejā
-4.nodarbība
11.augustā
19:00 Jubilejas izrāde “Tobago”
U.Marhilevičam- 60 un M.Zālītei- 65brīvdabas estrāde “Ozolāji”
14.augustā
Gidu apmācību seminārs Abavas senlejā5.nodarbība
SPORTS
14.jūlijā
19:00 Kandavas kausa izcīņa šautriņu
mešanā 2.kārta- Kandavas sporta hallē
18.jūlijā
19:30 Kandavas novada čempionāts futbolā 2017. 5.kārta -Sabile- Tukums( Sabilē)
20.jūlijā
19:00 Kandavas novada čempionāts fut-

bolā 2017. 5.kārta- “Universiālie sportisti”- XXX – Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
20:15 Kandavas novada čempionāts futbolā 2017. 5.kārta- Z/S Arvo- Pūre- Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
23.jūlijā
“Openkart” kartingu sacensības- Kandavas kartodromā
10.augustā
Latvijas čempionāts PRO-KART/LRMCKZ2 Baltijā- Kandavas kartodromā
11.augustā
J.Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā Kandavā
13.augustā
“Openkart” kartingu sacensības – Kandavas kartodromā
IZSTĀDES
Līdz 1.09. Izstāde “Kandavnieku sadzīve
senajās fotogrāfijās”-Kandavas novada
muzejs
Līdz 30.08. Kandavas MMS mākslas nodaļas absolventu darbu izstāde “Taureņu
lidojums”- izstāžu zālē “Vējspārns”

AICINA KANDAVAS MĀKSLAS PLENĒRS
Jūlija trešajā nedēļā, tāpat kā katru
gadu, norisināsies Kandavas Mākslas plenērs “Radošais Mākslas mirklis-2017”.
Arī šogad plenērā piedalās gan profesionāli mākslinieki, gan cilvēki, kas
sirdī jūtas mākslinieki, bet ikdienas gaitas aizvada citās profesijās. Dalību pieteikušas arī ģimenes ar bērniem. Šogad
plenēra dalībnieki strādās četrās radošajās darbnīcās- keramika( darbnīcas vadītāja Matilde Laura Ikerte no Pilsrundāles), mozaīka, kuras laikā taps jauns
vides objekts Kandavai( darbnīcas vadītāja Jeļena Kažoka no Olaines), gleznošana (darbnīcas vadītāja Ingemāra Treija no Tukuma) un darbs ar koku, kura
laikā taps jauns vides objekts Kandavai(
darbnīcas vadītāji Andis Jakobsons un
Jurģis Ābele no Kandavas). Plenērs notiks no 17.-22.jūlijam.
Paldies visiem dalībniekiem par
lielo atsaucību, piesakot savu dalību
plenērā. Domāju mums visiem būs lieliska nedēļa. Arī pilsētas iedzīvotāji, kas
nepiedalās plenērā, esat mīļi aicināti
apmeklēt visas radošās darbnīcas. Tās
būs atvērtas, varēsiet vērot māksliniekus
darbībā, iepazīties ar viņiem. Keramikas
un mozaīkas darbnīca norisināsies bijušās grāmatnīcas “Laipa” telpās Kandavā
Ūdens ielā.

Plenērā tapušais akvarelis
Esat laipni aicināti arī uz cepļa kurināšanu piektdien 21.jūlijā no pl. 20:00
Kandavā Dzeņu iela 2 līdz vēlai naktij.
Varēsiet līdzvērot kā māls pārtop par
keramiku. Līdzi ņemat labu garastāvokli
un uzkodas, kā arī sedziņu piknikam.
Sestdien 22. jūlijā notiks plenēra noslēgums, kad visus aicinām no

plkst.12:00 uz cepļa izņemšanu un plkst.
20:00 uz plenēra noslēgumu. Sekojiet līdzi informācijai www.kandavaskultura.
lv sadaļā Kandavas Mākslas galerija vai
Facebook.com Kandavas Mākslas galerija vai zvaniet Lindai 26369421.
Linda Romanovska
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Aizpildītās anketas lūdzam nogādāt pagastu pārvaldēs vai Kandavas novada domē 100 kab.
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PROJEKTI

KANDAVAS NOVADA DOME ĪSTENO PROJEKTUS
„Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu”

Projekts „Valodas pagraba izveide
Kandavas novada muzejā”
Projekta mērķis – Bagātināt Kandavas novada nemateriālo kultūras mantojumu, izveidojot valodas pagrabu Kandavas novada muzejā, tādā veidā radot
arī priekšnosacījumus jaunu tūrisma un
kultūras pakalpojumu attīstībai.
Projektā plānots pārbūvēt muzeja
pagraba telpas. Pārbūvētajā telpā izveidos Kandavas novada valodas digitālo
krātuvi, kura iepazīstinās interesentus
ar novada nemateriālo kultūras mantojumu: Kandavas novadam raksturīgākajiem vietvārdiem, personvārdiem, tautasdziesmām, teikām, sakāmvārdiem,
nosaukumiem, ēdienu receptēm. Digitālajā krātuvē interesentiem papildus
būs pieejama interaktīvā spēle, ar kuras
palīdzību atraktīvā veidā būs iespējams
iepazīt Kandavas pilsētas vietu vārdus,
pilsētvides elementu nosaukumus, ievērojamus iedzīvotājus.
Projektu plānots īstenot līdz 2018.
gada decembrim.
„Brīvā laika atpūtas kompleksa
attīstība pie Zantes pamatskolas”
Projekta mērķis – Veicināt fiziskās
sagatavotības iemaņas, veselīgu, sportisku dzīvesveidu un dažādot brīvā laika
pavadīšanas iespējas pagasta iedzīvotājiem Zantes pamatskolas parka teritorijā.
Projektā plānots papildināt esošo
rotaļu kompleksu ar āra trenažieriem,
vingrošanas līdztekām, preses solu, horizontālajām trepītēm, pievilkšanās stieni un citiem elementiem. Lai skolēni un
vietējie iedzīvotāji varētu dažādot sportiskās aktivitātes.
Projektu plānots īstenot līdz 2017.
gada decembrim.
„Pamatlīdzekļu iegāde
Kandavas kultūras namam”
Projekta mērķis – Nodrošināt Kandavas novada kultūras pārvaldes Kandavas kultūras nama organizēto pasākumu
kvalitatīvu apskaņošanu un apmeklētājiem komfortablu vidi pasākumu baudīšanai gan telpās, gan āra apstākļos, kas
veicinātu dažādu pasākumu kvalitātes
līmeņa paaugstināšanos un paplašinātu
pasākumu piedāvājumu klāstu.

Projektā plānots iegādāties mūsdienīgu skaņu aparatūru un mēbeļu komplektu, lai organizatoriem tiktu atvieglots pasākumu sagatavošanās process un
pasākuma apmeklētājiem nodrošinātu
komfortablu vidi.
Projektu plānots īstenot līdz 2017.
gada decembrim.
„Pamatlīdzekļu iegāde
Zemītes tautas namam”
Projekta mērķis – Veicināt vietējo
iedzīvotāju kultūras kapitāla paaugstināšanu, nodrošinot Kandavas novada
kultūras pārvaldes Zemītes tautas nama
organizēto pasākumu, aktivitāšu un nodarbību kvalitatīvu un mūsdienīgu noformējuma veidošanu, prezentāciju un
filmu demonstrēšanu un veicināt amatiermākslas kolektīvu repertuāra apguvi
un paplašināt aktivitāšu piedāvājumu
klāstu.
Projektā plānots iegādāties portatīvo
datoru, projektoru un projekcijas ekrānu, lai papildinātu darbības uz skatuves,
sekmētu lauku iedzīvotāju mākslas žanru un novitāšu pieejamību.
Projektu plānots īstenot līdz 2018.
gada martam.
„Pamatlīdzekļu iegāde
Zantes kultūras namam”
Projekta mērķis – Veicināt vietējo
iedzīvotāju kultūras kapitāla paaugstināšanu, nodrošinot Kandavas novada kultūras pārvaldes Zantes kultūras
nama organizēto pasākumu kvalitatīvu
apskaņošanu, tādējādi paaugstināt pasākuma kvalitātes līmeni un būtiski ietekmēt pasākumu veidošanas iespējas, kā
arī nodrošināt efektīvu amatiermākslas
kolektīvu mēģinājumu procesa norisi.
Projekta ietvaros Zantes kultūras
namam tiks iegādāta augstas kvalitātes
mūzikas atskaņošanas akustiskā sistēma, CD atskaņotājs, mikserpults un
bezvadu mikrofons pasākumu vadītājam. Aparatūras iegāde nodrošinās kvalitatīvu apskaņošanu visos Zantes kultūras nama organizētajos pasākumos,
uzlabos amatiermākslas kolektīvu darbu
mēģinājumos.
Projektu plānots īstenot līdz 2018.
gada martam.
Informāciju sagatavoja
Projektu vadītāja Ieva Rudēvica

Projekta mērķis – Atjaunot piecas
Kandavas vecpilsētas ēku fasādes, uz kurām uzgleznot dzejas rindas par Latviju,
tādā veidā palielinot: 1) vietas pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu
jaunu tūrisma pakalpojumu piedāvājumam; 2)vietējo iedzīvotāju rekreāciju.
Projekta ietvaros plānots veikt piecu
ēku fasāžu atjaunošanas un apgleznošanas darbus. Par godu Latvijas simtgadei
uz ēku fasādēm tiks uzgleznota dzeja
par Latviju, ievijot to Kandavai raksturīgā ainavā. Lielā ielā 12 uz ēkas fasādes
tiks uzgleznots Guntara Rača dzejolis
„Var kurpes nomainīt un šalli”; Lielā ielā
23 uz ēkas fasādes tiks uzgleznots Knuta Skujenieka dzejolis „Mana dzimtene
maza kā kniepadata”; Lielā ielā 27 uz
ēkas fasādes tiks uzgleznots Ulda Ausekļa dzejolis „Vecāmamma man atstāja”; Baznīcas ielā 1 uz ēkas fasādes tiks
uzgleznots Maijas Laukmanes dzejolis
„Nav citu vārdu, vienīgi šie: es mīlu”;
Dārza ielā 6 uz ēkas fasādes tiks uzgleznots Leona Brieža dzejolis „Pieliec delnu pie acīm un skaties”.
Projektu plānots īstenot līdz 2017.
gada decembrim.
„Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolas labiekārtošana”
Projekta mērķis – Labiekārtot
parku pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolas, tādā veidā palielinot: 1)
vietas pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūrisma pakalpojumu
piedāvājumam; 2) vietējo iedzīvotāju
rekreāciju.
Projekta ietvaros plānots labiekārtot
parku iepretim Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai no vienas puses un
Kandavas ev.luteriskajai baznīcai no
otras puses, uzlabojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un piesaistot tūristus.
Projekta ietvaros plānots parka centrālajā daļā uzstādīt saules pulksteni, kas
veidots kā grāmata par godu valodniekam Kārlim Mīlenbaham. Papildus saules pulkstenim tiks izveidoti centrālie
bruģakmens pastaigu celiņi ar pievedceliņu saules pulkstenim, izbūvētas apgaismojuma komunikācijas un atsevišķi
funkcionālie apgaismes stabi, kā arī tiks
uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu
tvertnes.
Projektu plānots īstenot līdz 2017.
gada decembrim.
Informāciju sagatavoja
Projektu vadītāja Santa Āboliņa
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APSEKO PROJEKTĀ “DARI, BAUDI, DALIES
KANDAVAS NOVADĀ 2017” IESAISTĪTO ĢIMEŅU DĀRZIŅUS
5. jūlijā pārstāves no Borisa un
Ināras Teterevu fonda, Kandavas
novada Iespēju fonda un Kandavas
novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste apsekoja 12 projekta “Dari,
baudi, dalies Kandavas novadā 2017”
dalībniekus, lai apskatītu sējumus un
stādījumus dabā.
Kandavas pilsētā un pagastā kopā ar
vietējo koordinatori Elīnu Dumpi apsekojām trīs projekta dalībniekus, Matkulē koordinatore Dzidra Jansone iepazīstināja ar divām projektā iesaistītajām
ģimenēm no sava pagasta, Vānē kopā
ar sociālo darbinieci Mudīti Ozolu paviesojāmies pie Vānes divām ģimenēm,
Zantē arī apciemojām divas ģimenes,
bet Zemītē apskatījām trīs projekta dalībnieču ģimenes dārziņus.
Priecēja rūpība un mērķtiecīgs darba ieguldījums ražas audzēšanas procesā un laipna sagaidīšana visās sētās,
kurās bijām pieteikušies ciemos. Jauku
iespaidu atstāja projektu dalībnieku jaunā paaudze, kas arī pielikusi savu roku
kopīgā saimes galda nodrošināšanā.
Kandavas novada Iespēju fonds
(KNIF) Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam saimes galdam” ar projektu “Dari, baudi, dalies
Kandavas novadā 2017” iesaistījās 2017.
gada pavasarī.
Dalībai šajā projektā atsaucās 24
Kandavas novada ģimenes ar ierobežotu
rocību, bet pozitīvu vēlmi, pašu rokām

Projekta koordinatores apseko ģimenes dārziņu Kandavā
papildināt savas saimes galdu, izaudzējot dažādus dārzeņus, kuri ir nozīmīgs
atbalsts ģimenes iztikšanai un pārpalikuma gadījumā var tikt ziedoti. Apkopojot projekta dalībnieku vēlmes, tika
iegādātas un izdalītas ražas audzēšanai
833 dažādu dārzeņu sēklu paciņas, 40 kg
sīksīpoliņi, 314 kg kartupeļi, 764 kāpostu stādi, 400 tomātu stādi, 19 augļu koku
stādi un 13 ogu krūmu stādi.
Borisa un Ināras Teterevu fonda
jaunajā programmā “Pats savam saimes
galdam” vismaz 400 grūtībās nonākušās
ģimenes ieguva papildu iespēju un mudinājumu pašu rokām veikt zemkopības
darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam.
Šajā darbā talkā nākušas 15 bezpeļ-

ņas organizācijas, kuras šogad īsteno
projektus, aptverot 1400 labuma guvējus. Borisa un Ināras Teterevu fonda
jaunā programma sniedz atbalstu bezpeļņas organizāciju centieniem iesaistīt
uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes
iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu
dzīves apstākļus.
Visas projektā iesaistītās Kandavas
novada ģimenes tiksies 13. augustā lauku sētā “Indāni” pie saimnieces Signes
Ezeriņas, lai kopīgi atskatītos uz jau paveikto un iegūtu jaunas iemaņas ražas
saglabāšanā ziemai. Protams, rudenī
Ražas balle jau pulcēs dalībniekus uz
projekta noslēgumu un ražas atskaiti.
Projekta koordinatore
Ērodeja Kirillova

AICINĀM PIEDALĪTIES PROJEKTĀ „PROTI UN DARI!”

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa
grupas jauniešu prasmes un veicināt
viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda
apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
īstenotajos Jauniešu garantijas projektu
pasākumos vai Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā.
Šī ir iespēja piedalīties jauniešu
prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, ar kura palīdzību veiksmīgi izvēlēties savu izglītības virzienu, atrast savām
vēlmēm piemērotu profesiju un darba
vietu, jo projekts “PROTI un DARI!”,

Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka
katram projektā iesaistītam jaunietim
tiek sniegts individuāls, tieši viņam
domāts atbalsts. Uz šo brīdi Kandavas
novadā dalību projektā sekmīgi pabeigušas divas jaunietes, bet četras jaunietes šobrīd ir savu individuālo pasākumu
programmu īstenošanas procesā, kuru
laikā tiek apgūtas amatniecības prasmes
Kandavas novada amatnieku biedrībā,
apmeklēti dažādi kursi prasmju un interešu pilnveidošanai, gūta pieredze līdzdarbojoties jauniešu centra „Nagla” ikdienas un svētku aktivitātēs, noskaidroti
nākotnes profesiju virzieni pie karjeras
konsultanta, gūts psihologa atbalsts un
daudzas citas aktivitātes.
Kandavas novada dome aicina
iesaistīties jauniešus vecumā no 15
līdz 29 gadiem projekta “PROTI un
DARI!” īstenošanā! Ja tu nemācies,
nestrādā, neapgūsti arodu un neesi
reģistrēts Nodarbinātības valsts aģen-

tūrā (NVA) kā bezdarbnieks, tad projekta programmas vadītājs sastādīs
tieši tev un tavām interesēm atbilstošu
programmu.
Pieteikties un iegūt papildus informāciju vari arī Jauniešu centrā „Nagla”, Zīļu ielā 2. Aicinām ikvienu nodot
šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem
spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.
Projekta īstenošanas laiks ir līdz
2018.gada 31.decembrim.
Projekta “PROTI un DARI!”
Nr.8.3.3.0/15/I/001 kopējais finansējums ir 8 999 975,19 EUR, t.sk. Eiropas
Sociālā fonda finansējums 7 649 978,91
EUR un valsts budžets – 1 349 996,28
EUR. Kandavas novada domei projekta
īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 35 976,60 EUR
Informāciju sagatavoja
Projektu vadītāja Santa Āboliņa

18. PROJEKTI
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ĪSTENOS PROJEKTU “SLIMĪBU PROFILAKSES UN VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ”
Kandavas novada dome 2017. gada
7. jūnijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā
Sadarbības iestādi projektam „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas
novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem visiem Kandavas
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses
pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 7
aktivitātes, aptverot atkarību mazināša-

nu, sirds asinsvadu slimību profilaksi un
garīgās veselības profilaksi. Bet veselības
veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks
īstenotas 19 aktivitātes, aptverot garīgās
veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes,
popularizējot vasaras un ziemas sporta
veidus, kā arī rīkojot veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā
no 2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada
30. decembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas novada
iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir
100829,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 85704,65 EUR
apmērā un valsts budžeta finansējums
15124,35 EUR apmērā.
Tā kā Eiropas Sociālā fonda projekta
īstenošanai ir noteikta konkrēta atskaitīšanās kārtība, lūdzam pasākumu dalībniekus ar izpratni izturēties pret nepie-

KANDAVAS NOVADA
CENTRALIZĒTO
EKSĀMENU REZULTĀTI
29. jūnijā Kandavas novada Izglītības pārvaldē
vidusskolu un tehnikuma direktori saņēma šā gada
izglītības iestāžu centralizēto eksāmenu sertifikātus.
Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, mūsu novada eksāmena rezultāti nav pasliktinājušies. Valsts vidējais rezultāts
CE ir 49 %, bet mūsu novada CE vidējais rādītājs
ir 42,26%. Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, arī
valsts vidējais rezultāts ir nedaudz zemāks.
Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir
obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās
vidējās izglītības ieguvējiem. Valstī nedaudz zemāki rezultāti šogad ir matemātikas eksāmenā. Skolas
labus rezultātus ir parādījušas angļu valodas un
latviešu valodas eksāmenos. Obligātos eksāmenus
novadā kārtoja 107 skolēni.
Novadā skolēni kārtoja arī izvēles eksāmenus:
fizikā, vēsture, bioloģijā, krievu valodā un necentralizētos eksāmenus: ģeogrāfijā un informātikā.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir uzlabojušies rezultāti bioloģijā.
Izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos
eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot
kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo
novērtējumu katrai daļai. Savukārt svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam vērtējumam tiek
norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas
prasmes līmenis.

ciešamību aizpildīt pasākuma dalībnieka anketu, kurā norādāmi tādi dati, kā:
vārds, uzvārds, personas kods, sociālais
statuss u.c.
Anketā norādītie dati tiks izmantoti projekta dalībnieku identifikācijai,
lai nodrošinātu precīzu projekta mērķa
grupas uzskaiti, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, dati var tikt
nodoti citām kompetentajām institūcijām to funkciju nodrošināšanai, piemēram, statistikas pārskatu sagatavošanai.
Plašāka informācija par projekta
pasākumiem tiks publicēta pašvaldības
interneta vietnē www.kandava.lv, informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada
Vēstnesis”, kā arī gadījumos, kad plānotie pasākumi paredzēti konkrētai mērķa
grupai, informācija tai tiks nodota tiešā
veidā.
Ieva Rudēvica
Projektu vadītāja

KANDAVAS NOVADA IESPĒJU
FONDS IZSLUDINA 4.PROJEKTU
KONKURSU „DARI PATS!”
Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību Kandavas novada vides labiekārtošanā, dzīves telpas uzlabošanā un radošu iniciatīvu īstenošanā, KNIF
piedāvā finansiālu atbalstu labāko projektu iesniedzējiem.
Līdz 2017.gada 21.jūlijam projektu pieteikumus var iesniegt Kandavas novada nevalstiskās organizācijas vai iedzīvotāju grupas, kas apvienojušās, lai īstenotu kopīgas ieceres. Idejas realizēšanai iespējams saņemt
atbalstu 400 eiro apmērā, bet projekta īstenotājiem jānodrošina arī 10%
līdzfinansējums, kas var būt naudas, brīvprātīgā darba vai mantas/pakalpojumu ieguldījuma veidā.
Visus projektus, kas atbildīs konkursa nosacījumiem, vērtēs Kandavas novada iespēju fonda Padomes dalībnieki. Konkursa uzvarētājiem
pieteiktie projekti būs jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.decembrim.
Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var atrast Kandavas novada pašvaldības mājas lapā http://www.kandava.lv sadaļā „Informācija
iedzīvotājiem”. Pieteikums vienā eksemplārā līdz 21.jūlija plkst.15.00 jāiesniedz gan personīgi Kandavas novada iespēju fondā, Jelgavas ielā 4a,
gan elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi knif@inbox.lv. Informācija un
konsultācijas: 25437007.

PAR KANDAVAS NOVADA DOMES
DEPUTĀTI APSTIPRINA DAIGU
PUGU
Kandavas novada domes ārkārtas sēdē 13.jūlijā tika pieņemts lēmums,
izbeigt Ivara Marašinska (LZS) deputāta pilnvaras pirms termiņa ar 2017.
gada 13.jūliju, pamatojoties uz I. Marašinska personisko iesniegumu. Viņa
vietā Kandavas novada domes deputātes statusā ar 2017.gada 13.jūliju tika
apstiprināta Daiga Puga (LZS). Daiga Puga darbosies Izglītības, kultūras
un sporta komitejā un Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejā.
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INFORMĀCIJA

19.

SENAS KURZEMNIEKU DZIMTAS SALIDOJUMS VĀNĒ

Zoltneru-Zoldneru dzimtai piederīgie 3.salidojumā
2017.gada 17.jūnijā Vānē
17. jūnijā Vānes baznīcā uz trešo
dzimtas salidojumu pulcējās Zoltneru-Zoldneru dzimtai piederīgie.
1730. gadā dzimis Indriķis Zoltners,
kuram bijuši pieci dēli – Jēkabs (dzimis 1763. gadā), Mārtiņš (dzimis 1767.
gadā), Krišjānis (dzimis 1770. gadā) un
Fricis (dzimis 1774. gadā). No Indriķa
Zoltnera aizsākas mūsu dzimtas koks,
ko varam droši dokumentēt – kopā
nu jau 10 paaudžu garumā. Par vēl senākiem senčiem dokumentētu liecību
trūkst. Vienīgais, ko mēs droši zinām –
ka mūsu tālie senči bijuši gana stipri un
izturīgi, jo dzimtas kodu spējuši iznest
caur nesakitāmiem kariem, postošām
slimību epidēmijām un gadsimtiem ilgušai verdzībai. Par to esam pateicīgi un
šodien pieminam viņus. Esam pateicīgi
Dievam, kas mūsu dzimtu vadījis pa šo
ceļu cauri gadsimtiem.
Zoltneru dzimtas pirmsākumi saistāmi ar tagadējiem Tukuma, Kandavas,
Brocēnu un Auces novadiem - sākotnēji
(dokumentētie) Zoltneri dzīvojuši Viesatu, Jaunpils un Īles muižu mājās, vēlāk
arī Plāņu, Remtes, un Vecsātu muižu
mājās. Pēc zemnieku brīvlaišanas 19.
gadsimta sākumā Zoltneri izplatījušies
arī ārpus šiem novadiem. Pirmā pasaules kara laikā un vēlāk Zoltneri izklīst

pa visu Latviju, savukārt Otrā pasaules
kara notikumi Zoltnerus aizdzen gan uz
Sibīriju, gan emigrācijā Rietumu virzienā. Daļa no Zoltneru dzīves vietu mājām saglabājušās pat līdz mūsu dienām
– “Klapkalnes”, “Leiši”, “Staņas”, “Silēni”,
“Glūdaiņi”, “Skudras” u.c.
Šobrīd Latvijā reģistrēti aptuveni
200 Zoltneri un Zoldneri, taču Indriķa
Zoltnera pēcnācēji saucas arī vairākos
desmitos citu uzvārdu, kā arī daudzi
Zoltneri-Zoldneri dzīvo ārpus Latvijas,
tāpēc kopējais Zoltneru dzimtai piederīgo (ieskaitot Zoltneru pēcnācējus, kas
mainījuši savu uzvārdu) skaits lēšams
jau pāri par tūkstotim.
Šis ir jau trešais Zoltneru-Zoldneru salidojums. Iepriekšējie divi notika
2012. gadā Jaunpilī un 2015. gadā –
Remtē un Zantē.
Pēc tam pieminējām šajos 2 gados
kopš iepriekšējā Zoltneru-Zoldneru
salidojuma viņsaulē aizgājušos mūsu
dzimtai piederīgos:
2015. gada 15. jūlijā 70 gadu vecumā miris Kārlis Zoltners (Friča Zoltnera
dēls). Dzimis 1944. gada 19. novembrī;
2016. gadā 70 gadu vecumā mirusi
Dzidra Zoldnere. Dzimusi Dzene 1936.
gadā.
Atzīmējām un priecājāmies par

mūsu dzimtas koka jaunākajiem atzariem, kas uzplaukuši pēdējos 2 gados:
2015. gada 31. martā dzimusi Amanda
Zoltnere, Līgas un Māra Zoltneru meita; 2016. gada 23. jūlijā dzimusi Mona
Rozenberga, Astras Zoldneres un Rona
Rozenberga meita; 2016. gada 22. oktobrī dzimis Kārlis Liniņš, Elīnas Zoldneres un Aigara Liniņa dēls; 2016. gada
22. oktobrī dzimis Martins Zoldners,
Lindas un Gunta Zoldneru dēls.
Dzimtas trešajā salidojumā dalījāmies iespaidos par nesenajiem notikumiem dzimtā, par jaunākajiem atklājumiem dzimtas koka tālākā izpētē un
mūsu dzimtas uzvārda izcelsmē. Sadziedājāmies, sadejojāmies, stiprinājām
mūsu dzimtas kopības izjūtu.
Dzimtas salidojumā piedalījās 64
dzimtai piederīgie. Pārstāvēti bija 10
novadi (Pāvilostas, Garkalnes, Carnikavas, Dobeles, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Limbažu, Smiltenes, Ķekavas), kā
arī Rīga, Ventspils, Jelgava un Jūrmala.
Vecākajiem (diviem) salidojuma dalībniekiem bija 86 gadi, jaunākajam - 7
mēneši.
Valdis Zoldners
Zoltneru - Zoldneru dzimtai
piederīgais
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Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
2017.gada Jūnijā reģistrēti 9 jaundzimušie

Mīlēsim sevi, kad steidzīgais laiks,
Dienu pinekļos pinas,
Mīlēsim sevī to gaismu, kas skan,
Mūsu sirdspukstu dejā

		

Evelīna, Laura, Rebeka, Eimija, Enija, Keita,
Kristers, Olivers, Mairis Mariuss

/S.Upesleja/

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
gadskārtās jūlija jubilārus!
Valdemārs Dišlers,Vitauts Sipovičs,
Ināra Līvija Putniece, Ausma Zvaigznīte, Aina Cīrule,
Irēna Pole, Valdis Leimanis, Aija Lanka, Rita Rasa,
Māris Koškins, Lilita Sausserde, Vija Lāce,
Marija Putāne, Maija Stančika, Vija Bušmane,
Uldis Ratnieks, Lidija Aselbauma Haselbauma, Irisa
Krūmiņa, Vizma Liberte, Arta Leimane,
Jānis Lagzdiņš
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība
25. augustā plkst. 10:00 Kandavas kultūras namā
Latvijas Mežu sertifikācijas padome, sadarbībā ar
mežzinātnes institūtu “Silava”, organizē bezmaksas
semināru, lai iedzīvotāji tiktu informēti un izglītoti jomās,
kas ir saistītas ar biotopu kartēšanas procesu, īpašnieku
un apsaimniekotāju interešu aizsardzību, vides aspektiem,
meža sertifikāciju un citiem būtiskiem jautājumiem.

PATEICĪBA

Pateicos “Kandavas ceļu” dārzniecei Edītei par atsaucību,
abiem puišiem Gintam un Agrim par kvalitatīvi paveikto
darbu, kas esot firmas zīme.
Kandavniece

Iedzīvotāju ievērībai!

Sakarā ar telpu remontdarbiem Kandavas poliklīnikā,
praktizējošie ārsti (izņemot zobārstus) pacientus jūlijā un
augustā pieņems no plkst. 8:00 – 13:00.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Kandavas Kartodroms piedāvā kartingu nomu
arī svētdienās
Sākot ar 2. jūliju, Kandavas Kartodroms uzsācis kartingu
nomas aktivitātes arī svētdienās samazinātā darba laikā no
plkst. 10:00 līdz 17:00.
Svētdienās plānots nodrošināt pieeju trasei tikai nomas
kartingiem, nevis sporta kartingiem. Nomas kartingi faktiski nerada nekādu troksni, līdz ar to neradīs arī neērtības
blakus dzīvojošajiem kaimiņiem.

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
17.jūnijā laulību noslēdza viens pāris.
Sveicam jauno ģimeni!
Kandavas novada dome
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina
saņemt foto albūmus, tos 2016.gadā dzimušo mazuļu
vecākus, kuri netika uz pasākumu
“Esmu dzimis Kandavas novadā”.
Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
informē, ka sakarā ar atvaļinājumu, Kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības darba laiks jūlija mēnesī:
trešdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00. Iedzīvotājus
pieņem Kandavas novada domē 104.kabinetā.
Piedāvā darbu galdniekam ar iemaņām visa veida
galdniecības darbos.
Varam piedāvāt dzīvesvietu. Uzņēmums:
SIA “Kārkliņi”, Zemītes pag. Kandavas nov.
E-pasts ivoimmermanis@gmail.com
Mob: 29106705
Kandavas pilsētas bibliotēkas darba laiks vasaras
mēnešos: jūlijā, augustā:
darbdienās no plkst.10:00 - 18:00; sestdienās,
svētdienās - bibliotēka slēgta.

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017.gada jūnijā izdarīti 6
ieraksti miršanas reģistrā:
Mirdza Pumpure (1931),
Hedviga Dižbite (1935),
Gunta Roze (1951)
Velta Dronka (1944),
no Kandavas
Anrijs Kadiķis (1951),
Jānis Milbrets (1942)
no Kandavas pagasta
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
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