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PAR PATRIOTIEM NEPIEDZIMST, BET IZAUG

11.novembrī Kandavas novadā, 
tāpat kā citur Latvijā, notika Lāčplēša 
dienai veltīti pasākumi pilsētā un pa-
gastos.

 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidus-
skolā notika 1.-2 klašu un 7.-9.klašu 
konkurss “Es mīlu tevi, Latvija”. Zemītes 
pamatskolas audzēkņi tikās izzinošā un 
sportiskā aktivitātē “Par Lāčplēsi nepie-
dzimst, bet izaug”, dodoties uz Pavār-
kalna kapsētu, lai aizdegtu svecītes un 
godinātu Lāčplēša ordeņa kavalierus 
viņu atdusas vietās. Vānes pamatsko-
las audzēkņi skolas pagalmā veidoja 
izgaismotas latviskās zīmes, devās lāpu 
gājienā un vakarēja pie ugunskura. Arī 
Zantē notika vairāki svētku pasāku-
mi, ierindas skate Zantes pamatskolas 
audzēkņiem un vakarā lāpu gājiens uz 
piemiņas vietu pie ozola. Lāpu gājienā 
devās arī Matkules pagasta ļaudis, bet 
Valdeķu ciematiņā pie Latvijas karoga 
simbolikas tika iedegtas svecītes.

Kandavas iedzīvotāji lāpu gājienam 
pulcējās kā ierasts pie novada muzeja un 
cauri pilsētai devās uz Promenādi, kur 

notika svētku brīdis kopā ar jaunsar-
giem un zemessargiem. “Šodien sveču 
liesmās un lāpu ugunīs mēs pieminam 
tos, kuri devās cīņās un atdeva dzīvības 
par Latvijas brīvību un neatkarību. Šo-
dien nav tikai piemiņas diena, šodien 
ir patriotisma diena!- uzrunājot mītiņa 
dalībniekus sacīja Kandavas novada do-
mes priekšsēdētājs Normunds Štoferts- 
Patriotismu mēs apliecinām ar savu 
mīlestību un cieņu pret valsti. Valsts ir 
tik stipra, cik vienoti un stipri esam mēs 
paši! Novēlu jums visiem spēku, izturī-
bu un mīlestību pret savu valsti! Dievs 
svētī Latviju!”

Paraugdemonstrējumus sanākuša-
jiem demonstrēja Kandavas jaunsargi- 
403.jaunsardzes vienība. Savās atmiņās 
par to, kā Kandavā pirms 25 gadiem tika 
dibināta Kandavas zemessardzes rota, 
dalījās Raimonds Vanags. 

“Toreiz, pirms divdesmit pieciem 
gadiem, 1991.gada 10.novembrī, Kan-
davā pirmo reizi vīri bija salasījušies 
diezgan lielā pulkā un nolēmuši, ka va-
jadzētu aizstāvēt savas ģimenes, savas 

mājas un līdzcilvēkus. Latvija tikko bija 
kļuvusi brīva un jaunajai valstij apkārt 
bija daudz nelabvēļu, reketieru un iz-
spiedēju. Zemessargu skaits Kandavā 
palielinājās un izveidojās sava zemessar-
dzes rota, tās štābs atradās vecajā vidus-
skolā, notika dežūras, un toreiz vismaz 
90% iedzīvotāju uzticējās zemessardzei 
nevis policijai. Valdība un politiķi lēma, 
ka zemessardze jāiekļauj bruņoto spē-
ku sastāvā un no tā laika zemessardze 
ir profesionālas vienības, kas piedalās 
operācijās. Prieks par to, ka tai aug jau-
na maiņa - jaunsargi. Arī šodien mums 
jābūt modriem, jo pasaule ir nedroša. 
Tāpat kā toreiz mums jābūt gataviem 
aizstāvēt savu zemi!”

Bija pacilājoši vērot, cik daudz jau-
niešu un bērnu piedalījās svētku pa-
sākumā, ar degsmi un pārliecību nesa 
lāpas un fotografējās pie Latvijas karo-
giem. Par patriotiem nepiedzimst, kā 
teikts dzejas rindās, par tiem izaug!

Dagnija Gudriķe
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Pagājušā mēneša nogalē tika aiz-
vadīti Septītie Kafijas un tējas svētki 
Kandavā. Tie ir mūsu novada īpašie 
svētki, kas šogad, salīdzinot ar citiem 
gadiem, bija ļoti labi apmeklēti. Svēt-
ku programma bija pārdomāta un 
daudzpusīga. Saliekot kopā visu orga-
nizatoru idejas, tie tiešām izdevās. Sa-
ņēmu daudz pozitīvu atsauksmju no 
vietējiem un viesiem, kas bija atbrau-
kuši no tuvākām un tālākām Latvijas 
vietām. Tāds arī ir mūsu mērķis, ar 
katru gadu padarīt svētkus plašākus 
un interesantākus, atpazīstamus visā 
Latvijā. Paldies visiem, kas organizēja, 
piedalījās un atbalstīja svētku norises. 
Īpašs paldies saimniecēm par gardo 
burciņu receptēm. 

 4.novembrī jaunās biomasas kat-
lu mājas pamatos tika iemūrēta kap-
sula ar Zaļo vēstījumu nākamajām 
paaudzēm. Biomasas katlu mājas un 
siltumtrašu izbūve ir vēsturiski no-

zīmīgs solis kvalitatīvāka un efek-
tīvāka siltumapgādes pakalpojuma 
nodrošināšanā Kandavas pilsētas 
iedzīvotājiem. Mēs domājam par 
dabu, par novada zaļāku nākotni, par 
to, lai samazinātu kūpošo dūmeņu 
skaitu pilsētā. Ir jādomā uz priekšu, 
mēs nedzīvojam vienai dienai, mēs 
dzīvojam nākotnei. Par pārmaiņām 
siltumapgādes sistēmā runāts jau 
vismaz piecpadsmit gadu garumā, ir 
bijuši dažādi lēmumi, tajā skaitā arī 
par koģenerācijas stacijas izbūvi, bet 
tālāk par runām netikām. Tagad pir-
mais nopietnais solis problēmas risi-
nāšanā ir sperts un darbi projekta īs-
tenošanā uzsākti, esmu pārliecināts, 
ka tie tiks pabeigti noteiktajos termi-
ņos nākamajā gadā. Aicinu daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājus savlaicīgi 
domāt par pieslēgšanos šim pakalpo-
jumam. Jo būs vairāk patērētāju, jo 
siltums būs lētāks.

Pagājušā nedēļā piedalījos saru-
nās Satiksmes Ministrijā ar “Latvijas 
Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Jāni 
Langi un satiksmes ministru Uldi 
Auguli par aktuālajiem jautājumiem 
un valsts ceļu kvalitāti Zantes, Zemī-
tes un Cēres pagastos, kas intensīva 
noslogojuma dēļ stipri pasliktināju-
sies. Runājot par Cēres ceļa diviem 
posmiem, uz tiem izveidojusies ār-
kārtas situācija. Sakarā ar valsts pa-
sūtījumu ceļu būvē, no Cēres karje-
ra atradnēm tiek izvests nozīmīgs 
materiālu apjoms, kas pasliktina jau 
tā slikto ceļu stāvokli, tie kļuvuši ne-
izbraucami. Ir uzsākta abu minēto 
ceļa posmu tehniskā projekta izstrā-
de, kas varētu noslēgties ne ātrāk kā 
nākamajā gadā, kas mūs neapmie-
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KAFIJAS UN TĒJAS SVĒTKOS BAUDA GARŠAS KĀRPIŅĀM
Oktobra pēdējā sestdienā Kandavā 

tika svinēti Kafijas un tējas svētki. Šo-
gad jau septītie pēc skaita. 

 Kafijas un tējas svētki Kandavā 
kļuvuši par ikgadēju tradīciju no 2010.
gada, kad tika svinēti pirmo reizi, un ir 
vienīgie šādi svētki Latvijā. Katru gadu 
tiek domāts par to, kā padarīt svēt-
kus interesantus un pievilcīgus ne vien 
vietējiem, bet arī pilsētas viesiem. Lai 
rīdzinieks, jelgavnieks, vai kādas citas 
puses iedzīvotājs, izlasot informāciju 
par Kafijas un tējas svētkiem Kandavā, 
iesauktos, jā, es tur biju pagājušajā gadā 
un noteikti braukšu arī šogad, jo tas bija 
brīnišķīgs pasākums! 

Šogad svētku akcents bija, ļaut ap-
meklētājiem izbaudīt to, ka Kandavas 
novads tiešām dzīvo ar garšu. Baudīt ne 
tikai dažādas kafijas un tējas šķirnes, to 

rina. Sarunu rezultātā tika panākta 
vienošanās, ka pastiprināti tiks veikta 
minēto ceļa posmu uzturēšana, re-
gulāri atjaunojot grants ceļa seguma 
virskārtu un vasaras mēnešos veiks 
ceļa atputekļošanu, kā arī tiks meklēts 
finansējumu, lai izbūvētu šo ceļu ar 
asfaltbetona segumu.

Novembris ir valsts svētku mēne-
sis, kad domājam par patriotismu un 
savu attieksmi pret mūsu valsti, kā arī 
pieminam brīvības cīnītājus. Tikko 
aizvadījām Lāčplēša dienu, kad pilsē-
tā un pagastos notika lāpu gājieni un 
piemiņas pasākumi. Divdesmit piecu 
gadu jubileju 12.novembrī atzīmēja 
Kandavas Zemessardzes rota. Iespē-
jams, daudzi nemaz nezina, ka Kan-
davas zemessardzes rotai tika uzticēts 
godpilnais uzdevums, atjaunot Goda 
sardzi pie Brīvības pieminekļa Rīgā 
1991. gada 18. novembrī un šo uzde-
vumu mūsu zemessargu vads, torei-
zējā rotas komandiera Viktora Batņas 
vadībā, sekmīgi veica. Latvijas Prok-
lamēšanas 98.gadadienas svinīgajā 
pasākumā 18. novembrī apbalvosim 
tos Kandavas novada iedzīvotājus, 
kas ar savu darbu devuši vislielāko 
ieguldījumu novada attīstībā un iz-
augsmē.

Aicinu novada iedzīvotājus le-
poties ar savu valsti, savu novadu 
un dzimto vietu, būt pārliecinātiem 
savas zemes patriotiem, ticēt mūsu 
valsts nākotnei! Sirsnīgi sveicu visus 
Kandavas novada iedzīvotājus Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 98.ga-
dadienā!!

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs

starpā Latvijā jau iepazīto īpašo Kan-
davas ozolzīļu kafiju, bet celt godā arī 
novada mājsaimnieču gatavotās “Gar-

dās burciņas ziemas vakariem”, visu, kas 
salikts burciņās, lai dažādotu ēdienkarti 
ģimenei ziemas mēnešos. Saimnieces 
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“neturēja sveci zem pūra”, bet ar savām 
receptēm arī dalījās. Gardumu baudītāji 
ar ozolzīlēm, kuras katram pasākuma 
dalībniekam izdalīja pie ieejas, varēja 
balsot par savu garšai patīkamāko iz-
strādājumu.

Varētu teikt, ka šie bija īpašie svētki 
garšas kārpiņām! 

Kultūras namā, kas zumēja kā bišu 
spiets karstā vasaras dienā, vismaz pie-
cu veidu pankūkas piedāvāja nogar-
šot saimnieces no novada pensionāru 
biedrības, darbojās Lībiešu ķēķis ar 
saldām un arī “kreptīgākām” uzkodām. 
Gribētāji ļāvās izbaudīt septiņus garšas 
brīnumus matkulnieku gaumē un in-
teresantas ēdamas lietas no cērenieku 
krājumiem, bet neaizmirstamus prieka 
mirkļus sagādāja Kandavas Lauksaim-
niecības tehnikuma audzēkņi. Tās bija 
gan neticami lētās gardo izstrādājumu 
un kafijas cenas, gan galantā apkalpoša-
na un skaisti noformētie galdiņi.

Par garšas kārpiņu prieku nebija pie-
mirsts arī novada muzejā, kur pasāku-

mi notika abos stāvos. Īpašo Kandavas 
ozolzīļu kafeju un ozolzīļu zapti piedā-
vāja traktierī “Pie melnā kuiļa”. Bērniem 
patika darbošanās saldo kārumu- kara-
meļu darbnīcā, kur katrs ķipars varēja 
izgatavot savu karameli. Kafijas bie-
zumos, aizvedot no pagātnes nākotnē, 
zīlēja gudrais īpaši iekārtotajā zīlētavā. 
Viņam, kā varēja novērot, klientu tiešām 
netrūka. Muzeja otrajā stāvā pie amat-
niekiem kā vienmēr kurējās plīts un uz 
tās žāvējās kārtējais zīļu birums, turpat 
bērni sasārtušiem vaigiem, vecākiem 
piepalīdzot, noņēmās ar zīļu lobīšanu 
un malšanu. 

Svētku noslēgumā tika apbalvoti ik-
gadējā Zīļu vākšanas konkursa laureāti. 
Pavisam šajā gadā čaklie talcinieki bija 
salasījuši 1038 kg ozolzīļu. Pirmo vietu 
ar 405,8 kilogramiem ieguva Kandavas 
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas kolektīvs, 
otrajā vietā – Kandavas internātvidus-
skola ar 400,5 kg, bet trešajā godpilnajā 
vietā pirmskolas izglītības iestādes “Zī-
ļuks” kolektīvs, kas salasījuši 131 kilo-

gramu ozolzīļu.
Bija padomāts arī par interesantām 

kultūras izklaidēm. Par jautrību un labu 
noskaņojumu rūpējās Talsu novada 
muzeja komanda ar programmu “Melu 
klubs”, skatītāji vaigu vaigā tikās ar Zen-
tiņu- Valmieras drāmas teātra aktrisi 
Regīnu Devīti un žurnālisti Ingu Jēru-
mu, bet lustīgu koncertu sniedza Zaļā 
Galma kapella. 

Svētku programma bija piesātināta 
un grūti bija paspēt būt visos pasāku-
mos. Tomēr centīgo netrūka. Vairāk 
nekā divdesmit interesentu bija paspē-
juši iziet arī tūrisma informācijas centra 
rīkotajā orientēšanās pārgājienā “Atrodi 
7 zelta zīles Kandavā”, bet bērni ar ve-
cākiem pa ceļam no kultūras nama uz 
novada muzeju Promenādē uzspēlēt 
lielformāta lauku spēles un salikt puzles.

Svētki tiešām godam nosvinēti! To 
atzina arī uzrunātie svētku dalībnieki no 
dažādām Latvijas malām.

Dagnija Gudriķe

UZSĀKTA VIENOTAS SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS 
IZVEIDE KANDAVĀ

Oktobrī SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” uzsāka darbus pie 
projektu “Kandavas pilsētas Biomasas 
katlu mājas izbūve” un “Kandavas pil-
sētas siltumtrašu izbūve un pārbūve” 
realizācijas.

Jaunā katlumāja tiks izbūvēta vietā, 
kas atrodas pilsētas nomalē ārpus dzīvo-
jamo māju apbūves, tiks izveidoti jauni 
pievedceļi un labiekārtota teritorija. 
Katlumāja būs moderna ar augstu auto-
matizācijas līmeni, atbilstoši mūsdienu 
tehnoloģijām.

Realizējot būvprojektu „Kandavas 
pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”, 
Kandava iegūs jaunu biomasas kat-
lumāju ar kopējo jaudu 3,5 MW, kas 
aizstās 12 esošās katlumājas. Tāpat pēc 
katlumājas izbūves iedzīvotāji iegūs ne 
tikai jaunu, efektīvu un ilgtspējīgu kat-
lumāju, kas spēj saražot un nodrošināt 
lielāko pilsētas daļu ar nepieciešamo 
siltumenerģijas apjomu, efektīvi izman-
tojot energoresursus, bet būtiski tiks sa-
mazināts arī vides piesārņojums.

Pēc pilnas Kandavas pilsētas siltum-
trašu pārbūves un izbūves projekta rea-
lizācijas pilsētā projektēto siltumtrašu 
kopgarums būs nepilni četri kilometri. 
Jaunievedums Kandavai būs atdalītie 
individuālie siltummezgli, kuriem būs 
skaitītājs ar attālinātas nolasīšanas ie-
spējām un automātika, kas dos iespēju 
ekonomēt siltumenerģiju, pareizu sada-
li atkarībā no ēkas energoefektivitātes, 
paaugstinās klientu komfortu, atvieglos 
apkalpošanu un samazinās izmaksas. 

Pēc abu būvprojektu realizācijas, 
tiks sakārtots maģistrālais siltumap-
gādes tīkls Kandavā, radot iespēju pie-
saistīt jaunus patērētājus SIA ”Kandavas 
komunālie pakalpojumi” līdzšinējam 
klientu lokam. Jauno patērētāju skai-
ta pieaugums, radīs kopējās pārvadītās 
siltumenerģijas pieaugumu, samazinot 
siltumenerģijas tarifu. 

Projekta īstenošana dos ne tikai fi-
nansiālus ieguvumus, bet, likvidējot 
malkas novietnes, kas šobrīd rada nees-
tētisku skatu, tiks sakārtota un uzlabota 
pilsētvide arī Kandavas vecpilsētā. Pat-
reiz katlu mājās par kurināmo izmanto 
malku, granulas, kā arī divu daudzdzī-
vokļu māju siltuma ražošanai tiek iz-
mantota elektroenerģija - jonu elektro-
du elektriskās apkures katli.

4.novembrī jaunās katlu mājas pa-
matos svinīgi tika iemūrēta kapsula ar 
Zaļo vēstījumu nākamajām paaudzēm. 
Pasākumā piedalījās novada domes un 
SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” vadība un projekta īstenotāji. 

Kapsulā tika ievietots “Zaļais vēstī-
jums nākamajām paaudzēm”- pasaka, 
kuru nolasīja Kandavas Kārļa Mīlenba-
ha vidusskolas audzēknis Valters Garan-
cis, informatīvā izdevuma “Kandavas 
Novada Vēstnesis” 2016.gada oktobra 
numurs un nozīmīte “Es esmu par zaļu 
nākotni Kandavas novadā”. 

Pēc kapsulas iemūrēšanas katlu mā-
jas pamatos, ar labām domām par nova-
da zaļāku nākotni, debesīs tika palaisti 
zaļi baloni. 

Dagnija Gudriķe



4. DOMES LĒMUMI

DOMES SĒDĒ 2016.GADA 27.OKTOBRĪ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Apstiprināja:
 Kandavas novada domes saistošos 

noteikumus Nr.12 “Grozījumi Kanda-
vas novada domes 2016.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “2016.gada 
pamatbudžets un speciālais budžets” 
(saistošie noteikumi publicēti Kandavas 
mājas lapā www.kandava.lv vietnē paš-
valdība – budžets)

 Kandavas novada domes saistošo 
noteikumu Nr.10 „Grozījumi Kandavas 
novada domes 2014. gada 30. oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 
Kandavas novada pašvaldības palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” precizē-
jumus. (grozījumi un konsolidēti saisto-
šie noteikumi publicēti Kandavas mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē pašvaldība 
– saistošie noteikumi)

Noteikumu par finansējuma piešķir-
šanas kārtību biedrībām un nodibinā-
jumiem grozījumus, kuri stājas spēkā 
2016.gada 27. oktobrī. (konsolidēti no-
teikumi publicēti Kandavas mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē pašvaldība – no-
teikumi, nolikumi, cenrāži)

Kandavas novada domes un tās ies-
tāžu īpašumā, valdījumā un turējumā 
esošo transporta līdzekļu izmantošanas 
noteikumu grozījumus. 

Noteikumus par Kandavas novada 
domes darbinieku darbību un tās rezul-
tātu novērtēšanu.

 SIA “Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” pārskatu par budžeta izpildi 2016.
gada 3.ceturksnī un Kandavas novada 
domes pašvaldības aģentūras „Kanda-
vas novada sociālais dienests” darba 
plānu 2017.gadam.

 Kandavas novada metu konkursa 
„Meta izstrāde skvēra pie Bruņinieku 
pilskalna Kandavā pārbūvei” žūrijas 
komisiju šādā sastāvā: komisijas priekš-
sēdētājs Egīls Dude- Kandavas novada 
domes izpilddirektors; komisijas locekļi: 
Jānis Jefremovs- Kandavas novada Būv-
valdes vadītājs, arhitekts; Maija Foge-
le- Tukuma novada domes ainavu arhi-
tekte; Santa Āboliņa- Kandavas novada 
domes Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja; Dace Rudēvica- Kan-
davas novada domes Finanšu nodaļas 
vadītāja un komisijas atbildīgā sekre-
tāre Valda Stova – Kandavas novada 
domes Juridiskās un personāla nodaļas 
Iepirkumu speciāliste. Žūrijas komisijai 
līdz 2016. gada 10. novembrim uzdots 
izstrādāt un apstiprināt metu konkursa 
„Meta izstrāde skvēra pie Bruņinieku 
pilskalna Kandavā pārbūvei” nolikumu. 
Kopējais godalgu fonds noteikts EUR 
1400,00 (t.sk. PVN 21%), tajā skaitā pir-
mās vietas godalga EUR 800,00 un otrās 
vietas godalga EUR 600,00 (seši simti 

eiro).
 Latvijas valsts simtgades svētku “LV 

100” pasākumu sagatavošanai un koor-
dinācijai darba grupu šādā sastāvā: Nor-
munds Štoferts, darba grupas vadītājs; 
Alfreds Ķieģelis, darba grupas vadītāja 
vietnieks; Ziedīte Začeste, pilnvarotā 
pārstāve no Kandavas novada pasāku-
mu koordinēšanai (valsts mērogā); Inga 
Priede, deputāte; Dainis Rozenfelds, 
deputāts; Leonārija Gudakovska, depu-
tāte; Egīls Dude, domes izpilddirektors; 
Gunda Cīrule, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja; Līga Šupstika, domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste; Daiga 
Puga, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidus-
skolas direktore; Sarma Anģēna, Kanda-
vas novada muzeja vadītāja; Guna Oše-
niece, Kandavas Tūrisma informācijas 
centra vadītāja; Antra Gaisa, individu-
ālais komersants “Antras Gaisas Kanga-
ri” un Egita Grundmane, biedrības “SK 
Kandava” projektu vadītāja;

Nolēma:
Izveidot Kandavas Pieaugušo izglī-

tības un uzņēmējdarbības atbalsta cen-
tru, kura juridiskā adrese Skolas iela 10, 
Kandava, Kandavas novads, kā arī piln-
varoja Kandavas novada Izglītības pār-
valdes vadītāju Silviju Tiltiņu sagatavot 
un iesniegt Izglītības iestāžu reģistrā un 
Valsts ieņēmuma dienestā dokumentus 
Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņē-
mējdarbības atbalsta centra reģistrācijai. 
Sēdē arī apstiprināja Kandavas Pieaugu-
šo izglītības un uzņēmējdarbības atbal-
sta centra nolikumu, kurš stājas spēkā 
2016.gada 27.septembrī. (nolikums 
publicēts Kandavas mājas lapā www.
kandava.lv vietnē pašvaldība – noteiku-
mi, nolikumi, cenrāži)

Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
„Dzelzceļnieki”-2, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads (kadastra numurs 
9062 900 0260) un uzdot Kandavas 
novada domes pašvaldības īpašumu at-
savināšanas un dzīvojamo māju priva-
tizācijas komisijai rīkot dzīvokļa Nr.2, 
„Dzelzceļnieki”, Kandavas pagasts, Kan-
davas novads izsoli ar augšupejošu soli, 
kā arī noteica, ka nekustamā īpašuma 
„Dzelzceļnieki”-2, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads izsoles sākumcena 
EUR 800,00, izsoles solis EUR 50,00 un 
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma 
cenas.

Atbrīvot Sandru Bērziņu ar 2016. 
gada 27. oktobri no Kandavas novada 
domes pārstāvja pienākumiem biedrībā 
„Abavas ielejas attīstības centrs”, reģis-
trācijas numurs 50008072441. un piln-
varot ar 2016. gada 27. oktobri Kanda-
vas novada domes pārstāvībai biedrības 

„Abavas ielejas attīstības centrs” valdē 
Kandavas novada domes Būvvaldes te-
ritorijas plānotāju Guntu Pērkoni. Par 
pārstāvja maiņu tiks informēta biedrība 
„Abavas ielejas attīstības centrs”. 

Piešķirt Guntaram Špiceram nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
2017. taksācijas gadam, nodokļa sum-
mu samazinot par 50%, par nekustamo 
īpašumu „Neimaņi”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads, LV-3120.

Noteikt speciālistam izīrējamās 
dzīvojamās telpas statusu sekojošiem 
brīvajiem pašvaldības dzīvokļiem: lab-
iekārtotam dzīvoklim Apiņu ielā 6/8-1, 
Kandavā, Kandavas novadā, ar kopējo 
platību 58,8 m2,labiekārtotam dzīvok-
lim Apiņu ielā 6/8-18, Kandavā, Kan-
davas novadā, ar kopējo platību 58,4 m² 
un labiekārtotam dzīvoklim Ozolu ielā 
11-40, Kandavā, Kandavas novadā, ar 
kopējo platību 36,9 m2.

Izīrēt Arvīdam Siliņam pašvaldības 
nelabiekārtotu dzīvokli (apdzīvojama 
virtuve) Lielā ielā 51-10, Kandavā, Kan-
davas novadā, ar kopējo platību 13,0 
m2, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz 
vienu gadu un Sanitai Hoierei pašval-
dības labiekārtoto vienistabas dzīvokli 
Apiņu ielā 6/8-18, Kandavā, Kandavas 
novadā ar kopējo platību 58,4 m2, dzī-
vokļa īres līgumu noslēdzot uz darba 
tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā 
uz trim gadiem.

Atjaunot Zentai Monai īpašuma tie-
sības uz zemi 7862 m2 platībā Miera iela 
4, Kandava, Kandavas novads.

Noteikt, ka domes pastāvīgo komi-
teju sēdes notiks 2016.gada 16.novem-
brī Zantes ģimenes krīzes centrā, Sko-
las ielā 4, Zantē, Zantes pagastā: Vides 
aizsardzības un komunālo jautājumu 
komitejas sēde plkst. 10.00; Sociālo lie-
tu un veselības aizsardzības komitejas 
sēde plkst.11.00; Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas sēde plkst.13.00 un Fi-
nanšu, plānošanas un novada attīstības 
komitejas sēde plkst.14.00

Atļaut atsavināt Kandavas novada 
domei piederošo automašīnu VW CA-
RAVELLE valsts reģistrācijas numurs 
KF 3452 un uzdot Kandavas novada do-
mes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 
un dzīvojamo māju privatizācijas komi-
sijai rīkot automašīnas VW CARAVEL-
LE valsts reģistrācijas numurs KF 3452 
izsoli ar augšupejošu soli, kā arī notei-
ca, ka kustamās mantas – automašīnas 
VW CARAVELLE valsts reģistrācijas 
numurs KF 3452 izsoles sākumcena ir 
EUR 21500,00, izsoles solis EUR 100,00 
un nodrošinājums 10% apmērā no sā-
kuma cenas.



5.SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„5.1 Pašvaldība izīrē pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo telpu kvalificētiem speciālistiem 
ar profesionālo vai augstāko izglītību pašval-
dības attīstības programmā ietvertās attīstā-
majās nozarēs:
5.1 1. Lauksaimniecības nozarē;
5.1 2. Pakalpojuma sniegšanas nozarē; 
5.1 3. Rūpniecības nozarē;
5.1 4. Tūrisma nozarē;
5.1 5. Izglītības un sporta nozarē;
5.1 6. Kultūras nozarē;
5.1 7. Veselības un sociālo pakalpojumu no-
zarē;
5.1 8. Mežsaimniecības nozarē.
Izteikt noteikumu 8. punktu un tā apakš-
punktus šādā redakcijā:
„8. Lai reģistrētu pašvaldības funkciju izpil-
dīšanai un uzņēmumam nepieciešamos dar-
biniekus un uzaicinātos kvalificētos speciālis-
tus palīdzības reģistrā, minētajām personām 
jāiesniedz sekojoši dokumenti: 
8.1. darbinieka iesniegums par vēlmi īrēt 
pašvaldības dzīvokli, kur persona apliecina, 
ka tās lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvo-
jamās telpas Kandavas novada administratī-
vajā teritorijā; 
8.2. iestādes/ uzņēmuma vadības iesniegums 
ar lūgumu nodrošināt ar dzīvojamo telpu 
kvalificēto speciālistu uz darba tiesisko attie-
cību laiku;
8.3. darba līguma kopija; 
8.4. izglītību apliecinošs dokuments.”
Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā 
redakcijā: 
„8.1 Ja pašvaldība nav speciālista darba de-
vējs, tā slēdz sadarbības līgumu ar speciālista 
darba devēju.”.
Papildināt noteikumus ar 12.6.apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„12.6. ja persona neatbilst reģistrācijas gru-
pām un tai nav tiesības saņemt pašvaldības 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.”. 
Papildināt noteikumus ar 19.2.3. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„19.2.3. Vispārējā kārtībā palīdzības sa-
ņemšanai var tikt reģistrētas citas šajos no-
teikumos neatrunātās personas (ģimenes), 
izvērtējot konkrētos apstākļus, izskatot dzī-
vojamās platības nepieciešamību:
19.2.3.1. personas, kuras deklarētā dzīves-
vieta ir Kandavas novada administratīvajā 
teritorijā; 
19.2.3.2. personas, kuras pēdējo piecu gadu 
laikā nav pasliktinājušas dzīvošanas aps-
tākļus (atļāvušas dzīvokli privatizēt trešajai 

personai, pārdodot vai dāvinot ģimenes lo-
cekļiem piederošo īpašumu) un tā rezultātā 
ir radusies iespēja lūgt pašvaldībai palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā;
19.2.3.3. personas, kuras pamatojoties uz tie-
sas spriedumu, kas stājies spēkā, izliktas no 
tām piederošas dzīvojamās platības (dzīvok-
lis, privātmāja) par hipotekārā kredīta, kas 
ņemts vienīgā mājokļa iegādei, parādsaistību 
nepildīšanu.”
Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā 
redakcijā: 
 „21.1 Ceturtajā reģistrā reģistrē personas, 
kurām nepieciešama palīdzība saskaņā ar 
noteikumu 5.5. punktu.”
Papildināt noteikumus ar 24.3.apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
„24.3. ja persona, kura uzņemta rindā iesnie-
gumā norādījusi palīdzības sniegšanas laiku, 
tā paliek reģistrā līdz brīdim, kad šī palīdzība 
personai ir nepieciešama. Personai dzīvoklis 
tiek piedāvāts pēc iesniegumā norādītā palī-
dzības sniegšanas laika”. 
Svītrot noteikumu 25.1. apakšpunkta teiku-
ma daļu:
„un tai ir saglabājušās tiesības saņemt pašval-
dības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināša-
nā,”. 
Svītrot noteikumu 25.2. apakšpunkta teiku-
ma daļu:
„, un, ja tām ir tiesības saņemt pašvaldības 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
Izteikt noteikumu 25.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„25.3. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres lī-
gumu ar speciālistu, kas uzsāk vai vēlas uz-
sākt darbu vietējos uzņēmumos vai pašvaldī-
bas iestādē slēdz uz darba tiesisko attiecību 
laiku, bet ne ilgāk par trim gadiem. Ja spe-
ciālists tikai uzsāks darba tiesiskās attiecības, 
uzņēmums vai iestāde pašvaldībai iesniedz 
vēstuli ar apliecinājumu par konkrētā speciā-
lista nepieciešamību. 
Izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līgumam, 
pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līguma 
pagarināšanu, ja speciālists ir nodarbināts šo 
noteikumu 5.1 punktā noteiktajā jomā un ir 
spēkā sadarbības līgums ar speciālista darba 
devēju.”. 
Svītrot noteikumu 25.4. apakšpunkta teiku-
ma daļu:
„, un, ja personai saglabājas tiesības saņemt 
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”. 

DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2016.GADA 16.NOVEMBRĪ 
ZANTES ĢIMENES KRĪZES CENTRĀ, SKOLAS IELĀ 4, ZANTĒ, ZANTES PAGASTĀ 

NO PLKST.10.00 
(PRECĪZU INFORMĀCIJU SKATĪT PIE DOMES SĒDĒ PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM)

 DOMES SĒDE NOTIKS 2016.GADA 24.NOVEMBRĪ PLKST.13.00

KANDAVAS NOVADA DOMES 
2016.GADA 29.SEPTEMBRA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10

„Grozījumi Kandavas novada 
domes 2014. gada 30. oktobra 

saistošajos noteikumos 
Nr. 10 „Par Kandavas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” 2., 5.pantu, 6.panta otro daļu, 

7.panta piekto un sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 
4.punktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 

17.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu, likuma 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 5.panta ceturto daļu, 6., 8.pantu, 9.panta ceturto 
daļu un 10.panta otro daļu un likuma par „Pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 9. punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2016.gada 
29.septembra saistošajos noteikumos Nr.10 
„Grozījumi Kandavas novada domes 2014. 
gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 
10 „Par Kandavas novada pašvaldības palī-
dzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” (turp-
māk- noteikumi) šādus grozījumus:
Papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pa-
matojumu ar likuma „Par palīdzību dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro un 
21.2 panta otro daļu.
Svītrot noteikumu izdošanas tiesiskā pa-
matojuma likuma „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” ciparus un vārdus „2., 
5.pantu”. 
Izteikt noteikumu 3. punkta pirmo teikumu 
šādā redakcijā: 
„3.Noteikumos paredzēto palīdzību pašval-
dība sniedz personām, kuras savu dzīvesvie-
tu ir deklarējušas pašvaldības administratī-
vajā teritorijā, izņemot likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk 
– Palīdzības likums) 14.panta pirmās daļas 
4., 5.punkta un III1 nodaļā minētajos gadī-
jumos.”
Papildināt noteikumus ar 5.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„5.5. izīrē dzīvojamo telpu kvalificētiem spe-
ciālistiem”.
Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā 
redakcijā:



6. NOVADĀ AKTUALITĀTES

KURZEMES UN ZEMGALES MAZPULKI TIEKAS KANDAVĀ

PAR APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANU LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS 98.GADADIENĀ

22.oktobrī Kandavā notika Kurze-
mes un Zemgales mazpulcēnu rudens 
projektu forums un lauku labumu tir-
dziņš. Katrs mazpulks prezentēja savu 
šī gada veikumu, pašu izaudzētos pro-
duktus un pašu rokām radītās preces.

Mazpulcēnu lauku labumus Kan-
davas tirgū labprāt iegādājās vietējie 
iedzīvotāji un tirdziņa apmeklētāji. Pla-
šajā preču klāstā, kuru piedāvāja paši 
mazpulcēni, bija ne tikai izaudzētais un 
veidotais, bet bija arī iespēja apgleznot 
auduma maisiņus un uzspēlēt spēli at-
miņas trenēšanai. 

Kandavas Lauksaimniecības tehni-
kumā, kur notika šā gada paveikto dar-
bu prezentācijas, Kurzemes un Zemga-
les mazpulkus sveica Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Što-
ferts. Viņš pateicās mazpulcēniem par 
ieguldīto darbu lauksaimniecības no-
zarē un sabiedriskajā dzīvē, par ko pats 
bija pārliecinājies no rīta, apmeklējot 
lauku labumu tirdziņu. 

Šogad Projektu forumi notika čet-
rās dažādās Latvijas pilsētās- Krāslavā, 
Kūkās, Priekuļos un Kandavā. Kandavas 
forumu organizēja Kārļa Mīlenbaha vi-

dusskolas mazpulka vadītājs Ēriks Bite. 
Forumi tiek organizēti, lai apzinātu 

aktīvākos biedrības „Latvijas Mazpulki” 
biedrus, kā arī lai novērtētu un sniegtu 
atzinību mazpulcēnu veiktajam darbam 
projektu ietvaros. Forumos piedalās visi 
mazpulcēni, kas izstrādājuši un aizstā-
vējuši projektus vietējā mazpulka ražas 
skatē. 

Mazpulku kustības pirmsākumi 
nāk no Amerikas Savienotajām valstīm 
19.gadsimta nogalē. Kārlis Ulmanis at-
rodoties tur emigrācijā, iedvesmojās 

idejai, ka arī Latvijā jaunatnei nepie-
ciešama īpaša organizācija, kas veltītu 
plašāku uzmanību lauksaimniecībai un 
sabiedriskās dzīves izkopšanai. Rezultā-
tā arī Latvijā 1929.gadā tika nodibināti 
mazpulki. Tie izveidojās ne tikai laukos, 
bet arī pilsētās, pamatskolās un vidējās 
mācību iestādēs. 

Kandavā šobrīd darbojas divi maz-
pulki - Zantē un Kandavas Kārļa Mīlen-
baha vidusskolā..

Līga Šupstika

Kandavas novada apbalvojumu pie-
šķiršanas komisijas sēdē š.g. 31.oktobrī 
tika nolemts piešķirt apbalvojumus Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 98.ga-
dadienā sekojošiem novada iedzīvotā-
jiem:

Kandavas novada Pateicība
Dzidrai Ķezberei - dakteres 

A.Piebalgas ģimenes ārsta prakses med-
māsai 

Sandrai Kosogovai - Vānes pagasta 
bibliotekārei

Dacei Seilei - Kandavas novada do-
mes nekustamo īpašumu nodaļas spe-
ciālistei

Guntai Rudzišai – Matkules pagas-
ta pensionārei

Solvitai Jansonei - Kandavas kultū-
ras nama kultūras pasākumu organiza-
torei

Jānim Bambim - Kandavas novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas bas-
ketbola trenerim

Raivo Krūmiņam - Kandavas nova-
da Izglītības pārvaldes šoferim no Ze-
mītes pagasta

Aivaram Dainim Freimanim - 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
direktora vietniekam praktiskajā apmā-
cībā

Ērikai Āboliņai - Kandavas inter-
nātvidusskolas dežurantei

Dinai Tauriņai - Kandavas pilsētas 
pirmskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 
vadītājai

Ilgvaram Brucim - Kurzemes cie-
tokšņa muzeja vadītājam Zantes pagastā

Ērikai Fedosejevai - SIA “Kuršu 
zeme” izpilddirektorei 

Gintai Freimanei - Kandavas no-
vada sociālā dienesta Ģimenes atbalsta 
nodaļas vadītājai

Ligitai Feldmanei - Zantes pagasta 
sociālajai darbiniecei

Apbalvojumu “Kandavas novada 
Gada lepnums”

Jānim Podiņam - SIA “JP Koki” 
valdes priekšsēdētājam, BK “Viss.lv. 
Kandava” vīriešu basketbola komandas 
menedžerim

Apbalvojumu “Kandavas novada 
Gada labdaris”

Stefānijai Neibergai - SIA “Saltums 
Kandavā” valdes priekšsēdētājai 

Apbalvojumu “Kandavas novada 
Gada uzņēmējs”

Viesturam Vārpiņam – SIA “Ciet-
koks” valdes priekšsēdētājam 

Apbalvojumu “Kandavas novada 
Goda pilsonis” 

Armandam Krauliņam – bijušajam 
Latvijas valstsvienības basketbola trene-
rim.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas 
Republikas proklamēšanas 98.gada-
dienai veltītajā svinīgajā pasākumā š.g. 
18.novembrī plkst. 16:00 Kandavas kul-
tūras namā.

PATEICĪBA
 Liels paldies Kandavas novada sociālā dienesta vadītajam Intam Leitartam un šoferīšiem Guntim Andriksonam un 
Jurim Jekovičam par laipnu un iejūtīgu attieksmi un pretimnākšanu iknedēļas braucienos sakopt tuvinieku atdusas 

vietas. Vēlam viņiem labu veselību un veiksmi nākamajā gadā!
Pensionāru grupa no Kandavas



7.INFORMĀCIJA

turpinājums 8.lpp.

Institūcija /pakalpojums
Lauku atbalsta dienests
Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un 
atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu iz-
mantošanā.
Nodarbinātības valsts aģentūra
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
CV un vakanču reģistrēšana.
Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
Informatīvās dienas e-versija.
Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
Profilēšana.
Karjeras pakalpojumi.
Apmācību monitorings.
Darba tirgus prognozes.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķer-
meni, audus un orgānus pēc nāves.
Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
Manā īpašumā deklarētās personas.
Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav 
ziņu par personas nāvi.
Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārval-
stīs.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
Šengenas vīzas pieteikums.
Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
Uzņēmumu reģistrs

VALSTS UN PAŠVALDĪBU 
VIENOTO KLIENTU 

APKALPOŠANAS CENTRA 
KANDAVAS NOVADĀ 

SNIEGTO PAKALPOJUMU 
KLĀSTS

ADRESE: KANDAVĀ DĀRZA IELĀ 6; 
KANDAVAS NOVADA DOMĒ

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģist-
riem.
Valsts ieņēmumu dienests
Iesniegumu pieņemšana par:
Algas nodokļa grāmatiņu.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anu-
lēšanu.
Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lie-
tošanai.
Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu 
sniegšanā.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikša-
nā:
Apbedīšanas pabalsts.
Bezdarbnieka pabalsts.
Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
Bērna kopšanas pabalsts.
Bērna piedzimšanas pabalsts.
Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
Ģimenes valsts pabalsts.
Invaliditātes pensija.
Maternitātes pabalsts.
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, ku-
ram ir apgrūtināta pārvietošanās.
Paternitātes pabalsts.
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Slimības pabalsts.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pār-
valdītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
 Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka 
reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
Vecāku pabalsts.
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionā-
ram).
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdroši-
nāšanas periodiem.
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka 
konta izraksts.
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līme-
ņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
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Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzī-
bām un ieturēto ienākumu nodokli.
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģis-
trāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabal-
sta/atlīdzības.
Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu 
periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas.
Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzī-
bas izmaksa.
Valsts zemes dienests
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpo-
jumu pieteikšanā:
Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāci-
ju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD 
arhīva dokumentiem.
Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar 
apsekošanu apvidū.
Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra infor-
mācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata.
Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistē-
mā (pieejams e-pakalpojums).
Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz 
iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas 
dokuments (pieejams e-pakalpojums).
Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas 
sistēmā.
Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Ka-
dastra informācijas sistēmā.
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistē-
mā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums).
„Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pa-
kalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).
Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pa-
kalpojums).
Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
Kadastra informācija mantojuma lietai.
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieej-
ams e-pakalpojums).
Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu 
(pieejams e-pakalpojums).
Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra ob-
jektu.
Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un 
sastāvs).
Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pama-
ta.
Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes 
dienesta arhīva.
Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva 
(pieejams e-pakalpojums).
Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavo-
šana.

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu for-
mātā (pieejams e-pakalpojums).
Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu 
sagatavošana.
Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu 
izsniegšana.
Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakal-
pojums).
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpo-
jums).
Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem 
pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums).
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgum-
saistībām (e-pakalpojums).
Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpo-
jums).
Mobilā aplikācija kadastrs.lv
Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana 
un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).
Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pie-
teikšanā:
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes sa-
ņemšana.
Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma 
faktu darbā.
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu ne-
laimes gadījumu darbā saņemšana.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.

Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes sa-
ņemšana.
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu ne-
laimes gadījumu darbā saņemšana.
Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes 
gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem 
pārkāpumiem.

Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem 
par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana.
Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes 
gadījumu darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelai-
mes gadījumā darbā sniegšana.

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes ga-
dījumā darbā.
Darbavietas higiēniskais raksturojums.
Ziņojums par arodslimības gadījumu.
Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt 
kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespē-
jamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.
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NEGAIDĪTI ATRADUMI ABAVMALĀ

Tērbatas bīskapa Bartolomeja 
Sāvijerves feniņš

Dzelzs būvdetaļas

Vargāns.

Muskešu lodes

Oktobra otrajā pusē Kandavā no 
veikala “Maxima“līdz autostāvvietai 
pie tirgus laukuma tika izbūvēts gājē-
ju celiņš. Tā kā rakšanas darbus nācās 
veikt arheoloģiskā pieminekļa – lībiešu 
uzkalnuiņkapu aizsardzības zonā, tika 
pieaicināts arheoloģiskās uzraudzības 
veicējs – vēsturnieks Andris Tomašūns, 
jelgavniekiem pazīstams arī kā aizrau-
tīgs, cītīgs un ražīgs Jelgavas un apkārt-
nes novadpētnieks. Rakšanas darbu uz-
raudzības gaitā veiktie atklājumi kļuva 
par negaidītu sensāciju gan arheologam, 
gan Kandavas novada muzeja darbinie-
kiem. 

Pirmkārt, darbu gaitā izkūpēja ab-
solūti nepamatotā versija par Abavas 
palienes malā esošajiem uzkalniņiem 
kā 11.-12.gs. lībiešu senkapiem. Lai gan 
uzkalniņos nav atrasts nekas tāds, kas 
rosinātu par to domāt, kādas anonīmas 
personas nepamatotais minējums para-
doksālā kārtā bija kļuvis par pamatoju-
mu, lai uzkalniņiem piešķirtu valsts no-
zīmes arheoloģijas pieminekļa statusu. 

Statusa piešķīrēji acīmredzot nav 
iedomājušies, ka uzkalniņiem varētu 
būt arī cita veida izcelsme. Kad celiņa 
tranšejā sāka parādīties pirmie vidus-
laiku priekšmeti, nopriecājos, ka būs 
noskaidrots, kur 1898 .- 1899. gadā 
Kandavas pilsētas parka ierīkotāji likuši 
gruvešus, no kuriem tika iztīrītas pils-
drupas. Šķita loģiski, ka ratus ar gruve-
šiem visērtāk būtu bijis noripināt lejā 
no kalna un izgāzt purvainajā palienē, 
veidojot laukumu zaļajai zonai vai saim-
nieciskajai darbībai. Šādu pieņēmumu 
visvairāk rosināja 1902.g. 7. septembra 
Kandavas miesta valdes sēdes lēmums 
nozīmēt lauksaimniecības produktu 
tirgošanai īpašu tirgus laukumu miesta 
sabiedriskajās ganībās pie Abavas upes 
blakus Plosta krogam. Plosta krogs at-
radies vēlākās pienotavas vietā Jelgavas 
ielas labajā pusē, bet projekta plānā Jel-
gavas ielas kreisajā pusē, mūsdienu ze-
mes darbu vietā iezīmēts pilsētas parks. 
Tātad no pilsdrupu gružiem veidots uz-
bērums stādījumiem un celiņiem, lai arī 
parka ierīkošana Abavmalā nekad nav 
īstenota?

Atradumu veids un izvietojums 
tomēr lika šādu pieņēmumu noraidīt. 
Celiņa trases vietā netika atrasta nevie-
na krāsns podiņu lauska, kādas ordeņa 
pilskalnā lielā skaitā tika atrastas pils-
drupu tīrīšanas laikā, un reizēm zemes 
virspusē pagadās arī mūsdienās. Turklāt 
Abavmalā būvgružu slānis nav vien-
mērīgi jaukts, bet tajā var izdalīt atse-
višķus slāņus un pat būvkonstrukcijas. 
Strautiņa krastā atrastas laukakmeņu 
krāvuma paliekas, bet nedaudz tālāk 

no strauta – kādas ēkas klona paliekas. 
Arī atrastie priekšmeti ir raksturīgi in-
tensīvi apdzīvotai vietai. Tika atrastas 
vairākas monētas, pēc kurām iespējams 
datēt objektu. Senākā no tām ir Tērbatas 
bīskapa Bartolomeja Sāvijerves (valdījis 
1441.-1459.g.) kaltais feniņš, bet jaunā-
kā – Zviedrijas karaļa Gustava Ādolfa 
valdīšanas laikā kaltais šiliņš. Minētais 
karalis krita kaujā vācu zemē pie Licenas 
1632. gadā, tādēļ par objekta izmantoša-
nas laika augšējo robežu varam pieņemt 
aptuveni šo laiku.

Bez tam atrasts arī Livonijas ordeņa 
mestra Voltera no Pletenbergas un Rīgas 
arhibīskapa Mihaēla Hildebranta 15.gs. 
beigās – 16.gs. sākumā kopīgi kaltais 
šiliņš, un Lietuvas lielkņaza Aleksandra 
(valdījis 1492.-1506.g.) kaltais sudraba 
denārijs. Jāatzīmē, ka lielkņazs Alek-
sandrs bija Livonijas ordeņa sabiedro-
tais cīņās pret Maskavas lielkņazu. Vai-
rākas monētas vēl nav identificētas. 

Kāda ēka viduslaikos atradusies 
Abavas malā? Pārliecinošu pierādījumu 
tam pagaidām nav, tomēr daudzās kaltās 
naglas ar aizliektiem, nolauztiem galiem 
rosina domāt, ka tās izmantotas kādu 
koka detaļu, iespējams, dzirnavu daļu, 
precīzai sastiprināšanai. Arī atrašanās 
strauta malā ir liecība par labu dzirna-
vām, kurās tikusi malta labība Kandavas 
pils vajadzībām. Arheoloģiski nepētītie 
uzkalniņi, kas līdz šim tika uzskatīti par 
lībiešu kapiem, arī varētu būt senās ap-
būves paliekas. Dzelzs būvdetaļas, naži, 
šķiļamdzelzis, adata, muskešu lodes lie-
cina par vietas ilgstošu apdzīvošanu. 

Unikāls atradums Abavmalā ir 
dzelzs mūzikas instruments – vargāns 
jeb mutes arfa, viens no senākajiem 
mūzikas instrumentiem pasaulē, kas 
redzams 4.gs.p.m.ē. ķīniešu zīmējumos, 
un bija ļoti iecienīts visās tjurku tautās. 
Latvijas teritorijā vargāns ienāca 13.-14.
gs., un pārsvarā ticis atrasts mūra pilīs. 

Visinteresantākais un unikālākais 
no atradumiem ir kādas rotaslietas frag-
ments, par kuru informāciju atklātībai 
pagaidām nodot nevaram. Iespējams, 
atradumu izpētes galīgie rezultāti vēl 
papildinās un precizēs ziņas par seno 
Kandavu.

Arheoloģiskā uzraudzība nepiecie-
šama arī drīzajiem siltumtrases rakšanas 
darbiem Kandavas vecpilsētā, tādēļ ir 
vēl lielāks pamats cerībām, ka šinī rude-
nī arheoloģisko atradumu raža Kandavā 
būs vēl bagātīgāka. 

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks 
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NOVADA AMATIERTEĀTRI SVIN RAŽAS SVĒTKUS

Oktobra vidū Kandavas kultūras 
namā uz kārtējiem Ražas svētkiem ar 
tēmu “Mafija…melna kā kafija” pulcē-
jās novada amatierteātri. 

Attiecīga izvēlētajai tēmai bija arī at-
mosfēra, kas valdīja uz skatuves dēļiem 
un skatītāju zālē. Pieskaņota mūzika, 
aktieru aksesuāri un apģērbs uzbūra 
Itālijas mafijai atbilstošu noskaņojumu. 
Amatierteātri atrādīja pagājušās sezonas 
ražu- fragmentus no pagājušajā gadā ie-
studētajām izrādēm. 

Kandavas novadā amatierteātri dar-
bojas Zantes, Zemītes, Vānes, Matkules 
un Cēres pagastos. Par kolektīvu vēsturi, 
aktieriem un nākotnes plāniem labprāt 
pastāstīja amatierteātru režisori. 

Matkules amatierteātri 1996.gadā 
izveidoja režisore Ilze Oliņa. Sākotnēji 
tas tika dibināts kā Matkules pamat-
skolas skolotāju un darbinieku kolek-
tīvs, taču jau pēc gada tas mājvietu rada 
Matkules kultūras namā. Katru gadu 
kolektīvs iestudē vienu “pilnmetrāžas” 
komēdiju. No 2002.gada ar aktieriem, 
iestudējot dejas, strādā horeogrāfs 
Gints Skribāns. Tiek veidotas izrādes 
ar mūziku un dziesmām. Par muzikālo 
noformējumu visus šos gadus rūpējies 
Ainārs Oliņš. Jau septiņus gadus kolek-
tīvs uzņēmies misiju rīkot Līgo svētku 
pasākumu pagastā. Izrādes vienmēr ir 
labi apmeklētas, piemēram, 2011.gada 
izrādi “Kļūstiet pa manu tēvu!” noska-
tījušies ap 500 skatītāju.  Gada laikā tiek 
spēlētas viesizrādes tuvākā un tālākā 
apkārtnē. Šogad Matkules teātris un tā 
režisore Ilze Oliņa nosvinēja 20. gadu 
jubileju. Šajā sezonā par režisori sākusi 
strādāt Maija Zilberte. Teātra kolektīvs 
jauno sezonu uzsācis septembrī pieda-
loties pirmajā Tukuma amatierteātru 
minifestivālā. Gatavošanās šim pasāku-
mam notika nopietni un pa jokam – tika 
uzvests fragments no filmas „Džezā ti-
kai meitenes”, kuru matkulnieki atrādīja 
arī teātru Ražas svētkos Kandavā. Kādas 
lugas tiks iestudētas, gan vēl netiek iz-
pausts, jo jāapkopo idejas, jānoslīpē do-

mas. 
Maija Zilberta -Matkules amatier-

teātra režisore:
-Latviešiem teātris ir tautas māks-

la, tāpēc aicināju pagasta iedzīvotājus 
pievienoties kolektīvam, ko daži arī iz-
mantoja. Par to prieks. Teātris pastāv 
skatītāju dēļ, tādēļ svarīgi saprast, kas 
interesē mūsu skatītāju. Vēlos ar aktie-
ru un dramaturģijas starpniecību runāt 
par novada iedzīvotājiem būtiskām un 
tuvām problēmām, vēlos, lai skatītājs no 
sirds smejas, raud un pārdomā redzēto. 
Matkules amatierteātra kolektīvs ir brī-
nišķīgs, radošs un atvērts, mums ir daudz 
enerģijas un sakāmā.

Skaidrs ir viens, repertuārā jāizman-
to latviešu dramaturgu darbi. Ir daudz 
prozas darbu, kurus vērts pielāgot teātra 
vajadzībām, jāuzklausa iedzīvotāju stās-
ti, lai rastos oriģināldarbi. Starp mums ir 
talantīgi dzejnieki, mūziķi, mākslinieki, 
kuriem arī ir, ko teikt. Galvenais, lai ma-
teriāls visiem tuvs un saprotams. 

Jautrs, dzīvespriecīgs, mainīgs,  ra-
došs ar spēju improvizēt. Dažreiz smalki 
ironisks un neatkārtojams -    tāds pēc 
pašu domām ir Vānes amatierteātris, 
kas darbojas aptuveni septiņus gadus. 
Visilgāk un visvairāk spēlējošie aktieri- 
Inga un Ģirts Zilberti, Eva Bērziņa, Lie-
ne Piķe, Toms Baumanis, Guna Kubili-
usa, Arita Leite, Airita Ezerkalne, Agnis 
Asars un Inga Ezerkalne. Šo kolektīvu, 
pēc režisores teiktā, labāk raksturojot 
darbi, nevis vārdi. 

Laima Baumane-Vānes amatier-
teātra režisore:

-Ar mūsu teātra vēsturi ir interesanti 
- pirmās pazīmes, ka vānenieki grib un 
var spēlēt teātri, bija 2009.gadā ar ie-
studējumu “Īsa pamācība mīlēšanā”. Un 
tā pamazām veidojās domubiedru gru-
pa, kam patīk būt uz skatuves. Visilgāk 
un visvairāk spēlējošie ir Inga un Ģirts 
Zilberti, Eva Bērziņa, Liene Piķe, Toms 
Baumanis, Guna Kubiliusa, Arita Leite, 
Airita Ezerkalne, Agnis Asars un Inga 
Ezerkalne.

Iestudējot jaunu lugu, vienmēr pa-
domājam, kuru no Vānes iedzīvotājiem 
vēl varētu iesaistīt un atklāt labi noslēptu 
talantu, kuru vajag izvilkt no mājas un 
sapurināt, lai vairāk enerģijas. Ar dažā-
dām tradīcijām mūsu kolektīvs gan ne-
var lepoties, bet kopā sanākšana uz Zie-
massvētkiem, varētu būt viena no tām. 
Gribu sacīt milzīgu paldies viesiem, kas 
ir atsaucīgi. Mēs noteikti gaidām jaunus 
dalībniekus, tos, kas ir ieinteresēti dar-
boties nākošajos iestudējumos. Tuvākais 
būs Ziemassvētku pasākums 25. decem-
brī.

Zantes amatierteātris dibināts 1999.
gada janvārī. No kolektīva dibināšanas 
sākuma tajā darbojas Anna Jurkova, 
Liesma Upmane, Daiga Poška un Antra 
Grundmane. 

Antra Grundmane – Zantes ama-
tierteātra režisore:

-Mūsu teātra moto ir aktrises Ērikas 
Ferdas spārnotais teiciens- kaut pakaļa 
pa zemi velkas, galvu turēt augšā! Pie tā 
arī pieturamies. Runājot par tradīcijām, 
gadu gaitā kolektīvā tādas ir izveidoju-
šās. Tās ir teātra izrāžu pirmizrādes Liel-
dienās, kopīgas ekskursijas, citu teātru 
izrāžu apmeklēšana, kā arī īpaša pārstei-
guma ekskursija tiem mūsu kolektīva da-
lībniekiem, kuri svin pusapaļās un apaļās 
jubilejas.

Zemītes tautas nama amatierteātris 
„Ai-z-iet” dibināts 2010.gada oktobrī. 
Līdz tam notikuši tikai teātra spēlētāju 
„sasaukumi” uz Līgo svētkiem. „Sasau-
kumu” dalībnieki ierosinājuši strādāt 
uz pilnu slodzi un tāpēc ticis izveidots 
amatierteātra patstāvīgs kolektīvs. Kā 
jau pārsvarā kolektīvos notiek, dalīb-
nieku sastāvs ir mainīgs, līdz ar to esot 
grūti ilgstoši saglabāt repertuārā iestu-
dējumus. Visuzticīgākās amatierteātrim 
ir Vija Šulce un Laura Bergmane, kas 
savu spēlēt prieku nav zaudējušas kopš 
dibināšanas brīža. 

Erodeja Kirillova Zemītes ama-
tierteātra režisore:

-Šobrīd mūsu komandā ir desmit 
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spēlētāji un režisore. Pagaidām esam sie-
višķīgs sastāvs, kurš ļoti lolo savus divus 
vīriešus- Andri Čupriku un Mareku Di-
duhu. Protams, esam atvērti jauniem da-
lībniekiem un īpaši priecātos vēl par kādu 
pieaugušu puiša cilvēku, tad būtu vieglāk 
ar repertuāra veidošanu. Bet kopumā 
nav iemesla sūkstīties, jo galvenais jau ir 
kopā būšana, mēģinājumu smieklu devas 
dotais C vitamīns un spēlētprieks. Mūsu 
nosaukums ir veidojies no īpaša rituāla 
pirms izrāžu sākuma, kad visi sanāk 
aplī, uzliek rokas uz režisores augšup pa-
vērstās plaukstas un ceļot roku krāvumu 
augšup izsauc „Ai-z-iet”. Tas nozīmē, ka 
visi satraukumi un rūpes paliek režisores 
rokās, bet aktieri ir gatavi priekškara at-
vēršanās mirklim, lai izrāde var sākties.

Cēres amatierteātris ir ar diezgan 
senu vēsturi. Cik senu, to gan pagasta 
“kultūras dvēsele” Līga Roze neņēmās 
spriest, jo teātris esot darbojies ar pār-
traukumiem.

Pašreizējais Cēres amatierteātris 
„Saime” vada sešpadsmito sezonu. Pir-

mā uzstāšanās notikusi 2001. gada Līgo 
svētkos ar Blaumaņa izrādi „Skroder-
dienas Silmačos”. Nerādīja visu izrādi, 
bet tikai kolorītākās ainas. Nu aktieri jau 
arī esot bijuši tik, cik bijuši... Režisores 
pienākumus toreiz uzņēmusies un pie-
cus gadus to vadījusi Cēres pamatskolas 
skolotāja Inta Orste. Tika spēlēti jautri 
latviešu klasiķu darbi. Vēlāk par režiso-
ri sākusi strādāt Valija Skarnele, kura ir 
arī amatierteātra nosaukuma krustmāte. 
No pašiem pirmsākumiem teātrī darbo-
jas Juta Reinsone, Inga Junkurēna, Līga 
Roze, Ints Leitarts.

Līga Roze- Cēres amatierteātra da-
lībniece: 

- Mūsu kolektīvs radīja izrādes par 
aktuāliem un jautriem dzīves notiku-
miem mūsdienās un arī nesenākā pagāt-
nē. Tapa jautras sadzīviskas ainiņas no 
anekdotēm. Bieži vien aktieriem pievie-
nojās sieviešu vokālais ansamblis, kuru 
arī vadīja Valija Skarnele. 

Nu jau otro sezonu par teātra režiso-
ru strādā Ints Leitarts, kuram pašam ir 

liela pieredze kā aktierim, strādājot kopā 
ar režisoru Voldemāru Šoriņu slavenajos 
pirmsjāņu iestudējumos Kandavā. Jau 
daudzus gadus nedēļā pirms Vasaras 
saulgriežiem notiek pirmizrādes un ir iz-
veidojies savs skatītāju loks, kas tās cītīgi 
apmeklē. Teātra dalībnieki kuplinājuši 
gan Kandavas novada svētkus, ar izrā-
dēm apciemojuši visus novada pagastus 
un iespēju robežās viesojušies visur, kur 
aicina. 

Kā vēl pagājušajā nedēļā par Cēres 
amatierteātri teica kāda skatītāja Kan-
davā: „Labākais teātris novadā!” Un tas 
mūs spārno turpmākajiem iestudēju-
miem!

Visi novada amatierteātri pauda 
apņēmību arī turpmāk strādāt ar tikpat 
lielu atdevi. Trakais Kavalieru gads tur-
pināsies arī šajā sezonā, bet amatierteāt-
ra ļaudis nākošajā gadā Ražas svētkos 
tiksies Zantes pagastā.

Dagnija Gudriķe

Kandavas novada Mākslas galerijā 
līdz novembra vidum apskatāma ke-
ramiķes Lindas Romanovska jubilejas 
personālizstāde “Logs”.

Piedāvāju interviju ar Lindu Roma-
novsku.

Izstādes atklāšanā sacīji, ka tajā 
izstādīti darbi, kas radīti pēdējo divu 
gadu laikā?

-Jā, lai gan lielākā daļa darbu tapuši 
trīs nedēļu garumā, īsi pirms izstādes 
atklāšanas. Izstādē ir apskatāmas lielā-
koties vāzes, kurās esmu eksperimentē-
jusi ar māla plastiku un faktūrām. Tajā 
ir eksponētas manas un manu draugu 
fotogrāfijas ar īpašiem brīžiem un cil-
vēkiem. Piemēram, kopā ar dzīvesbied-
ru “noķertā” Ziemeļblāzma, Kandavas 
ainavas, bilde ar manu pamatskolas 
skolotāju, kas tapa skolas septiņdesmit 
gadu jubilejas salidojumā, pēc kura sko-
la tika slēgta. Redzama cepļa būve manā 
dārzā, kurā piedalījās man tuvie cilvēki, 
draugs Jānis, kolēģe Matilde Laura Iker-
te un skolotājs latgaļu podnieks Evalds 
Vasilevskis. Esmu viņiem lielu pateicību 
parādā, jo viņu palīdzība un atbalsts ir 
neatņemams un man ļoti svarīgs. Tāpat 
izstādi papildina video, kurā parādīta 
cepļa kurināša Jāņu naktī, kas ilga as-
toņpadsmit stundas. Un šīs 18 stundas 
video ir apskatāmas trijās minūtēs. 

Kāpēc izstādei devi nosaukumu 
“Logs”? 

-Izstāde ir veltījums manām mīlestī-
bām- dzimtenei, mājas sajūtai, ģimenei, 
draugiem un manam mīlestības dar-
bam- darbam ar mālu. Logs man asoci-
ējas ar to, kā es sēžu mājās un veros tālēs. 

Māja, tas ir siltums, maigums, drošība. 
Atvērts logs, tās ir tāles, nākotne, sapņi, 
ceļojumi, cilvēki, pilsētas, vējš....Es varu 
izkāpt pa logu....Varu baudīt pasauli un 
atgriezties mājās ar vējā izārdītiem ma-
tiem, ielīst zem segas ar pasaules bagāžu 
un būt drošībā,siltumā. Māju sajūta un 
pasaules plašums ir divas vides, kuras 
man ir nepieciešamas, lai dzīvotu, lai 
baudītu dzīvi. Tās ir divas telpas, kas 
man vajadzīgas. Drošība- mājās un mil-
zīgā pasaule, kas vēl jāiekaro.

Kāpēc Tava jubilejas izstādes afiša 
veidota tik melnās krāsās?

- Tāpēc, ka mana keramika ir mel-
na un bez melnās krāsas mēs neredzētu 
balto, neredzētu citas krāsas. Ja citiem 
melnā varbūt ir ikdienišķa krāsa, man tā 
ir kaut kas savādāks.

Kā publiska persona, organizējot 
Kandavas Mākslas plenērus, Ziemas-
svētku Dāvantirgu, tagad- izstādi, 
droši vien esi saskārusies ar apkārtējo 
cilvēku pozitīvu un varbūt arī ne tik 
pozitīvu vērtējumu, kā skaties uz to? 
Vai apkārtējo viedoklis tev ir svarīgs?

-Man ir svarīgs manu tuvo cilvēku 
viedoklis, profesionāļu ieteikumi. Ga-
rāmgājēju kritika mani neietekmē. Jā, 
ja kaut ko dari, tas nozīmē, ka vienmēr 
ir atbalstītāji un pretēji noskaņotie. Bet 
bieži kritizētāji ir tieši tie cilvēki, kas 
paši neko nedara vai arī ar dzīvi neap-
mierināti cilvēki. Pamatota kritika liek 
sarosīties, komplimenti dod atspērienu 
iet tālāk. Kā jebkuram civēkam man pa-
tīk dzirdēt labus vādus, bet man tos vai-
rāk patīk dzirdēt par maniem darbiem. 
Man neko neizsaka kompliments par 

izskatu- cik tev garas pieliktas skrops-
tas vai cik skaista jauna nagu laka u.t.t. 
Novēlu cilvēkiem būt mazāk ārišķīgiem.

Atceros, ka pirmo reizi ieraudzī-
ju tevi galerijā “Vējspārns” kultūras 
namā tavā pirmajā darba dienā. Tu 
biji jauna persona jau zināmu ļaužu 
vidū, man patika tava nepiespiestā iz-
turēšanās un brīvā atklātā valoda. Kā 
tev šķiet, vai esi mainījusies pa šiem 
pieciem gadiem?

-Paldies. Es vienmēr esmu centusies 
būt dabīga, nesamākslota, netēlot to, kas 
neesmu. Kad kaut ko nezinu, tad tā arī 
saku. Protams, pa šiem pieciem gadiem 
daudz padarīts. Esmu guvusi lielu pie-
redzi darbojoties galerijā, iepazinusies 
ar daudziem foršiem cilvēkiem, esmu 
kļuvusi par māmiņu, tātad atbildīgāka. 
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AKCIJA “DARI, BAUDI, DALIES KANDAVAS NOVADĀ” 
NOSLĒGUSIES AR RAŽAS KARNEVĀLU

Projekta noslēguma pasākums „Ra-
žas balle” notika 23.oktobrī Zemītes 
tautas namā. Visas projektā iesaistītās 
ģimenes tika aicinātas piedalīties noslē-
guma pasākumā lai kopīgi atskatītos uz 
vasaras veikumu, saņemtu pateicības par 
dalību projektā un, omulīgi pavadīt lai-
ku, cienājoties ar sarūpētajiem našķiem 
un izdejotos latvju dančus folkloras 
grupas „Talsu Trimiš” pavadībā. Noslē-
guma pasākumu apmeklēja 14 ģimenes 
un brīvprātīgie koordinatori, kopā vai-
rāk nekā 60 dalībnieku. Atskatoties uz 
paveikto visiem bija pozitīvs vērtējums 
un daudz jaunu ideju, ja šāds projekts 
tiktu īstenots arī nākamajā gadā. Dalīb-
nieki īpaši priecājās par augļu koku un 
ogulāju stādiem, jo tie nesīs augļus turp-
mākajos gados, tā teikt, tie būs „projek-
ta ilgtermiņa rezultāti”. Saimnieces bija 
paņēmušas līdzi arī pa burciņai no sa-
gatavotajiem ziemas krājumiem kopīgai 
degustācijai. 

Projektā tika saņemti 23 iesniegu-
mi- 22 iesniegumi no Kandavas novada 

ģimenēm un viens no Zantes Ģimenes 
Krīzes centra. No ģimenēm tika iesais-
tīts 81 cilvēks un no tiem 9 bērni ir pie-
teikti uz „Bērnu dobes” aktivitāti. Kopu-
mā tika pieprasītas 717 paciņas dažādu 
dārzeņu sēklas, 25 kg sīksīpoliņi, 285 kg 
kartupeļi, 400 gb kāpostu dēsti, 225 gb 
tomātu dēsti, 42 gb ogulāju stādi, 19 gb 
augļu koku stādi un 35 gb rudens aveņu 
stādi.

Pēc projekta koordinatoru rīcībā 
esošajiem datiem, novadā „dalīšanās” ar 
izaudzēto ražu ir bijusi visai varena, jo 
aptuveni 396 kg dārzeņu un zaļumu ir 
ziedoti sabiedriskajam labumam- Kan-
davas zupas virtuvei, sava daļa aizceļo-
jusi arī uz Zantes ģimenes krīzes centra 
virtuvi un mazliet palutināti Matkules 
pansijas „Briedums” iemītnieki. Tie vēl 
nav galīgie skaitļi, daži dāvinājumi vēl 
ir ceļā. Neviens nav skaitījis arī tos dār-
zeņu kilogramus, kuri dalīti starp kai-
miņiem. Visčaklākā uz dalīšanos bijusi 
Ņinas Grīnbergas ģimene no Zantes, 
viņi visas vasaras garumā sarūpējuši un 
izdalījuši ap 320 kg dažādu dārzeņu un 
zaļumu. 

Projekts pēc būtības ir noslēdzis, lai 
„pagulētu ziemas miegu” un, ja Teterevu 

fonds pavasarī atkal dos labvēlīgu slē-
dzienu šai aktivitātei, tad tas čakli modī-
sies jaunajai vasarai. Klātesošie projekta 
dalībnieki teica lielu paldies Borisam 
un Inārai Tetereviem, par sapratni un 
atbalstu viņu ikdienas rūpēm. Projekta 
darba grupa, un Kandavas novada Ie-
spēju fonds arī ar prieku pievienojas šai 
pateicībai.

Sociālās līdzdarbības akciju „Dari, 
baudi, dalies Kandavas novadā” Kan-
davas novada iespēju fonds sadarbībā 
ar Borisa un Ināras Teterevu fondu iz-
sludināja šā gada maijā, lai šajā sezonā 
palīdzētu tiem, kam dārzeņu sēklu un 
stādu iegāde ir dārgs prieks. Projekta 
mērķis bija aktivizēt maznodrošinātos, 
ģimenes ar bērniem un cilvēkus, ar iero-
bežotu rocību, savu ikdienas vajadzību 
nodrošināšanai. Iesaistoties līdzdarbī-
bas pasākumos, tiks gūta pieredze dār-
zeņu audzēšanā, sagatavošanā ilgstošai 
uzglabāšanai un gūts gandarījums par 
sasniegto savu problēmu risināšanā un 
savas labklājības celšanā, kā arī mācīta 
prasme dalīties.

Projekta koordinatore 
Ērodeja Kirillova

Ir nācies “pārkāpt” sev pāri. Esmu tā pati 
meitene, bet drusku stiprāka, vēl jopro-
jām pilna ar idejām. 

Kāda tev likās Kandava, kad atnāci 
dzīvot uz šejieni? Vai pirmais iespaids 
daudz mainījies?

-Kandava vienmēr patikusi. Pamat-
skolas laikā pavadīju šeit katru vasaru- 
meži, kalni, ūdens.....super. Vienmēr 
Kandava likās skaista, dzīva, pilna ar 
pasākumiem. Tā arī ir. Kandavai ir liels 
potenciāls. Varētu tūrismu attīstīt. Ideā-
la vieta, kur dzīvot ar bērniem- skaista, 
viss pie vietas (mākslas, mūzikas, deju 
skola, bērnudārzs, vidusskola). Ja es sa-
līdzinu ar citām man zināmām mazpil-
sētām, tad es teiktu, ka kandavnieki ir 
mazdrusku tādi kūtri un kautrīgi. Izska-
tās, ka pieraduši, ka citi dara viņu vietā, 
viss par brīvu u.t.t. Dažreiz Kandavnieki 
ir drusku jāpastumj un tad- aiziet! 

Vai arī tagad esi brīvais atklātais 
dabas bērns? 

-Atkarībā, ko domājat ar to. Vispār 
jā, savās iespēju robežās esmu brīva, 
cenšos domāt ar savu galvu, mazāk se-
kot baram, reklāmām un sabiedrībā pie-
ņemtām klišejām. Brīva, jo dzīvoju ar 
apziņu, ka daru to, ko vēlos. Galu galā 
brīvā valstī, tik skaistā laikā, kad ir tik 
daudz iespēju… Vienmēr saku, ko do-
māju. Tā gan nav pati labākā īpašība. 

Saku ne tāpēc, lai nopeltu, bet lai no-
nāktu pie gala rezultāta. Un cik nu varu, 
esmu saskaņā ar sevi un dabu. Staigāt 
vasarā basām kājām, šķirot atkritumus, 
jā, noteikti!

Kur smelies iedvesmu savai profe-
sionālajai darbībai? Ko jaunu un inte-
resantu esi ieplānojusi Ziemassvētku 
Dāvantirgū šajā gadā? 

-Man nekad iedvesma īpaši nav bi-
jusi jāmeklē. Ir ideja- īstenoju vai vis-
maz pierakstu, lai vēlāk atgrieztos pie 
tās. Ar mālu ir vienkārši, paņemu rokās 
un viss notiek. Nevajag ne saņemties, ne 
iedvesmu. Kad rīkoju kādu pasākumu, 
tad gan sākums ir grūtāks. Vienmēr viss 
sākas ar formalitātēm, papīriem, skai-
tīšanu, plānošanu....un kad iesāku, viss 
sāk griezties pats no sevis. Idejas, cilvēki 
uzrodās. Nekad nevajag sēdēt kaktā un 
noklusēt idejas.Esmu sapratusi, ka vajag 
staigāt apkārt un dalīties ar tām, tad arī 
atrodas līdzīgi domājošie un viss notiek.

O jā, Ziemassvētku dāvantirdziņam 
šogad piecu gadu jubileja. Iesākās, kā 
baigais eksperiments. Tagad- labi aiz-
gājusi tradīcija. Par to prieks. Arī šoreiz 
būs kā katru gadu, daudz foršas ar ro-
kām gatavotas dāvaniņas, radošās darb-
nīcas, dāvanu saiņošana un citas lietas. 
Apjomi stipri auguši. Meklējam kādu 
brīvprātīgo, sadarbības partneri, kas 
varētu šogad mums palīdzēt. Vajag gan 

palīgus, kas ceno, krāmē darbus, radošo 
darbnīcu vadītājus un vienkārši smaidī-
gus, radošus cilvēkus, kas grib pavadīt 
laiku burvīgā Ziemassvētku noskaņā.

Vai esi domājusi arī par nākamā 
gada Mākslas plenēru, vai Kandava 
atkal kļūs par kādu vides objektu ba-
gātāka?

-Domājam, domājam. Gribu satik-
ties ar citiem Kandavas radošajiem un 
kopīgi paplānot, ko un kā mums va-
jadzētu darīt. Turpināsim jau iesākto 
mozaīkas tēmu. Esmu gatava uzklausīt 
ieteikumus. Kā parasti būs keramika, 
gleznošana, arī mozaīka. Šogad ļoti la-
bas atsauksmes bija par koka apstrādes 
darbnīcu. Būs forši!

Ko gribētu novēlēt saviem novad-
niekiem, ko pati sev? 

-Hmm. Baudīt dzīvi novēlu! Varētu 
ieteikt apsēsties uz brīdi un padomāt. 
Šajā skrejošajā laikmetā, šķiet reti tas 
sanāk. Padomāt par to, ko mēs katrs 
varam izdarīt, lai mūsu dzīve, sabied-
rība, mūsu novads, pilsēta būtu labāka. 
Kaut kur dzirdēju labu teicienu- ja katrs 
cilvēks savu darbu darītu pēc labākās 
sirdsapziņas, ar atdevi, tad pasaule būtu 
daudz labāka. Tā ir vai ne? Un iesaku 
vairāk smaidīt, lēkāt, skriet, dziedāt...

Intervēja 
Dagnija Gudriķe



13.JAUNIEŠU DZĪVE INFORMĀCIJA

turpinājums 14.lpp.

KANDAVAS JAUNIEŠI PIEDALĀS PROJEKTĀ VĀCIJĀ
Oktobrī trīs jaunieši - Estere Drav-

niece, Gints Leimanis un Ērika Matule 
no Kandavas jauniešu centra “Nagla” 
piedalījās Erasmus+ jauniešu apmai-
ņas projektā Baltic Youth Exchange 
Project “Quo vadis Europe” Vācijā. 

Šajā projektā, kas latviskā tulkoju-
mā nozīmē -”Baltijas jauniešu apmai-
ņa - Eiropas Savienības virzība - tās 
nākotne” piedalījās jaunieši no Latvi-
jas, Lietuvas, Igaunijas, Kaļiņingradas, 
Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Norvēģijas 
un Polijas. Projekta programma un tā 
izpilde bija izstrādāta augstā līmenī, jo 
noslēdzoties projektam, jaunieši atzina, 
ka daudz vairāk vēlas uzzināt par po-
litiku vietējā un Eiropas līmenī, kā arī 
paplašināt savu redzesloku saistībā ar 
Eiropas Savienības pamatvērtībām, cil-
vēktiesībām un savstarpējo solidaritāti. 
Projekta dalībnieki nonāca pie kopēja 
secinājuma, cik svarīgi ir “izrauties” no 
savas ikdienas un piedalīties šāda veida 
projektos, lai uzzinātu un izprastu citu 
valstu jauniešu idejas, skatījumu un po-
litikas izpratnes nozīmīgumu mūsu ik-
dienas dzīvē.

Projekta laikā tika izspēlēta simu-
lācijas spēlē, kurā jaunieši sadalījās 
grupās un pārstāvēja vienu no Eiropas 
Savienības valstīm Eiropas parlamen-
tā, lai lemtu par bēgļu kvotu vienmērī-
gu sadalījumu katrā valstī. Spēles laikā 
izvērtās asas diskusijas un pārdomas 
par līdzšinējo situāciju Eiropā, bet līdz 
kompromisa variantam tā arī nenonāca. 
Viena diena tika veltīta aktīvai atpūtai 
dabā – jaunieši mācījās šaut ar loku un 
devās izbraucienā ar laivām, bija organi-

zēta arī ekskursija uz Hamburgu. Katru 
vakaru tika iepazīta citu valstu kultūra, 
jaunatnes politika, valoda, stereotipi, kā 
arī uzklausīti pašu bēgļu stāsti par to, 
kā ir būt bēglim Eiropas Savienībā. Par 
to, cik daudz dažādu šķēršļu ir jāpārvar, 
lai integrētos kādā no Eiropas valstīm. 
Tika veidotas dažādas diskusijas un ide-
ju prezentācijas - par to kādā Eiropas 
Savienībā vēlamies dzīvot, kādi ir nā-
kotnes izaicinājumi, kā ir būt jaunietim 
mūsdienu Eiropā.

Projekta laikā visi ļoti sadraudzējās 
un radās ideja par projekta iespējamu 
turpinājumu citā sadarbības valstī, ce-

ram, ka plāni īstenosies un varēsim iz-
strādāt jaunu projektu.

Projekta “Eiropas Savienības virzība 
- tās nākotne” mērķis ir, sapulcināt kopā 
jauniešus no deviņām valstīm, kas atro-
das Baltijas jūras reģionā, lai diskutētu, 
analizētu un saprastu par Eiropas Savie-
nības tādiem izaicinājumiem nākotnē 
kā vienota izglītības sistēma, ekonomis-
kā krīze, bēgļu jautājums un nacionā-
lisms, tā sekas. Tās būtībā ir diskusijas 
par Eiropas Savienības nākotni. 

Linda Tarasova
Projekta koordinatore

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
17.novembrī
12:00 Koncerts veltīts LR proklamēšanas 
dienai- Cēres pamatskolā
18:00 Svētku koncerts “Šo zemi Dievs ir 
dāvājis mums”- Zemītes tautas namā
19:00 LR proklamēšanas 98.gadadienai 
veltīts koncerts un balle- Zantes kultūras 
namā- ieeja uz balli 5,-eiro
19:00 - LR proklamēšanas 98.gadadienai 
veltīts koncerts “Man citas zemes neva-
jag…”- Vānes kultūras namā 
22:00 - LR proklamēšanas gadadienai 
veltīta balle – Vānes kultūras namā -ie-
eja 5,-eiro- spēlēs grupa “Neoplāns”
18.novembrī
15:20 un 15:40 filmas “Kandava- pērle 
Kurzemē” pirmizrāde- Kandavas kultū-
ras namā
16:00 LR proklamēšanas 98.gadadienai 
veltīts sarīkojums (apbalvošana, kon-

certs) – Kandavas kultūras namā
18:00 Svecīšu iedegšana pie Latvijas ka-
roga simboliem- pie Valdeķu kultūras 
nama
19.novembrī
19:00 Svētku koncerts “Sirds čuksti Latvi-
jai”- Matkules kultūras namā
22:00 Svētku balle pie galdiņiem – muzi-
kants Dainis Lazdiņš- ieeja brīva- Mat-
kules kultūras namā
20.novembrī
10:00 Mūžības Svētdienas dievkalpojums 
ar aizlūgumiem- Kandavas ev.luteriskā 
baznīca- Svecīšu vakari visās novada 
kapsētās- visu dienu
24.novembrī
17:00 Adventes vainagu un adventes ka-
lendāru izgatavošanas darbnīca- Kanda-
vas novada otrajā stāvā 

25.novembrī
20:00 Novada zemnieku un uzņēmēju 
balle - Konkursa “Sakoptākā sēta 2016” 
uzvarētāju apbalvošana - Valdeķu kultū-
ras namā
1.decembrī
10:00 – 13:00 Donoru diena- Kandavā 
Jelgavas ielā 4a – Aicinātas personas no 
18-65 g.v. līdzi ņemot ID karti vai pasi 
un bankas konta numuru.
14.decembrī
15:00 Ziemassvētku pasākums bērniem 
ar īpašām vajadzībām un 1.2. grupas in-
valīdiem- Pensionāru Dienas centrā Jel-
gavas ielā 4a
17.decembrī
13:00 Ziemassvētku pasākums novada 
audžu un aizbildņu ģimenēm- Valdeķu 
kultūras namā
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INFORMĀCIJA

UZAICINĀJUMS BIEDRĪBĀM FINANSIĀLĀ ATBALSTA 
SAŅEMŠANAI

KANDAVNIEKI STARTĒ “BRĪVĪBAS ROGAININGĀ 2016” 
TUKUMA APKĀRTNĒ

PAR IESPĒJU SAŅEMT PAPILDUS PĀRTIKAS PAKAS 
BĒRNIEM LĪDZ 2 GADU VECUMAM UN INDIVIDUĀLO MĀCĪBU 

KOMPLEKTUS BĒRNIEM NO 5 - 16 GADU VECUMAM

SPORTS
19.novembrī
19:00 Rietumu līgas/Kurzemes radio lī-
gas spēles basketbolā- BK Viss.lv/Kan-
dava – BK Talsi – Kandavas Sporta hallē
25.novembrī
18:00 Matkules pagasta galda spēļu va-
kars - Matkules kultūras namā 
26.novembrī
11:00 Zantes pagasta galda spēļu diena - 
Zantes kultūras namā

29.novembrī
20:00 Rietumu līgas/Kurzemes radio 
līgas spēles basketbolā- Barsy Atyrau – 
Liepājas Lauvas/LSSS- Kandavas Sporta 
hallē
2.decembrī
20:00 Basketbola spēle BK ”Viss.lv Kan-
dava”- Liepājas Lauvas/LSSS- Kandavas 
Sporta hallē
7.decembrī
20:00 Basketbola spēle Barsy Atyrau- 
LPPP/ Nīca- Kandavas Sporta hallē

10.decembrī
19:00 Basketbola spēle SK Kandava- BK 
”Viss.lv Kandava”- Kandavas Sporta 
hallē
IZSTĀDES
Līdz 28.11. Jolantas Balodes darbu per-
sonālizstāde – Kandavas kultūras namā 
izstāžu zālē “Vējspārns”
Līdz 25.11. Tukuma Tēlotājas mākslas 
studijas izstāde “Ticiet mums…”- Zantes 
kultūras namā
No 10.-22.11. Foto izstāde “Matkulnie-
ku rokas spiediens”- Matkules kultūras 
namā

Kandavas novada dome aicina Kan-
davas novadā reģistrētās un strādājošās 
biedrības, kas plāno organizēt kultūras, 
sporta un cita veida aktivitātes Kanda-
vas novada pašvaldības teritorijā nā-
kamajā 2017.gadā, līdz š.g. 30. novem-
brim, iesniegt projektus līdzfinansēju-
ma saņemšanai.

Pašvaldības līdzfinansējums var 
tikt piešķirts:

12.novembrī Tukumā un tā apkārtnē tika aizvadīts “Brīvības 
rogainings 2016”, kura ietvaros notika arī Latvijas pašvaldību kau-
sa izcīņa. 

Pašvaldību kausa izcīņā piedalījās divas Kandavas novada domes 
komandas. Jaukto komandu atklātajā grupā startēja novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts, finanšu nodaļas vadītāja Dace Ru-
dēvica, nekustamo īpašumu nodaļas juriste Anita Šimkēviča un vecā-
kā grāmatvede Simona Stepiņa. Sieviešu atklātajā grupā - kancelejas 
vadītāja Anita Dundure, sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Šupsti-
ka un nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste Dace Seile. 

Sīvā cīņā, spītējot laika apstākļiem un sarežģītajai trasei četru 
stundu garumā, komanda kurā startēja Anita Dundure, Līga Šupsti-
ka un Dace Seile ieguva godalgoto 3.vietu Latvijas pašvaldību kausa 
izcīņā.

Kandavas novada sociālais dienests 
informē iedzīvotājus, ka Eiropas Atbal-
sta fonds vistrūcīgākajām personām no 
2017.gada paredzējis izsniegt papildus 
higiēnas un pārtikas pakas trūcīgajiem 
bērniem no 0 līdz 2 gadu vecumam un 
individuālo mācību komplektus sākum-
skolas un pamatskolas bērniem vecumā 
no 5 līdz 16 gadiem. 

- Kvalitatīviem un aktuāliem kultū-
ras un sporta pasākumiem;

- Iedibināto kultūras un sporta tra-
dīciju turpināšanai un attīstībai u.c.;

 Radošu ideju īstenošanai. 
Informācija par iespējām finansēju-

ma saņemšanai un veidlapas skatīt mā-
jas lapā www.kandava.lv ( sadaļā Pašval-
dība- iesniegumu veidlapas- Kandavas 
novada domes iesniegumu veidlapas 

Sociālais dienests aicina iedzīvotā-
jus, kam ir bērni, kas atbilst nosaukta-
jām kategorijām, līdz š.g. 17.novembrim 
pieteikties Kandavas novada Sarkanā 
Krusta komitejā Kandavā Lielā ielā 26, 
lai ar 2017.gada janvāri varētu saņemt 
higiēnas un pārtikas pakas un indivi-
duālo mācību komplektus. Turpmāk 
vecākiem būs jāpiesakās pārtikas paku 

un Pašvaldība – Noteikumi, nolikumi 
un cenrāži). Pēc 30.novembra iesniegtie 
pieteikumi netiks ņemti vērā.

Tām biedrībām, kas nav iesnie-
gušas atskaiti par 2016.gada saņemtā 
līdzfinansējuma izlietojumu, lūdzam 
to iesniegt nekavējoties!

Sīkāka informācija pa tālruni 
63107364.

saņemšanai līdz katra mēneša 5.datu-
mam un pakas sāks izsniegt tajā pašā 
mēnesī pēc 20.datuma. Individuālo mā-
cību komplektu varēs saņemt vienu reizi 
kalendārā gada laikā.

 Pieteikties pa tālruni 26312977 vai 
29327696. 

Tālrunis informācijai: 63182063.



15.INFORMĀCIJA DZĪVOJAM ZAĻI

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS BĒRNUDĀRZĀ “ZĪĻUKS”

ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS RŪĶĪŠI AICINA IESNIEGT 
DARBUS TIRDZNIECĪBAI!

27.oktobrī Kandavas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” audzēkņi 
informēja un izglītoja pilsētas iedzīvo-
tājus par videi draudzīgu dzīvesveidu. 

Nodarbībās bērnudārzā bērni ar 
audzinātājām bija pārrunājuši un izga-
tavojuši plakātus par veselīgu dzīves-
veidu, atkritumu šķirošanu, par ūdens 
nozīmi cilvēkiem un dabai, kā arī citām 
dabu saaudzējošām tēmām. Ar izgata-
votajiem plakātiem bērni un skolotājas 
devās gājienā no bērnudārza uz pilsētas 
kultūras namu, pa ceļam uzrunājot, in-
formējot un izglītojot satiktos iedzīvo-
tājus par šiem jautājumiem. Pie Kanda-
vas novada domes bērni tikās ar domes 
vadību un darbiniekiem un pastāstīja 
par izgatavotajiem plakātiem un tajos 
paustajām atziņām par zaļu dzīvesveidu. 
Bērnu radītie darbi tika izstādīti iedzī-
votāju apskatei Kandavas kultūras namā 
un pirmie skatītāji bija 7.Kafijas un tējas 
svētku dalībnieki. 

Šis pasākums tika organizēts Eko-
skolu aizsāktās kampaņas ietvaros kā 
viena no Rīcības dienu aktivitātēm, kas 
Latvijā norisinājās oktobra mēnesī.

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta 
kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un 
plašākas sabiedrības uzmanību jautāju-

“Zīļuka “ audzēkņi pie Kandavas novada domes
miem par videi draudzīgu dzīvesveidu. 
Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus 
un ikvienu skolu pārstāvi būt par pār-
maiņu radītājiem vides aizsardzībā, 
rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību 
izglītot sabiedrību.

2016. gadā Ekoskolu Rīcības dienas 
ir veltītas ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu pieņemšanai. Pieņemtie septiņ-
padsmit mērķi apraksta mūsdienu pa-
saules galvenās problēmām un piedāvā 

to risinājumus. Četri no mērķiem veltīti 
vides aizsardzībai un tieši tie tiek popu-
larizēti Rīcības dienās oktobrī.

Kā jau iepriekš esam informējuši, 
šā gada septembrī pirmskolas izglītības 
iestāde “Zīļuks” saņēma Ekoskolas no-
saukumu un Zaļo karogu un ir otra mā-
cību iestāde novadā, kam piešķirts šāds 
statuss.

Līga Šupstika

Jau piekto gadu Kandavas nova-
da muzeja Mākslas galerijā no 15. līdz 
28. decembrim norisināsies ZIEMAS-
SVĒTKU DĀVANTIRGUS. Tirgus dar-
bosies no 10:00 līdz 19:00 katru dienu, 
izņemot svētdienas.

ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS 
tā ir īpaša izstāde, kurā iespējams iegā-
dāties Kandavas tuvākā un tālākā apkār-
tnē ar rokām gatavotas unikālas dāvanas 
- adījumus, koka izstrādājumus, pinu-
mus, keramiku, gleznas, īpašas apsvei-
kumu kartītes, eglīšu rotājumus, apģēr-
bus, bērnu rotaļlietas un citas noderīgas 
lietas.

Tieši Tu esi mums nepieciešams!
Aicinām pieteikties amatniekus, 

rokdarbniekus, māksliniekus, mājražo-
tājus un citus radošus cilvēkus. Darbi 
Jums pašiem nav jātirgo, to darīsim mēs. 
Jums skaisti darbi ir jārada un jānogā-
dā mums! Par visu pārējo parūpēsimies 
mēs.

Svarīgi, lai darbi būtu pašu darināti, 
unikāli, interesanti, kvalitatīvi, skaisti 
noformēti. Varat iesniegt neierobežotu 
skaitu darbus! 

Pieteikumu anketas sūtīt līdz 1.de-

cembrim pa e-pastu romanovska.lin-
da@gmail.com vai nogādāt Kandavas 
novada muzejā Talsu iela 11, Kandava, 
LV-3120.

Mājražotājus, kuri gatavo nefasētas 
ēdamās lietas - sierus, piparkūkas, gaļas, 
bulciņas, karstvīnus u.c. aicinām sazi-
nāties ar mums. Būs degustāciju diena 
26.decembris, kurā Jūs paši varēsiet tir-
got savu produkciju. 

Meklējam arī brīvprātīgos palīgus, 
sadarbības partnerus, pozitīvus, rado-
šus cilvēkus - dāvanu saiņotājus, radošo 
darbnīcu vadītājus, degustāciju vadītā-

jus u.c. Jebkurš, arī mazs darbs palīdzēs 
mums padarīt šo pasākumu jaukāku, 
kvalitatīvāku! Esam atvērti idejām un 
ieteikumiem! 

ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGU 
organizē biedrība Viss Kandavai sadar-
bībā ar Kandavas novada amatnieku 
biedrību, Kandavas novada Kultūras 
pārvaldi. Atbalsta uzziņu portāls www.
viss.lv!

Vairāk informācijas: Linda Roma-
novska, + 371 26369421, romanovska.
linda@gmail.com, www.puralade.lv, 
www.kandavaskultura.lv 



16.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
gadskārtās novembra 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 15.11.2016.

LĪDZJŪTĪBA

Gunta Grenevica (1936.) un Arnis Ozols(1935.) 
no Cēres pagasta,
Alberts Frišmuts (1931.), Dzintra Āboliņa (1936.), 
Inta Veilande (1938.), Valda Kalnozols (1947.) 
un Ilmārs Aleksandrs Bullis (1930.) no Kandavas,
Alfreds Tumānovs (1939.) un Valija Strautmane (1928.) 
no Talsu novada,
Dairis Štokhauzens (1970.) no Matkules pagasta, 
Elita Binava-Binaus (1937.) no Tukuma novada,
Alberts Treikals (1944.) no Zemītes pagasta.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2016.gada oktobrī izdarīti 12 
ieraksti miršanas reģistrā: 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.
gada oktobrī reģistrēti 10, bet novadā kopā 
deklarēti 13 jaundzimušie:

Melita, Betija, Emīlija, Megija, 
Loreta, Kārlis Reinis, Mārtiņš, 
Lauris Kristofers, 
Gustavs, Kristofers, Sandis, 
Dāvis un Svens.

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2016.GADA NOVEMBRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Saglabāt sevī visu labo un gaišo,
Dalīties tajā ar citiem,
Un vienmēr prast laimīgiem būt!

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

Vien abi kopā Jūs esat debesis,
Vien abi kopā jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem, 
Līdz jūrai vien divatā aizšūpot ļauts.

Aina Tetere, Marta Liepiņa, Rita Veinberga, 
Ausma Vilumsone, Mirdza Pumpure, Gunārs 

Heidingers, Imants Zihmanis, Nikolajs Rudzītis, 
Aija Ausekle, Gaida Elerte, Pēteris Kindzulis, 
Aina Juška, Imants Krievāns, Agris Formanis, 

Leontijs Kotļarovs, Andrejs Laimons Berkmanis, 
Aina Baltgalve, Skaidrīte Lastovska, Ēriks Kauliņš, 

Edvards Ķelpis, Pranas Pocius

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gada 
oktobrī reģistrētas 3 laulības

Sveicam jaunās ģimenes!

Kandavas novada dome

Sveicam Rutu un Mārtiņu Celmus 
Zelta kāzu jubilejā

Kandavas novada dome

Meklēju aprūpētāju 94 gadus vecai kundzei. 
Lūdzu pieteikties pa telefonu 26128354. 

Samaksa pēc vienošanās!

5.decembrī no plkst.10:00 – 15:00 Kandavas 
kultūras namā notiks seminārs uzņēmējiem 

“Nodokļu jaunumi 2017.gadā”. 
Semināru vadīs Jadviga Neilande, Sertificēta nodokļu konsultante, 

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, Rakstu autore 
žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls”, grāmatas 

“Komersanta ABC” autore.


