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Kandavas novada vēstnesis2.

AKTUALITĀTES

Tas ir sirds darbs, mana sūtība!
Jūlija nogalē Kandavā 

notika Vislatvijas audžu-
ģimeņu salidojums, kurā 
piedalījās arī audžuģime-
nes no Kandavas novada. 
Mūsu novadā ir liels skaits 
- 92 audžuģimenes, un tas 
arī bija viens no iemesliem, 
kāpēc šogad salidojums no-
tika mūsu pusē. Kā allaž sa-
lidojumā piedalījās arī kan-
davnieces Guntas Brūveres 
ģimene.

Gunta jau trīspadsmit 
gadus savā ģimenē ļāvusi 
rast mājas arī vairākiem au-
džubērniem. Kā pastāstī-ja 
pati Gunta, viņai ir pieredze 
jau no aizbildnības laikiem, 
kad bērnus varēja ņemt aiz-
bildnībā, bet audžu- ģimeņu 
kustība vēl nebija sākusies.

- Toreiz ar bērniem mā-
jās varēja palikt trīs gadus, 

man bija piedzimis trešais bērns- meitiņa peciņa, viņai bija divi gadiņi, 
es algotu darbu vēl nestrādāju. Tuvojās Ziemassvētku laiks, kad man 
piedāvāja paņemt aizbildnībā bērniņus. Pirms Ziemassvētkiem jau allaž 
piedomājam par grūtdieņiem, un kad man bāriņtiesas vadītāja Liena Re-
inberga piedāvāja paņemt aizbildnībā bērnus, tā arī nodomāju, nu kāpēc 
bērniņiem nepalīdzēt?! Arī vīrs Ainārs atbalstīja manu domu un mani 
bērni, abi lielie puikas, kam bija pusaudžu vecums, neiebilda. Abi bērni, 
brālītis un māsiņa bija ar attīstības traucējumiem, no Dzirciema palīgsko-
las, sešus un septiņus gadus veci. Šie pirmie bērniņi palika mūsu ģimenē 
līdz pilngadībai, vēl šobrīd ar viņiem auklējos.Ir grūti viņiem iekļauties 
dzīvē, it sevišķi meitenei. Grūti viņai iestāstīt, kā labāk dzīvot, kā naudiņu 
tērēt. Puisis šobrīd ir Anglijā. Kamēr vēl bija apgādnieka zaudējuma pen-
sija, viņi ar to centās iztikt, bet tagad pensiju vairs nemaksā, jo viņi nemā-
cās, ir grūti .Abi ir pilnīgi bāreņi, viņiem, izņemot mūs, neviena nav. Arī 
nākošie bērni mūsu ģimenē ienāca līdzīgi. Tuvojās pirmais septembris, 
abi mani aizbildāmie gatavojās doties uz palīgskolu, kad Liena Reinberga 
mani atkal uzrunāja, vai nevarot paņemt vēl vienu bērniņu, pusotru gadu 
veco Tomiņu. Māja būšot pārāk klusa, visi lielie bērni pa skolām.,- Gunta 
iesmejas gaišus smieklus, tikpat gaišus kā viņa pati.

- Nu jauks puisītis bija Tomiņš, tādām zilām actiņām, melnām skrop-
stiņām...nu kā es varēju nepaņemt, tik jauks bērniņš! Puisīti apskatīt līdzi 
atbrauca arī vīrs, viņš uzreiz, iesaucās, o, tas būs manējais! Un tā nu viņi 
visi kopā ar maniem trīs bērniem auga līdz 2005.gadam, kad sākās au-
džuģimeņu kustība.Uz Kandavu kā pieredzes apmaiņas lektore atbrauca 
Aija Švāne no Zantes, aicināja mūs visus aizbildņus uz audžuģimeņu ap-
mācībām, toreiz vajadzēja mācīties abiem, gan sievai, gan vīram. Es tā kā 
šaubījos, man trīs bērni, nu kāpēc man uzņemties šādu atbildību! Nepie-
teicos uz mācībām.Bet atkal, zvans no Lienas, Gunta, atnāc kaut izmācies, 

PAR AKTUĀLO
Šobrīd, apkures sezonai 

tuvojoties, atkal aktuāls ir jau-
tājums par apkures tarifiem. 
Deputātiem aktīvi diskutējot, 
piedāvātie tarifi netika apstip-
ri-nāti. Pašvaldība centīsies 
meklēt risinājumu, lai apkures 
tarifu pieaugums būtu iespēja-
mi mazāk sāpīgs iedzīvotājiem. 
Taču gan iedzīvotājiem, gan arī 
deputātiem ir jāsaprot, ka pa-

stāv zināma tarifu aprēķināšanas metodika, kas sastāv 
no daudziem komponentiem. Aprēķinot tarifus tiek 
ņemti vērā arī iepriekšējo gadu rādītāji, kas, diemžēl, 
ne tuvu nav tie labākie. Lielā mērā tas ir arī iepriekšē-
jās “Kandavas namsaimnieka” vadības neprasmes un 
tuvredzības rezultāts. Gaidāmajai apkures sezonai ir 
savlaicīgi iegādāta sausa malka un mēs ceram, ka tā-
dējādi tarifu pieaugumu izdosies samazināt. Tāpat ir 
jāsaprot arī tas, ka nevar gadiem ilgi neveikt nekādas 
investīcijas siltumsaimniecībā un gaidīt, ka tarifi ne-
pieaugs. Tas ir līdzīgi kā ar vecu automašīnu, kas ar 
katru gadu prasa arvien lielākus ieguldījumu – ir jā-
iegulda siltumtrašu rekonstrukcijā, katlu māju atjau-
nošanā utt. Protams, pašvaldība meklēs arī iespējas 
piesaistīt Eiropas finansējumu, taču kaut kādi līdzekļi 
uzņēmuma attīstībai ir jāparedz. “Kandavas namsaim-
nieka“ vadībai ir uzdots atrast kompromisu – izstrādāt 
jaunos tarifus, lai no to pieauguma pēc iespējas mazāk 
ciestu iedzīvotāji, bet arī, lai uzņēmums būtu maksāt-
spējīgs un netiktu novests līdz bankrotam. 

Otrs sāpīgs jautājums ir straujā dzimstības sama-
zināšanās Kandavas novadā. Saskaņā ar dzimtsarakstu 
nodaļas datiem samazinājums ir lielāks par 25%. Tādēļ 
esam pieņēmuši lēmumu izmaksāt, sākot ar 2012.
gada 1.janvāri, vienreizēju pabalstu, sakarā ar bērna 
piedzimšanu, vienas minimālās mēnešalgas apmērā 
par katru jaundzimušo tām ģimenēm, kuras dzīvo un 
ir deklarējušas savu dzīvesvietu Kandavas novadā.

Tāpat ļoti sasāpējis jautājums ir ielas. Atsaucoties uz 
iedzīvotāju sūdzībām, esam veikuši uzlabojumus ceļu 
segumā – Lauku un Rūju ielās. Tāpat esam izstrādājuši 
ceļu rekonstrukcijas projektu Jelgavas un Zemītes ielās, 
kā arī Lielās ielas posmā no tilta līdz baznīcai. Tuvākajā 
laikā  deputāti lems, ko darīt ar šīm ielām.

Labā ziņa ir tāda, ka pašvaldības budžeta ieņē-
mumu daļas izpilde ir pat vairāk kā apmierinoša, tāpēc 
jau augustā, ņemot vērā pirmā pusgada rezultātus, 
plānojam veikt budžeta grozījumus un paredzēt 
papildus līdzekļus izglītībai, jo šajā jomā šīgada 
budžetā bija samazinājums.

Vēlreiz gribu uzsvērt, ka mēs strādājam, lai ieguldījums 
dotu augļus ilgtermiņā un nevajadzētu atgriezties pie jau 
paveiktā un to labot. Piemērs ir kaut vai apgaismojums 
Talsu un  Rūmenes ielās. Projekta pamatfinansējumā tas 
nebija paredzēts, taču tas tiks ierīkots par pašvaldības 
līdzekļiem, lai vēlāk nebūtu jāatgriežas pie jau labiekārtota 
ielu seguma un jāveic darbi vēlreiz. 

Varbūt, ka daudz kas no paveiktā nedod redzamus 
rezultātus uzreiz, bet ar laiku tas noteikti atmaksāsies. 

Rolands Bārenis

Foto: (no labās): meita Marita, Gunta 
Brūvere, audžudēls Igors, priekšā 

audžubērni Dāvis un Oļesja. 
Tētis Ainārs nebija klāt fotogrāfēšanās 
brīdī, jo strādāja, bet audžudēls Toms 

ciemojās Amerikā.

Mūsu novadniece Elza Gulbe no 
Vānes augusta sākumā Ītonas kanā-
lā Londonā izcīnīja bronzas me-
daļu Pasaules junioru čempionātā 
akadēmiskajā airēšanā 2000 metru 
distancē.

Sveicam Elzu ar lielo panāku-
mu!

Airētāja Elza Gulbe trešā labākā pasaulē!
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Kandavas novada vēstnesis 3.
mums vēl tieši viens pāris trūkst!( smejas 
savus gaišos smieklus) Man sirds mīksta, 
aizgājām. Izmācījāmies.Un, kad tu jau esi 
audžuģimenes statusā, protams, tiek pie-
dāvāti bērni.Un nevis viens, bet trīs, kuri ir 
nešķirami, jo tās bija trīs māsiņas. Vecākai 
māsai bija 14 gadi, divas maziņās divar-
pus gadus un vienpadsmit mēnešus vecas. 
Mātei bija atņemtas vecāku tiesības. Arī 
divu jaunāko meiteņu tēvs ģimenē vairs 
nedzīvoja. Vecākās meitenes tēvs bija mi-
ris. Manai meitai toreiz bija deviņi gadi, 
bet viņa bija man neatsverams palīgs, kā 
viņa bija pieķērusies abām mazajām mei-
tenēm, cilāja, auklēja, pieskatīja...

Te pirmo reizi sarunas laikā, Gunta 
pieklust un acīs parādās valgums.

- Pats sāpīgākais process esot audžuģi-
menei, ir tas brīdis, kad bērni tiek adoptēti 
uz ārzemēm. Diemžēl mums Latvijā ir tā, 
ka lai kā es mīlu šos bērnus, es nevaru vi-
ņus adoptēt tīri finansiālu apsvērumu dēļ, 
jo kā gan es viņus par savu un vīra algu 
uzturēšu. Valsts adoptētiem bērniem ne-
palīdz, valsts maksā tikai tos astoņus latus 
un tiec galā kā gribi. Kaut man sirds plīst 
pušu, kad bērnus adoptē uz ārzemēm, es 
viņus paturēt nevaru, man nav tādu lī-
dzekļu, lai viņas izaudzinātu.Un tā meite-
nes tika adoptētas, viņu jaunie vecāki bija 
no Francijas. Lielākā māsa palika Latvijā, 
viņa tagad jau ir pieaugusi, salidojumā 
sestdien satikāmies. Kaut kā jau cīnās pa 
dzīvi, viegli nav.

Gunta apklust un iegrimst domās, tad 

turpina:
-Pēc abu meiteņu adopcijas, es ilgi ne-

varēju atgūties, sirds sāpēja...tad man pie-
dāvāja paņemt divgadīgu puisīti uz vienu 
mēnesi, kamēr sakārtos viņa papīrus, lai 
zēns tiktu audžuģimenē pie savas māsiņas 
Vānē.

Pēc tam mūsu ģimenē ienāca meitene 
Brenda no Kuldīgas, loti jauka meitene, 
deviņus gadus veca. Pēc diviem gadiem 
Brenda un Tomiņš viesģimeņu kustības 
ietvaros aizbrauca paciemoties uz Ameri-
ku. Ir tā, ka ja bērniem tur iepatīkas, tad 
var tikt kārtota arī viņu adopcija. Brenda 
teica, ka noteikti atgriezīsies Latvijā, bet 
Tomiņš gan sacīja, ka ja patiks, paliks 
tur. Bet iznāca otrādi. Un tagad Brenda 
ir Amerikā pie saviem jaunajiem vecā-
kiem. Bērnam iet labi, viņa man raksta, ir 
apmierināta, un es teiktu, ka viņas vecāki 
ir eņģeļi, mamma tik brīnišķīga sieviete, 
tēvs lidotājs. Laba ģimene.

Pēc nelielas pauzes, Gunta turpina stās-
tu:

-Un tad mūsu ģimenē ienāca brālītis 
un māsiņa no Olaines. Viņi dzīvoja vienā 
no Rīgas bērnu namiem. Vispirms iepazi-
nāmies ar viņiem, bijām uz bērnu namu 
ciemos .Mani bērni viņus labi pieņēma, 
mazajiem tagad ir trīs un četri gadiņi.Ir 
viņiem nelieli attīstības traucējumi, bet 
mēs daudz strādājam, ejam uz Monteso-
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15 gadīgs puisis Igors no Valmieras. Biju 
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arī mācības, dažādi pulciņi, koncerti, nav 
jāuztraucas, kur bērni, jo viņi pa to laiku 
darbojas citās nodarbībās. Kandavā šoreiz 
bija sabraucis ļoti liels skaits audžuģime-
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ku no Kandavas stacijas, neskatoties uz 
saviem gadiem un veselības problēmām, 
viņa savā mazajā divistabu dzīvoklītī ra-
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Dagnija Gudriķe
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- Gada vēsākos mēnešus pavadu 
Amerikā, bet vasaras šeit Latvijā.,- sacīja 

Līga Ruperte.
Pagājušā gadā Līga Ruperte saņēmusi 
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8.-15.jūlijam Vidzemē-Kocēnos, bet ot-
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Dagnija Gudriķe
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Es daru lietas, kas man patīk!
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Kandavas Dāmu kauss kartin-
gā tika izcīnīts otro gadu pēc kārtas.
To organizēja Rolands Bārenis un 
motoparks”Kandava”, bet balvas sarūpē-
ja sporta klubs „Kandava”. 

Šī gada kausa izcīņā piedalījās 
arī pagājušā gada uzvarētājas Elīna 
Ozola un Lienīte Zaļevska, kā arī 
Līva Birkenšteina, kura bija iecerējusi 
revanšēties par pagājušā gada neveiksmi, 
kad fināla braucienā viņas karts izlidoja 
no trases, un uzvaras laurus plūca citas. 
Jāpiebilst, ka revanšs izdevās.

Uz starta kvalifikācijā stājās 28 
dalībnieces, no kurām apmēram puse, 

kartingā sēdās pirmo reizi, bet dažas 
vispār pirmo reizi dzīvē saskārās ar 
tehnisko sportu. Sacensību sākums bija 
diezgan mierīgs un nekas neliecināja 
par kaislībām, kuras sākās priekšfināla 
braucienos. Četros priekšfināla brau- 
cienos katrā startēja septiņas dāmas, 
nevis pēc kvalifikācijas rezultāta, bet 
sajauktā secībā, lai būtu sportiskāks 
azarts un interesantākas cīņas.

No katra priekšfināla vietas finālā izcī-
nīja divas dalībnieces. Apkopojot rezultā-
tus, finālā iekļuva Līva Birkenšteina, Diāna 
Ivanova, Elīna Ozola, Līga Čabaja, Lienīte 
Zaļevska, Anda Zommere, Linda Grenevi-
ca un Baiba Žakaite.

Fināla iebraucienam startu deva do-
mes priekšsēdētājs Rolands Bārenis. Aiz-
rautīgā cīniņā, otrās, trešās un ceturtās 
vietas ieguvējas, ik pa laikam mainoties 
vietām, radīja spriedzi līdz-jutēju rindās. 
Radi un draugi izkliedza uzmundrinā-
juma saukļus, cenšoties pārspēt cits citu 
skaļumā. Nenotveramā tālumā pirmo 

vietu sev jau bija 
nodrošinājusi Līva 
Birkenšteina. Otro 
vietu pārliecinoši 
izcīnīja Elīna Ozo- la, 
bet sīvā cīniņā tre-
šajā vietā izvirz-ījās 
Diāna Ivanova.

Apbalvošanā,kā 
labākajos mačos 
Eiropā un pasaulē, 
dāmas tika pie kau-
siem un šampanie-
ša, ar kuru draudzī-
gi aplaistīja viena 
otru. Nomināciju 
Simpātiskākā kar-

tingiste ieguva rīdziniece Kristīne Rutu-
le. Titulu Neveiksminiece šogad ieguva 
Līva Kot-ļerova. Viņa sīvi cīnījās, vai-
rākkārt apgriezās, izlidoja no trases, un 
beigās savā priekšfināla braucienā palika 
ceturtā. Par titula Agresīvākā braucēja 
īpašnieci kļuva Krista Rudēvica, kura 
kvalifikācijā uzstādīja ceturto rezultātu, 
bet savā priekšfināla braucienā, azartiski 
un agresīvi cīnoties, tomēr palika trešā, 
līdz ar to neiekļūstot finālā.

Trīs ātrāko apļu uzrādītājas tika pie 
adrenalīnu uzdzenošas iespējas- izbraukt 
trasi ar sacīkšu kartiem!

Ar interesantajām sacīkstēm apmie-
rinātas bija gan braucējas, gan līdzi 
jutēji.

Gaidīsim nākošo gadu un nākošo 
Kandavas Dāmu kausu kartingā! Kaut 
vairāk būtu šādu azartisku pasākumu!,- 
skanēja vienbalsīgs atzinums.

 Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste

2011.gada 28.jūlija 
Kandavas novada domes sēde

Kandavas novada domes sēdē tika 
skatīti 32 jautājumi:

• Deputāti pieņēma zināšanai SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” ie-
sniegto informāciju par iekšējo ūdens un 
kanalizācijas pievadu izbūvi un pieslēgša-
nu pie centrālā ūdens un kanalizācijas tīkla 
Kandavas pilsētā.

• Apstiprināti Kandavas novada domes 
iekšējo normatīvo aktu - grozījumi 2010.
gada 31.marta Kandavas novada domes 
institūciju amatpersonu un darbinieku at-
līdzības nolikumā un nolemts, ka šie grozī-
jumi stājas spēkā 2011.gada 1.augustā.

• Pieņemts zināšanai SIA „Kandavas 
namsaimnieks” vadības ziņojums par 
darbību laika periodā no 1.aprīļa līdz 
1.jūlijam 2011.g.

• Tika skatīts jautājums par apkures ta-
rifu apstiprināšanu Kandavas novada katlu 
mājās.Kā paskaidroja SIA „Kandavas nam-
saimnieks” valdes locekle S.Irbe, saskaņā 
ar 2010.gada pārskatu un AS „BDO” revi-
dentu atzinumu, SIA ”Kandavas namsaim-
nieks” 2010.gadā strādājis ar zaudējumiem 
un saimnieciskās darbības rentabilitātes 
rādītāji ir zemi. Kā viens no iemesliem 
šādiem rentabilitātes rādītājiem ir zemie 
apkures tarifi, kas ir ievērojami zemāki par 
apkures pakalpojuma pašizmaksu. Pirms 
diviem mēnešiem notikušajā Valsts Ieņē-
mumu dienesta pārbaudē tika aizrādīts 
par to, ka apkures tarifiem jābūt atbilsto-
šiem pašizmaksai. Tarifi ir aprēķināti pēc 
pagājušā gada rādītājiem un nākamā gada 
sākumā, ja būs iespējams, tiks veikts tarifu 
pārrēķins.

Jautājums par apkures tarifu ap-
stiprināšanu izraisīja asas debates de-
putātu starpā.

Pagājušajā apkures sezonā iedzīvotāji 
saņēma apkures pakalpojumu zemā 
kvalitātē, tika kurināts ar slapju malku, tā 
debatēs atzīmēja deputāte L.Gudakovska.

Deputāte S.Tiltiņa sacīja, ka viņasprāt, 
pareizāk būtu rudenī turpināt apkures se-
zonu ar to pašu ciparu tarifu, un tarifus 
pārskatīt janvārī. Viņai piekrita deputāts 
N. Štoferts, jo nākamajai apkures sezonai 
ir sagatavota sausa malka, līdz ar to vienas 
megavatstundas izmaksas būs lētākas. Kā 
sacīja deputāts A.D.Freimanis, daudzus 
gadus nekas nav darīts, lai uzlabotu dzī-
vojamo fondu, liela daļa dzīvokļu ir sliktā 
stāvoklī, un neuzlabojot to siltumnoturību, 
nāksies celt cenas arī turpmāk. 

Domes priekšsēdētājs R. Bārenis 
uzsvēra, ka daudzus gadus nekas nav darīts 
lai veiktu ieguldījumus katlu mājās un 
siltumtrašu uzlabošanai, tādēļ mēs esam 
nonākuši pie situācijas, ja netiks veikti 
ieguldījumi krāsnīs, katlumājās, netiks 
uzlabots dzīvojamais fonds, izmaksas 
tikai palielināsies. Šobrīd tiek darīts viss, 
lai investētu un glābtu uzņēmumu, lai tas 
varētu startēt Eiropas Savienības 
projektos.

Debašu rezultātā, deputātiem atklāti 
balsojot, lēmums par apkures tarifu apstip-

Kandavas Dāmu kauss kartingā
23.jūlijā Kandavas Swedbank kartodromā risinājās spraigas un atraktīvas 

sacīkstes, kad 28 dāmām sacenšoties kartinga trases līkločos, tika izcīnīts 
Kandavas Dāmu kauss.
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stāvoklī, un neuzlabojot to siltumnoturību, 
nāksies celt cenas arī turpmāk. 

Domes priekšsēdētājs R. Bārenis 
uzsvēra, ka daudzus gadus nekas nav darīts 
lai veiktu ieguldījumus katlu mājās un 
siltumtrašu uzlabošanai, tādēļ mēs esam 
nonākuši pie situācijas, ja netiks veikti 
ieguldījumi krāsnīs, katlumājās, netiks 
uzlabots dzīvojamais fonds, izmaksas 
tikai palielināsies. Šobrīd tiek darīts viss, 
lai investētu un glābtu uzņēmumu, lai tas 
varētu startēt Eiropas Savienības 
projektos.

Debašu rezultātā, deputātiem atklāti 
balsojot, lēmums par apkures tarifu apstip-

Kandavas Dāmu kauss kartingā
23.jūlijā Kandavas Swedbank kartodromā risinājās spraigas un atraktīvas 

sacīkstes, kad 28 dāmām sacenšoties kartinga trases līkločos, tika izcīnīts 
Kandavas Dāmu kauss.
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rināšanu Kandavas novada katlu mājās, 
netika pieņemts.

• Deputāti atbalstīja lēmumu par Kan-
davas Mākslas un Mūzikas skolu apvie-
nošanu, un tika nolemts uzdot Kandavas 
novada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļai izskatīt iespējas Eiropas Savienības 
fondu finansējuma piesaistei Mākslas un 
Mūzikas skolas ēku renovācijai.

• Domes priekšsēdētājs R.Bārenis rosi-
nāja skatīt jautājumu par vienreizēja pabal-
sta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimša-
nu un deputāti nolēma, sākot ar 2012.gada 
1.janvāri, Kandavas novadā deklarētām 
ģimenēm izmaksāt vienreizēju pabalstu 
sakarā ar bērna piedzimšanu vienas mini-
mālās mēnešalgas apmērā par bērnu.

• Tika pieņemti zināšanai Kanda-
vas novada domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada sociālais dienests” di-
rektora I.Leitarta pētījuma rezultāti par 
atkarību izraisošo vielu izplatību Kandavas 
novada izglītības iestādēs, un uzdots Kan-
davas novada izglītības iestāžu vadītājiem 
sadarbībā ar Kandavas novada pašvaldības 
policiju un Valsts policiju organizēt pasā-
kumus izglītības iestādēs atkarību izraisošo 
vielu izplatības novēršanai. Kandavas nova-
da Izglītības pārvaldei tika uzdots iesniegt 
ziņojumu Izglītības, kultūras un sporta ko-
mitejas sēdē oktobra mēnesī par izglītības 
iestāžu plānotajiem pasākumiem atkarību 
izraisošo vielu izplatības ierobežošanai.        

• Tāpat deputāti skatīja virkni ar ne-
kustamajiem īpašumiem saistītu jau-tā-
jumu. Tika nolemts pilnveidot vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma 1. re-
dakciju, atbilstoši institūciju atzinumiem 
un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem 
un sagatavot vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju.

Domes sēdes protokols pieejams www.
kandava.lv, sadaļā Pašvaldība.

Kārtējās Kandavas novada domes 
komiteju sēdes plānotas 2011.gada 

18.augustā no plkst. 13:00.
 Kārtējā Kandavas novada domes sēde 

2011.gada 25.augustā plkst.13:00

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 4

„Grozījumi Kandavas novada domes 
30.09.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.22 „Par neapbūvēta zemesgabala 

nomas maksas apmēru 
Kandavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-val-
dībām” 15.panta pirmās daļas 7.un 10.pun-
ktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
a) apakšpunktu, Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi 
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
18.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 
30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 22 
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas mak-
sas apmēru Kandavas novadā” (publicēti 
informatīvajā izdevumā „Kan-davas No-
vada Vēstnesis” 2010.gadā Nr. 20 (69) un 
2011.gadā Nr.23 (72)), turpmāk – noteiku-
mi, šādus grozījumus:

1.Izteikt noteikumu 3.1.apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„3.1. lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei, kuras platība lielāka par 0,2 ha 
(izņemot gadījumus, kuras platība mazāka 
par 0,2 ha un ja zemes vienība atrodas 
blakus pie lauksaimniecībā izmantojamām 
zemēm) – 3 % apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās 
vērtības;”

2. Papildināt noteikumu 3.2.apakš-
punktu aiz vārda „dārzu”  ar zīmēm un  
vārdiem „(līdz 0,2 ha platībā)”.

3. Papildināt  noteikumu 3.punktu ar 
jaunu 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.3. neapbūvētu zemesgabalu ar citiem 
lietošanas mērķiem – 5% apmērā no Valsts 
zemes dienesta noteiktās zemesgabala 
kadastrālās vērtības.”.

4. Papildināt noteikumus ar jaunu 
6.punktu šādā redakcijā:

„6. Atsevišķos gadījumos (piemēram, 
blakus esošiem zemesgabaliem ar 
vienādu lietošanas mērķi, ir būtiski at-
šķirīga kadastrālā vērtība, invalīdiem, 
daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk 
bērni), trūcīgām personām, kā arī  gadī-
jumos, ja zemes vienība ir aizaugusi ar 
krūmiem, kas apgrūtina zemes lietošanu 
lauksaimniecības vajadzībām) ir tiesības 
griezties Kandavas novada domē ar 
iesniegumu par šajos noteikumos noteiktās 
nomas maksas samazinājumu, ievērojot 
Ministru kabineta  2007.gada 30.oktobra 
noteikumos Nr. 735„Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” noteikto 
zemes nomas maksas apmēru.”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 5

„Grozījumi Kandavas novada domes 
23.12.2009. saistošajos noteikumos 

Nr.16„Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu””

Izdoti saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8.panta 
pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
1.punktu,  41.panta pirmās daļas 1.punktu

1.Papildināt noteikumus ar 
1.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.4.bioloģiskie atkritumi - bioloģiski 
noārdāmie dārzu vai parku atkritumi, 
mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās 
ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības 
telpu pārtikas un virtuves atkritumi un 
līdzvērtīgi pārtikas rūpniecības uzņēmumu 
atkritumi”.

2. Papildināt noteikumu 1.15.punktu 
pēc vārda transportēšanai ar vārdiem 
„atkritumu pārvadāšanas atļauja”

3.Izteikt noteikumu 2.3.,2.4., 
2.4.1.,2.4.2, 2.4.3. šādā  redakcijā:

2.3.reglamentēt atkritumu 
apsaimniekošanu Kandavas novada 
administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu 
cilvēku dzīvību un veselību, kā arī 
personīgo mantu;

2.4. novērst atkritumu negatīvo ietekmi 
uz vidi, tai skaitā:

2.4.1. radīt apdraudējumus ūdeņiem, 
gaisam, augsnei, kā arī augiem un 
dzīvniekiem,

2.4.2. radīt traucējošus trokšņus vai 
smakas,

2.4.3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un 
īpaši aizsargājamās teritorijas.

4. Aizstāt noteikumu 22.punktā 
vārdus Vides ministrija ar vārdiem „Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija”.

5. Aizstāt noteikumu 30.punktā vārdus 
21.punktam ar vārdiem „20.punktam”.

6. Aizstāt noteikumu 37.punktā vārdus  
Kandavas novada pašvaldības ar vārdiem 

„ īpašnieka vai apsaimniekotāja”.
7. Aizstāt noteikumu 41.punktā vārdus 

vienu reizi mēnesī ar vārdiem „vienu reizi 
trijos mēnešos” un lēmumu ar vārdu 
„atļauju”.

8. Aizstāt noteikumu 47.punktā skaitļus 
200 līdz 300 ar skaitļiem „250 līdz 350”.

9. Aizstāt noteikumu 50.8. punktā 
skaitli 51.7 ar skaitļiem „50.1., 50.7”

10. Svītrot noteikumu 73.punktu.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.9

„Grozījumi Kandavas novada domes 
30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 

„Kandavas novada domes nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 23. un 24.pantu
Izdarīt 2009.gada 30.jūlijā apstipri-

nātajos Kandavas novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr.5 „Kandavas novada 
domes nolikums” (turpmāk – noteikumi) 
šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā 
redakcijā:

„5.Administrācija ir Domes 
izpildinstitūcija, kas nodrošina Kandavas 
novada domes pieņemto lēmumu izpildi, 
kā arī darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu. Kandavas novada domes 
administrāciju veido:

5.1. Kanceleja;
5.2. Juridiskā un personāla nodaļa;
5.3. Attīstības un plānošanas nodaļa;
5.4. Finanšu nodaļa;
5.5.Dzimtsarakstu nodaļa;
5.6.Kandavas novada Būvvalde;
5.7.Kandavas novada Bāriņtiesa;
5.8. Nekustamo īpašumu nodaļa;
5.9. Cēres pagasta pārvalde;
5.10. Matkules pagasta pārvalde;
5.11. Vānes pagasta pārvalde;
5.12. Zantes pagasta pārvalde;
5.13. Zemītes pagasta pārvalde.”.
2. Izteikt noteikumu 6.punkta 6.2.1. 

punktu šādā redakcijā:
„Jauniešu centrs „Nagla””
3. Izteikt noteikumu 6.punkta 6.7. 

punktu šādā redakcijā:
„Kandavas novada Zantes pamatskola”
4. Svītrot noteikumu 6.punkta 6.17.1.1. 

un 6.17.1.2. apakšpunktus.
5. Svītrot noteikumu 10.punkta 10.10. 

apakšpunktu.
6. Izteikt noteikumu 13.punktu šādā 

redakcijā:
„13.Pašvaldības administrācijas struk-

tūrvienību, iestāžu tiesības un pienākumi 
tiek noteikti saskaņā ar nolikumiem, bet 
pašvaldības kapitālsabiedrību tiesības 
un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar 
statūtiem. Pašvaldības administrācijas 
struktūrvienību nolikumus apstiprina 
domes priekšsēdētājs, bet pašvaldības 
iestāžu nolikumus apstiprina dome. 
Administrācijas darbinieku pienākumus 
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un tiesības nosaka amatu apraksti, kurus 
sagatavo nodaļu vadītāji, bet apstiprina 
domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors. 
Domes darba samaksas nolikumu sagatavo 
domes izpilddirektors un apstiprina 
dome.”.

7.Svītrot noteikumu 14.punkta 14.5 un 
14.15.apakšpunktu un papildināt 14.16.
apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.16. Pašvaldības mantas un īpašumu 
atsavināšanas  un iznomāšanas izsoles 
komisiju.”.

8. Izteikt noteikumu 19.punkta 19.17.
apakšpunktu šādā redakcijā:

„19.17. Ir tiesīgs bez domes 
saskaņojuma iepirkuma rezultātā parakstīt 
saimnieciskos līgumus par naudas summu 
līdz Ls 19 999,99 (publiski piegādes 
līgumi vai pakalpojumu līgumi) un līdz 
Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi). Domes 
priekšsēdētājs var uzdot privāttiesiskos 
līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
pašvaldību administrācijas darbību un kuru 
summa nepārsniedz Ls 19 999,99 (publiski 
piegādes līgumi vai pakalpojumu līgumi) 
un līdz Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi), 
pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram 
vai citai pašvaldības administrācijas 
amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība 
neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības 
vajadzībām.”.

9. Papildināt noteikumu 19.punktu ar 
19.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

„19.20. Koordinē civilās aizsardzības 
pasākumu norisi.”.

10. Svītrot noteikumu 25.punkta 25.2., 
25.4., un 25.6. apakšpunktus.

11. Svītrot noteikumu 25.punkta 25.3. 
apakšpunktā vārdus „un koordinē civilās 
aizsardzības pasākumu norisi”.

12. Papildināt noteikumu 25.punktu 
ar jauniem 25.7., 25.8., 25.9., un 25.10. 
apakšpunktiem:

„25.7. Pārstāv pašvaldību attiecībās ar 
valsti un citām pašvaldībām;

25.8. Domes vārdā izdod pilnvaras, 
paraksta līgumus un citus juridiskos 
dokumentus;

25.9. Dod saistošus rīkojumus domes 
administrācijas darbiniekiem;

25.10. Ierosina jautājumu izskatīšanu 
domē, komitejās un komisijās.”.

13. Papildināt noteikumu 28.punktu ar 
jaunu 28.19.apakšpunktu:

„28.19. Organizē fizisku un juridisku 
personu iesniegumu apriti pašvaldības 
struktūrvienībās.”.

14. Papildināt noteikumu 32.punktu aiz 
vārda „nozares” ar vārdiem „un nekustamo 
īpašumu”

15. Svītrot noteikumu 33.punkta 
33.1.apakšpunktu. 

16. Aizstāt noteikumu 34.punktā 
vārdus „ar „Kandavas novada domes 
darba samaksas nolikumu””  ar vārdiem 
„ar iekšējo normatīvo aktu „Kandavas 
novada domes institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikums””.

17. Izteikt noteikumu 39.punkta 39.10.
apakšpunktu šādā redakcijā:

„39.10. Pārzina Finanšu nodaļas, 
Attīstības un plānošanas nodaļas, 
Dzimtsarakstu nodaļas, Pašvaldības mantas 
un īpašumu atsavināšanas  un iznomāšanas 
izsoles komisijas, Dzīvojamo māju 

privatizācijas komisijas un Administratīvās 
komisijas darbu;”.

18. Izteikt noteikumu 39.punkta 39.14.
apkašpunktu šādā redakcijā: 

„39.14. Izskata domes gada pārskatu 
un lemj par tā virzīšanu apstiprināšanai 
domes sēdē;”.

19. Svītrot noteikumu 40.punkta 
40.2.apakšpunktā vārdus „vides pārvaldes 
struktūru un”.

20. Svītrot noteikumu 40.punkta 
40.5.apakšpunktā vārdus „par nedzīvojamo 
telpu nomu”. 

21. Aizstāt noteikumu 67.punktā vārdu 
„ko” ar vārdu „no”.

22.Aizstāt noteikumu 79.punktā vārdus 
„rakstveida atzinuma sniegšanai” ar vārdu 
„saskaņošanai”.

23.Papildināt noteikumu 80.punktu ar 
otro teikumu šādā redakcijā: „Pašvaldības 
saistošo noteikumu projekta atbilstību 
augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem 
un juridiskās tehnikas noteikumiem jurists 
var apliecināt arī to vizējot, nerakstot 
atsevišķu atzinumu.”.

24.Aizstāt noteikumu 81.punktā 
vārdus „rakstveida atzinuma sniegšanai” 
ar vārdiem „ un jāsaskaņo”.

25. Izteikt noteikumu 85.punktu šādā 
redakcijā:

„85. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez 
domes saskaņojuma iepirkuma rezultātā 
parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas 
summu līdz Ls 19 999,99 (publiski piegādes 
līgumi vai pakalpojumu līgumi) un līdz 
Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi). Domes 
priekšsēdētājs var uzdot privāttiesiskos 
līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
pašvaldību administrācijas darbību un kuru 
summa nepārsniedz Ls 19 999,99 (publiski 
piegādes līgumi vai pakalpojumu līgumi) 
un līdz Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi), 
pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram 
vai citai pašvaldības administrācijas 
amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība 
neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības 
vajadzībām.”.

26.Izteikt noteikumu 86.punktu šādā 
redakcijā:

„86.Darba līgumus ar pašvaldības 
darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus 
saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem 
pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz Ls 
2999,00 slēdz pašvaldības izpilddirektors.”.

27. Svītrot noteikumu 87.punkta otro 
teikumu.

28.Aizstāt noteikumu 92.punktā vārdu 
„datumu” ar vārdu „termiņu”.

29.Papildināt noteikumu 122.punktu 
aiz vārda „iesniegumus” ar vārdiem 
„izskatīšanai domes sēdē”. 

30.Izteikt noteikumu 123.punktu šādā 
redakcijā:

„123.Uz uzņēmumu un iestāžu 
amatpersonām adresētajiem deputāta 
pieprasījumiem uzņēmumu un iestāžu 
amatpersonām atbilde deputātam jāsniedz 
likuma „Par pilsētas domes, rajona 
padomes un pagasta padomes deputāta 
statusu” noteiktajā kārtībā un termiņā.”. 

31.Papildināt noteikumu 130.punktu 
aiz vārda „priekšsēdētājs” ar vārdiem „vai 
izpilddirektors”.

32. Papildināt noteikumu 131.punktu 
pirms vārda „izpilddirektora” ar vārdiem 

„priekšsēdētāja vai”.
33. Izteikt noteikumu 137.punktu šādā 

redakcijā:
„137. Publiskā apspriešana jārīko par:
137.1. pašvaldības administratīvās 

teritorijas robežas grozīšanu;
137.2. pašvaldības attīstības pro-

grammām, kas būtiski ietekmē pašvaldības 
iedzīvotājus;

137.3. teritorijas plānojumu;
137.4. citiem normatīvos aktos no-

teiktajiem jautājumiem.”.
34. Izteikt noteikumu 139.punkta 

139.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„139.2. Pēc ne mazāk kā 5% no 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 
dzīvojošo iedzīvotāju iniciatīvas;”.

35.Svītrot noteikumu 140.punktu.
36. Izteikt noteikumu 149.punkta 

149.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„149.1.3. „Pašvaldības mantas un 

īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 
izsoles komisija.”. 

37. Izteikt noteikumu 151.punktu šādā 
redakcijā:

„151. Administratīvo aktu strīdu 
komisijas sastāvu nosaka dome.”.

38. Izteikt nolikuma pielikumu jaunā 
redakcijā (pielikums).

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.10 

„Par pašvaldības palīdzību vēsturisku 
būvgaldniecības izstrādājumu atjau-
nošanai vai restaurācijai, balkonu at-

jaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu 
krāsojuma atjaunošanai un jumta segu-
ma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūv-
niecības pieminekļa „Kandavas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām 

ēkām, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā ietverta-

jām ēkām Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 
23.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu 
un 43.panta trešo daļu

I Noteikumos lietotie termini
1. Būvgaldniecības izstrādājumi

– šo noteikumu izpratnē: vēsturisko 
ēku oriģinālie koka logi un durvis, tai 
skaitā, to komplektā ietilpstošie elementi: 
aplodas, virslogi, sandriki, slēģi un citi, kas 
saglabājušies no ēkas būvniecības laika vai 
raksturo laiku, kad ēka ir tapusi. 

2. Būvgaldniecības izstrādājuma 
komplekts – viena loga elementi vai vienu 
durvju elementi, kas veido kompozicionālu 
un funkcionālu veselumu.

3. Ēku fasāžu krāsojums - fasādes 
krāsošana jāveic saskaņā ar Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijā un  
Kandavas novada būvvaldē saskaņotu 
krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto 
krāsojumu. 

4. Balkoni – šo noteikumu izpratnē: 
vēsturisko ēku oriģinālie balkoni (esoši vai 
atjaunojami, pamatojoties uz vēsturiskiem 
materiāliem), tai skaitā , to komplektā 
ietilpstošie elementi – margas, stiprinājumi, 
koka detaļas.

5. Jumta segums -  renovējams vai 
atjaunojams jumta seguma materiāls un 
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un tiesības nosaka amatu apraksti, kurus 
sagatavo nodaļu vadītāji, bet apstiprina 
domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors. 
Domes darba samaksas nolikumu sagatavo 
domes izpilddirektors un apstiprina 
dome.”.

7.Svītrot noteikumu 14.punkta 14.5 un 
14.15.apakšpunktu un papildināt 14.16.
apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.16. Pašvaldības mantas un īpašumu 
atsavināšanas  un iznomāšanas izsoles 
komisiju.”.

8. Izteikt noteikumu 19.punkta 19.17.
apakšpunktu šādā redakcijā:

„19.17. Ir tiesīgs bez domes 
saskaņojuma iepirkuma rezultātā parakstīt 
saimnieciskos līgumus par naudas summu 
līdz Ls 19 999,99 (publiski piegādes 
līgumi vai pakalpojumu līgumi) un līdz 
Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi). Domes 
priekšsēdētājs var uzdot privāttiesiskos 
līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
pašvaldību administrācijas darbību un kuru 
summa nepārsniedz Ls 19 999,99 (publiski 
piegādes līgumi vai pakalpojumu līgumi) 
un līdz Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi), 
pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram 
vai citai pašvaldības administrācijas 
amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība 
neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības 
vajadzībām.”.

9. Papildināt noteikumu 19.punktu ar 
19.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

„19.20. Koordinē civilās aizsardzības 
pasākumu norisi.”.

10. Svītrot noteikumu 25.punkta 25.2., 
25.4., un 25.6. apakšpunktus.

11. Svītrot noteikumu 25.punkta 25.3. 
apakšpunktā vārdus „un koordinē civilās 
aizsardzības pasākumu norisi”.

12. Papildināt noteikumu 25.punktu 
ar jauniem 25.7., 25.8., 25.9., un 25.10. 
apakšpunktiem:

„25.7. Pārstāv pašvaldību attiecībās ar 
valsti un citām pašvaldībām;

25.8. Domes vārdā izdod pilnvaras, 
paraksta līgumus un citus juridiskos 
dokumentus;

25.9. Dod saistošus rīkojumus domes 
administrācijas darbiniekiem;

25.10. Ierosina jautājumu izskatīšanu 
domē, komitejās un komisijās.”.

13. Papildināt noteikumu 28.punktu ar 
jaunu 28.19.apakšpunktu:

„28.19. Organizē fizisku un juridisku 
personu iesniegumu apriti pašvaldības 
struktūrvienībās.”.

14. Papildināt noteikumu 32.punktu aiz 
vārda „nozares” ar vārdiem „un nekustamo 
īpašumu”

15. Svītrot noteikumu 33.punkta 
33.1.apakšpunktu. 

16. Aizstāt noteikumu 34.punktā 
vārdus „ar „Kandavas novada domes 
darba samaksas nolikumu””  ar vārdiem 
„ar iekšējo normatīvo aktu „Kandavas 
novada domes institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikums””.

17. Izteikt noteikumu 39.punkta 39.10.
apakšpunktu šādā redakcijā:

„39.10. Pārzina Finanšu nodaļas, 
Attīstības un plānošanas nodaļas, 
Dzimtsarakstu nodaļas, Pašvaldības mantas 
un īpašumu atsavināšanas  un iznomāšanas 
izsoles komisijas, Dzīvojamo māju 

privatizācijas komisijas un Administratīvās 
komisijas darbu;”.

18. Izteikt noteikumu 39.punkta 39.14.
apkašpunktu šādā redakcijā: 

„39.14. Izskata domes gada pārskatu 
un lemj par tā virzīšanu apstiprināšanai 
domes sēdē;”.

19. Svītrot noteikumu 40.punkta 
40.2.apakšpunktā vārdus „vides pārvaldes 
struktūru un”.

20. Svītrot noteikumu 40.punkta 
40.5.apakšpunktā vārdus „par nedzīvojamo 
telpu nomu”. 

21. Aizstāt noteikumu 67.punktā vārdu 
„ko” ar vārdu „no”.

22.Aizstāt noteikumu 79.punktā vārdus 
„rakstveida atzinuma sniegšanai” ar vārdu 
„saskaņošanai”.

23.Papildināt noteikumu 80.punktu ar 
otro teikumu šādā redakcijā: „Pašvaldības 
saistošo noteikumu projekta atbilstību 
augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem 
un juridiskās tehnikas noteikumiem jurists 
var apliecināt arī to vizējot, nerakstot 
atsevišķu atzinumu.”.

24.Aizstāt noteikumu 81.punktā 
vārdus „rakstveida atzinuma sniegšanai” 
ar vārdiem „ un jāsaskaņo”.

25. Izteikt noteikumu 85.punktu šādā 
redakcijā:

„85. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez 
domes saskaņojuma iepirkuma rezultātā 
parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas 
summu līdz Ls 19 999,99 (publiski piegādes 
līgumi vai pakalpojumu līgumi) un līdz 
Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi). Domes 
priekšsēdētājs var uzdot privāttiesiskos 
līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
pašvaldību administrācijas darbību un kuru 
summa nepārsniedz Ls 19 999,99 (publiski 
piegādes līgumi vai pakalpojumu līgumi) 
un līdz Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi), 
pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram 
vai citai pašvaldības administrācijas 
amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība 
neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības 
vajadzībām.”.

26.Izteikt noteikumu 86.punktu šādā 
redakcijā:

„86.Darba līgumus ar pašvaldības 
darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus 
saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem 
pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz Ls 
2999,00 slēdz pašvaldības izpilddirektors.”.

27. Svītrot noteikumu 87.punkta otro 
teikumu.

28.Aizstāt noteikumu 92.punktā vārdu 
„datumu” ar vārdu „termiņu”.

29.Papildināt noteikumu 122.punktu 
aiz vārda „iesniegumus” ar vārdiem 
„izskatīšanai domes sēdē”. 

30.Izteikt noteikumu 123.punktu šādā 
redakcijā:

„123.Uz uzņēmumu un iestāžu 
amatpersonām adresētajiem deputāta 
pieprasījumiem uzņēmumu un iestāžu 
amatpersonām atbilde deputātam jāsniedz 
likuma „Par pilsētas domes, rajona 
padomes un pagasta padomes deputāta 
statusu” noteiktajā kārtībā un termiņā.”. 

31.Papildināt noteikumu 130.punktu 
aiz vārda „priekšsēdētājs” ar vārdiem „vai 
izpilddirektors”.

32. Papildināt noteikumu 131.punktu 
pirms vārda „izpilddirektora” ar vārdiem 

„priekšsēdētāja vai”.
33. Izteikt noteikumu 137.punktu šādā 

redakcijā:
„137. Publiskā apspriešana jārīko par:
137.1. pašvaldības administratīvās 

teritorijas robežas grozīšanu;
137.2. pašvaldības attīstības pro-

grammām, kas būtiski ietekmē pašvaldības 
iedzīvotājus;

137.3. teritorijas plānojumu;
137.4. citiem normatīvos aktos no-

teiktajiem jautājumiem.”.
34. Izteikt noteikumu 139.punkta 

139.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„139.2. Pēc ne mazāk kā 5% no 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 
dzīvojošo iedzīvotāju iniciatīvas;”.

35.Svītrot noteikumu 140.punktu.
36. Izteikt noteikumu 149.punkta 

149.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„149.1.3. „Pašvaldības mantas un 

īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 
izsoles komisija.”. 

37. Izteikt noteikumu 151.punktu šādā 
redakcijā:

„151. Administratīvo aktu strīdu 
komisijas sastāvu nosaka dome.”.

38. Izteikt nolikuma pielikumu jaunā 
redakcijā (pielikums).

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.10 

„Par pašvaldības palīdzību vēsturisku 
būvgaldniecības izstrādājumu atjau-
nošanai vai restaurācijai, balkonu at-

jaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu 
krāsojuma atjaunošanai un jumta segu-
ma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūv-
niecības pieminekļa „Kandavas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām 

ēkām, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā ietverta-

jām ēkām Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 
23.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu 
un 43.panta trešo daļu

I Noteikumos lietotie termini
1. Būvgaldniecības izstrādājumi

– šo noteikumu izpratnē: vēsturisko 
ēku oriģinālie koka logi un durvis, tai 
skaitā, to komplektā ietilpstošie elementi: 
aplodas, virslogi, sandriki, slēģi un citi, kas 
saglabājušies no ēkas būvniecības laika vai 
raksturo laiku, kad ēka ir tapusi. 

2. Būvgaldniecības izstrādājuma 
komplekts – viena loga elementi vai vienu 
durvju elementi, kas veido kompozicionālu 
un funkcionālu veselumu.

3. Ēku fasāžu krāsojums - fasādes 
krāsošana jāveic saskaņā ar Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijā un  
Kandavas novada būvvaldē saskaņotu 
krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto 
krāsojumu. 

4. Balkoni – šo noteikumu izpratnē: 
vēsturisko ēku oriģinālie balkoni (esoši vai 
atjaunojami, pamatojoties uz vēsturiskiem 
materiāliem), tai skaitā , to komplektā 
ietilpstošie elementi – margas, stiprinājumi, 
koka detaļas.

5. Jumta segums -  renovējams vai 
atjaunojams jumta seguma materiāls un 

Kandavas novada vēstnesis 7.
jumta seguma detaļu komplekts ( dzegas, 
sniega barjeras), kas izvēlēts atbilstoši Kan-
davas novada apbūves noteikumiem.

II Vispārīgie jautājumi
6. Saistošo noteikumu mērķis ir veici-

nāt saglabājušos un funkcionējošu vēstu-
risku būvgaldniecības izstrādājumu, bal-
konu restaurāciju jeb vēsturiskā veidola at-
jaunošanu, ēku fasāžu krāsojuma atjauno-
šanu un jumta seguma nomaiņu atbilstoši 
Kandavas novada apbūves noteikumiem, 
veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides 
saglabāšanu.

7. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
ēku (dzīvokļu) īpašnieki vai viņu pilnvar-
nieki pieprasa pašvaldības palīdzību prog-
rammā ietverto elementu atjaunošanai.

8. Uz šajos noteikumos noteikto pašval-
dības līdzfinansējumu var pretendēt valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības piemi-nekļa 
„Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs” te-
ritorijā esošās ēkas, kā arī Latvijas Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ietvertās ēkas Kandavas novadā , ja:

8.1. fasādes būvgaldniecības izstrā-dā-
jumi atrodas publiski redzamā vietā – ap-
dzīvotas vietas ielas, ceļa vai laukuma fasā-
dē, un šo izstrādājumu restaurācija būtiski 
uzlabotu apdzīvotas vietas kul-tūrvēsturis-
ko ainavu;

8.2. stilistiski un vēsturiski unikāli 
būvgaldniecības izstrādājumi ir slik-tā teh-
niskā stāvoklī un apdraud šī izstrādājuma 
turpmāko pastāvēšanu;

8.3. ēkas fasādei ir nepieciešama reno-
vācija, priekšroku dodot vēsturiski un arhi-
tektoniski vērtīgai apbūvei;

8.4. ēku jumtu segumam ir nepie-cie-
šama renovācija, priekšroku dodot vēstu-
riski arhitektoniski vērtīgai apbūvei;

8.5. ir nepieciešamība renovēt esošu 
balkonu vai atjaunot no jauna (pamatojo-
ties uz vēsturiskiem materiāliem), kas at-
rodas publiski redzamā vietā - apdzīvotas 
vietas ielas, ceļa vai laukuma fasādē, un šo 
izstrādājumu restaurācija vai atjaunošana 
būtiski uzlabotu apdzīvotas vietas kultūr-
vēsturisko ainavu.

9. Vēsturiska fasādes būvgaldniecības 
izstrādājuma komplektā, kas pretendē uz 
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu 
atjaunošanai vai restaurācijai, var ietilpt 
detaļas, kas nav autentiskas, piemēram, 
eņģes, rokturi un tamlīdzīgi, taču izstrā-
dājums kopumā ir vērtējams kā vēsturisks. 
Šādā gadījumā jāparedz neatbilstošo detaļu 
nomaiņa ar vēsturiski un stilistiski atbilsto-
šām detaļām.

10. Vēsturisko izstrādājumu atjau-no-
šana vai restaurācija jāparedz, maksimāli 
saglabājot oriģinālo izstrādājuma sub-
stanci, apstrādājot vai papildinot to ar atve-
seļojošiem un funkcijas spēju uzlabojošiem 
materiāliem, nepazeminot izstrādājuma 
kultūrvēsturisko vērtību.

11. Ik pēc 15 gadiem, skaitot no kār-
tējā fasādes remonta un krāsošanas Valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa 
„Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs” te-
ritorijā esošajām ēkām, to īpašniekiem ir 
jāveic ēku fasādes krāsu pases aktualizācija. 

Kandavas novada būvvaldē jāiesniedz ēkas 
fasāžu foto fiksācija, lai konstatētu fasādes 
kvalitāti. Ja fasādes un krāsojuma kvalitāte 
neatbilst Kandavas novada domes 2004.
gada 29.janvāra saistošo noteikumu  „Par 
Kandavas novadā esošo ēku un būvju uz-
turēšanu un izmantošanu” 2.1. punktam, 
īpašniekam ir pienākums veikt fasāžu re-
montu un krāsošanu, atbilstoši spēkā eso-
šajiem normatīviem aktiem. 

III Pieteikšanās kārtība pašvaldības 
līdzfinansējumam

12. Ēkas (dzīvokļa) īpašnieks vai viņa 
pilnvarnieks iesniedz Kandavas novada 
būvvaldē (turpmāk – būvvalde) sagatavo-
tu pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanai programmā ietvertajiem ob-
jektiem, kura sastāvā ir:

12.1. pieteikuma vēstule, kurā norādīts 
pieteikuma iesniedzējs, pieteikuma mērķis, 
pamatota ieceres realizēšanas nepiecieša-
mība, kā arī norādīts pievienoto materiālu 
un dokumentu saraksts;

12.2. īpašuma tiesību apliecinošu do-
kumentu kopijas un dokuments, kas aplie-
cina pilnvarnieka tiesības attiecīgi rīkoties 
īpašnieka vārdā; 

12.3. ēkas kopskata, fasāžu, jumta se-
guma, tās detaļu vai izstrādājuma krāsai-
nas foto fiksācijas;

12.4. restaurācijas vai atjaunošanas 
darbu  apraksts un zīmējumi, fasādes vien-
kāršotās renovācijas apliecinājuma karte 
vai būvprojekta dokumentācija; 

12.4. paredzēto darbu izmaksas 
(tāme);

12.5. restaurācijas gadījumā darbu vei-
cēja meistarības apliecinājums – Lat-vijas 
Amatniecības kameras izsniegts amata 
meistara vai zeļļa prakses sertifikāts, res-
tauratora sertifikāts un citi dokumenti, tajā 
skaitā ziņas par darba pieredzi saturošs 
dokuments: darbu saraksts un atsauksmes; 
fasādes renovācijas un jumta nomaiņas ga-
dījuma darbu veicēju (juridisku vai fizisku 
personu);

12.6. citi materiāli, piemēram, vēs-tu-
riskās foto fiksācijas un izpētes ma-teriāli.

13. Uz līdzfinansējuma saņemšanu 
var tikt pieteikti vairāki atjaunojamie vai 
restaurējamie ēkas elementi. Šādā gadīju-
mā tāmē jānorāda katra atjaunojamā vai 
restaurējamā ēkas elementa  izdevumi at-
sevišķi. 

14. Ja ēkas fasādes renovācija notiek 
kompleksā ar būvgaldniecības izstrā-dāju-
mu nomaiņu un jumta seguma maiņu, pie-
teikumu sagatavo visiem pa-redzamajiem 
darbiem kopā. 

IV Pieteikuma izskatīšanas kārtība
15. Būvvalde pieteikumu izskata 10 

darba dienu laikā no visu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas dienas. Kandavas 
novada būvvalde izskata pieteikumu un 
dod slēdzienu:

15.1. par plānoto darbu lietderību;
15.2. par objekta atbilstību šo no-teiku-

mu 8.punkta prasībām.
16. Izskatot pieteikumu, būvvalde 

pieņem lēmumu par atbalstu pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanai vai sniedz 

pamatotu rakstisku atteikumu pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanai. Būvvaldes 
rakstisks atteikums pašvaldības līdzfinan-
sējuma saņemšanai apstrīdams Kandavas 
novada domes Administratīvo aktu strīdu 
komisijā.

(redakcija precizēta saskaņā ar VARAM 
atzinumu 13.07.2011. Nr. 17-1e/ 11059, reģ.
Nr. 3-12-1/ 1461 14.07.2011.)

17. Ja būvvalde pieņēmusi pozitīvu lē-
mumu, tā sagatavo jautājuma izskatīšanai 
Kandavas novada domes sēdē.

18. Pašvaldības līdzfinansējums tiek 
piešķirts ar Kandavas novada domes lēmu-
mu. Lēmumā tiek norādīts arī līdzfinansē-
juma apjoms.

V Pašvaldības līdzfinansējuma pie-
šķiršanas kārtība

19. Līdzfinansējumu, šo noteikumu 8. 
punktā uzskaitītajiem elementiem, piešķir 
rindas kārtībā, attiecīgajā gadā šim nolū-
kam paredzēto budžeta līdzekļu ietvaros.

20.Kandavas novada dome budžetā 
paredzēto līdzekļu apjomā līdzfinansē:

20.1. vēsturisku būvgaldniecības iz-
strādājumu restaurācijai - līdz 50% no bū-
vizstrādājuma tāmes, bet ne vairāk kā Ls 
200 (divi simti latu) uz vienu būvgaldnie-
cības izstrādājuma komplektu, neietverot 
būvgaldniecības uzstādīšanas un montāžas 
darbu izmaksas;

20.2. balkonu atjaunošanai – līdz 50% 
no balkonu atjaunošanas tāmes, bet ne vai-
rāk kā Ls 300 (trīs simti latu) uz vienu  iz-
strādājuma komplektu, neietverot balkonu 
uzstādīšanas un montāžas darbu izmaksas;

20.3. fasāžu krāsojuma atjaunošanai 
– līdz 40% no fasāžu krāsu materiāla tā-
mes, neietverot fasādes krāsojuma darbu 
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VI Noslēguma jautājumi
23. Noteikumi stājas spēkā ar 2012.

gada 1.janvāri.
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Livonijas Ordeņa pils radītā drošība 
un labvēlīgā saimnieciskā situācija vei-
cināja Kandavas miestiņa izveidošanos 
ordeņa pils vārtu priekšā - tagadējo Pils 
ielas un Tirgus laukuma rajonā. Domā-
jams, ka miestiņš ārpus pils sācis veido-
ties ap 14. gs. vidu, kad drošība Kurzemē 
bija nostabilizējusies, un zemi vairs ne-
apdraudēja biežie lietuviešu iebrukumi. 
Miestiņā apmetās pils kalpotāji, amatnie-
ki, tirgotāji, krodzinieki, kā arī Livonijas 
ordeņa vasaļi. Gruntsgabali ar ēkām, 
dārziem un pagalmiem miestiņā, kā arī 
aramzeme ārpus tā tika izlēņoti vai izno-
māti. Tos nedrīkstēja pārdot, ieķīlāt vai 
dalīt bez Livonijas ordeņa priekšniecības 
atļaujas. Atšķirībā no pilsētām, miestiņu 
iedzīvotājiem nebija pašpārvaldes tie-
sību. Kandava un citi Livonijas ordeņa 
valsts miestiņi 14. – 16. gs. rakstītajos 

avotos latīniski saukti oppidum- kas ap-
zīmē apdzīvotu vietu ar tirgu un templi; 
bet viduslejasvācu valodā – hackelwerck-
šādi savukārt apzīmēja apdzīvotu vietu, 
kas nocietināta ar stāvkoku žogu. Nav 
zināms, vai stāvkoku žogs sargāja arī 
Kandavas miestiņu, tomēr vēsturiskās 
liecības par tirgus vietas un baznīciņas 
pastāvēšanu viduslaiku Kandavā ir pār-
liecinošas.

Rakstos Kandavas miestiņš pirmo-
reiz netieši minēts 1366. gadā, kad Livo-
nijas ordeņa mestrs Vilhelms no Frimer-
sheimas izlēņoja Henekinam Pusteram 
vienu arklu zemes Kandavas miestiņa 
markā (lat. in marchia opidi Candow), ko 
agrāk valdījis kāds kurpnieks Arnolds. 

Viduslaiku Kandavas miestiņa ēkas 
visticamāk bija vienstāva koka būves. 
Tās izvietojās gar tirgus laukumu un 
galvenajiem maģistrālajiem ceļiem – ta-
gadējo Lielo, Talsu un Sabiles ielu. 15.-
16. gs. dokumentos minētie Kandavas 
gruntsgabali varēja būt samērā lieli, jo 
sastāvēja no dzīvojamās mājas jeb nama, 
sētas jeb pagalma ar saimniecības ēkām 
un dārza. Kā darījumu objekti kopā ar 
gruntsgabaliem minēti arī tīrumi un pļa-
vas, kas atradās ārpus miestiņa. Rakstīto 
avotu ziņas liecina, ka viduslaiku Kan-
davas gruntsgabali līdzinājās daudziem 
tagadējiem vecpilsētas gruntsgabaliem 
Lielā, Talsu un Sabiles ielā – pie ielas 
izbūvēta dzīvojamā ēka, aiz tās ierīkots 
iekšējais pagalms ar saimniecības ēkām, 
kam pieguļ dārzs.             

Kandavas miestiņa ģeogrāfiskais 
centrs, kā arī saimnieciskā, ideoloģiskā 
un ainavas dominante bija tirgus vieta 
tagadējā Tirgus laukumā, un no koka 
būvēta draudzes baznīciņa blakus tai, 
kas atradusies tagadējā Mēra kalniņā 
(19. gs. saukts par Kapelas kalniņu) aiz 
ugunsdzēsēju depo pie Tirgus laukuma. 
Baznīcas pagalms (kerckhove), ko iespē-
jams lokalizēt tagadējā Mēra kalniņā, 
pirmoreiz nosaukts 1506. gadā Hermaņa 
Dumpjāta veiktā gruntsgabala pirkuma 
līgumā. Kā ierasts, pie baznīciņas atra-
dusies viduslaiku kapsēta. Lietus ūdeņu 
izskalotie cilvēku kauli ir rosinājuši no-
stāstus, ka Mēra kalniņā apbedīti Lielajā 
mērī mirušie kandavnieki. 

Kandavas draudzes baznīciņa jeb ka-
pela Mēra kalniņā funkcionējusi arī pēc 
reformācijas uzvaras. 1565. gadā herco-
ga baznīcu vizitatori Kandavā fiksējuši 
mazu koka kapelu. Pēc 1621. gada ka-
pelas vietā būvēta jauna koka baznīciņa 
ar torni, kas jau 1665. gadā raksturota kā 
veca un gruvīga. 1683. gadā dižciltīgais 
Matiass Altenbokums jaunas baznīcas 
būvei dāvināja zemesgabalu nedaudz uz 

augšu no vecās baznīcas. 1687. gadā jau-
najā vietā tika uzbūvēts mūra dievnams 
– tagadējā Kandavas luterāņu baznīca. 
1736. gadā tā tika atjaunota pēc uguns-
grēka, bet 1889. gadā dievnamam uz-
būvēts pašreizējais tornis, ar ko baznīca 
kļuva par ievērojamāko ainavisko domi-
nanti Kandavā.

Pirmais zināmais Kandavas miestiņa 
iedzīvotāju saraksts ir sniegts 1582.gada 
Kandavas baznīcas nodevu maksātāju 
reģistrā. Tajā minēti 36 namsaimnieki, 
starp tiem 1 tirgotājs, 2 skroderi, 3 kurp-
nieki, 2 audēji, 2 sedlinieki, 3 kalēji, 1 
galdnieks un 9 krodzinieki. Kopējo Kan-
davas iedzīvotāju skaitu šajā laikā varētu 
rēķināt ap 350 cilvēkiem, ja pieņem, ka 
katrā namā bez saimnieka dzīvoja vēl 
aptuveni 10 ģimenes locekļi, kalpi un 
mācekļi. Var izdalīt arī Kandavas iedzī-
votāju tradicionālās nodarbošanās, kas 
savu īpatsvaru saglabāja līdz 19. gadsim-
ta beigām – kroģēšana, kalšana, ādas un 
linu apstrāde.  

Kandavas miestiņš līdz Kurzemes 
hercogistes pievienošanai Krievijai 1795. 
gadā nedz ainavas, nedz saimnieciskajā 
ziņā nemainījās. Lielā mērā to ietekmēja 
karu un sērgu posts 17. gadsimtā un 18. 
gadsimta sākumā, kā arī iekšpolitiskais 
haoss Kurzemes hercogistē 18. gadsimtā. 
Īslaicīgu saimniecisko uzplaukumu Kan-
dava un tās apkārtne piedzīvoja hercoga 
Jēkaba valdīšanas laikā (1642 – 1683), 
kad darbojās vairāki rūpniecības uzņē-
mumi - linaustuves Kandavā un Matku-
lē, salpetra vārītava, pulvera dzirnavas 
un maltuve Kandavā. 

Kandavas apbūvi 18.gs. – 19.gs. sā-
kumā gandrīz pilnībā veidoja vienstāva 
vai pusotra stāva koka ēkas. Saimniecis-
kais uzplaukums, kam sekoja apbūves 
paplašināšanās un dažādošanās, Kanda-
vā sākās 19. gadsimta vidū. To veicināja 
no dzimtbūšanas un saistībām ar muižu 
atbrīvojušos latviešu zemnieku, kā arī 
ebreju tirgotāju un amatnieku pieplū-
dums Kandavas miestā un viņu veiksmī-
gā uzņēmējdarbība. 

1870. gadā Kandavā izcēlās liels 
ugunsgrēks, kurā nodega gandrīz visi 
koka nami. Neilgi pēc tam - 1881. gadā 
- nodega apmēram trešdaļa miesta. Tā 

Kandavas miesta veidošanās un 
izaugsme līdz mūsdienām



Kandavas novada vēstnesis8.
VĒSTURE

Livonijas Ordeņa pils radītā drošība 
un labvēlīgā saimnieciskā situācija vei-
cināja Kandavas miestiņa izveidošanos 
ordeņa pils vārtu priekšā - tagadējo Pils 
ielas un Tirgus laukuma rajonā. Domā-
jams, ka miestiņš ārpus pils sācis veido-
ties ap 14. gs. vidu, kad drošība Kurzemē 
bija nostabilizējusies, un zemi vairs ne-
apdraudēja biežie lietuviešu iebrukumi. 
Miestiņā apmetās pils kalpotāji, amatnie-
ki, tirgotāji, krodzinieki, kā arī Livonijas 
ordeņa vasaļi. Gruntsgabali ar ēkām, 
dārziem un pagalmiem miestiņā, kā arī 
aramzeme ārpus tā tika izlēņoti vai izno-
māti. Tos nedrīkstēja pārdot, ieķīlāt vai 
dalīt bez Livonijas ordeņa priekšniecības 
atļaujas. Atšķirībā no pilsētām, miestiņu 
iedzīvotājiem nebija pašpārvaldes tie-
sību. Kandava un citi Livonijas ordeņa 
valsts miestiņi 14. – 16. gs. rakstītajos 

avotos latīniski saukti oppidum- kas ap-
zīmē apdzīvotu vietu ar tirgu un templi; 
bet viduslejasvācu valodā – hackelwerck-
šādi savukārt apzīmēja apdzīvotu vietu, 
kas nocietināta ar stāvkoku žogu. Nav 
zināms, vai stāvkoku žogs sargāja arī 
Kandavas miestiņu, tomēr vēsturiskās 
liecības par tirgus vietas un baznīciņas 
pastāvēšanu viduslaiku Kandavā ir pār-
liecinošas.

Rakstos Kandavas miestiņš pirmo-
reiz netieši minēts 1366. gadā, kad Livo-
nijas ordeņa mestrs Vilhelms no Frimer-
sheimas izlēņoja Henekinam Pusteram 
vienu arklu zemes Kandavas miestiņa 
markā (lat. in marchia opidi Candow), ko 
agrāk valdījis kāds kurpnieks Arnolds. 

Viduslaiku Kandavas miestiņa ēkas 
visticamāk bija vienstāva koka būves. 
Tās izvietojās gar tirgus laukumu un 
galvenajiem maģistrālajiem ceļiem – ta-
gadējo Lielo, Talsu un Sabiles ielu. 15.-
16. gs. dokumentos minētie Kandavas 
gruntsgabali varēja būt samērā lieli, jo 
sastāvēja no dzīvojamās mājas jeb nama, 
sētas jeb pagalma ar saimniecības ēkām 
un dārza. Kā darījumu objekti kopā ar 
gruntsgabaliem minēti arī tīrumi un pļa-
vas, kas atradās ārpus miestiņa. Rakstīto 
avotu ziņas liecina, ka viduslaiku Kan-
davas gruntsgabali līdzinājās daudziem 
tagadējiem vecpilsētas gruntsgabaliem 
Lielā, Talsu un Sabiles ielā – pie ielas 
izbūvēta dzīvojamā ēka, aiz tās ierīkots 
iekšējais pagalms ar saimniecības ēkām, 
kam pieguļ dārzs.             

Kandavas miestiņa ģeogrāfiskais 
centrs, kā arī saimnieciskā, ideoloģiskā 
un ainavas dominante bija tirgus vieta 
tagadējā Tirgus laukumā, un no koka 
būvēta draudzes baznīciņa blakus tai, 
kas atradusies tagadējā Mēra kalniņā 
(19. gs. saukts par Kapelas kalniņu) aiz 
ugunsdzēsēju depo pie Tirgus laukuma. 
Baznīcas pagalms (kerckhove), ko iespē-
jams lokalizēt tagadējā Mēra kalniņā, 
pirmoreiz nosaukts 1506. gadā Hermaņa 
Dumpjāta veiktā gruntsgabala pirkuma 
līgumā. Kā ierasts, pie baznīciņas atra-
dusies viduslaiku kapsēta. Lietus ūdeņu 
izskalotie cilvēku kauli ir rosinājuši no-
stāstus, ka Mēra kalniņā apbedīti Lielajā 
mērī mirušie kandavnieki. 

Kandavas draudzes baznīciņa jeb ka-
pela Mēra kalniņā funkcionējusi arī pēc 
reformācijas uzvaras. 1565. gadā herco-
ga baznīcu vizitatori Kandavā fiksējuši 
mazu koka kapelu. Pēc 1621. gada ka-
pelas vietā būvēta jauna koka baznīciņa 
ar torni, kas jau 1665. gadā raksturota kā 
veca un gruvīga. 1683. gadā dižciltīgais 
Matiass Altenbokums jaunas baznīcas 
būvei dāvināja zemesgabalu nedaudz uz 

augšu no vecās baznīcas. 1687. gadā jau-
najā vietā tika uzbūvēts mūra dievnams 
– tagadējā Kandavas luterāņu baznīca. 
1736. gadā tā tika atjaunota pēc uguns-
grēka, bet 1889. gadā dievnamam uz-
būvēts pašreizējais tornis, ar ko baznīca 
kļuva par ievērojamāko ainavisko domi-
nanti Kandavā.

Pirmais zināmais Kandavas miestiņa 
iedzīvotāju saraksts ir sniegts 1582.gada 
Kandavas baznīcas nodevu maksātāju 
reģistrā. Tajā minēti 36 namsaimnieki, 
starp tiem 1 tirgotājs, 2 skroderi, 3 kurp-
nieki, 2 audēji, 2 sedlinieki, 3 kalēji, 1 
galdnieks un 9 krodzinieki. Kopējo Kan-
davas iedzīvotāju skaitu šajā laikā varētu 
rēķināt ap 350 cilvēkiem, ja pieņem, ka 
katrā namā bez saimnieka dzīvoja vēl 
aptuveni 10 ģimenes locekļi, kalpi un 
mācekļi. Var izdalīt arī Kandavas iedzī-
votāju tradicionālās nodarbošanās, kas 
savu īpatsvaru saglabāja līdz 19. gadsim-
ta beigām – kroģēšana, kalšana, ādas un 
linu apstrāde.  

Kandavas miestiņš līdz Kurzemes 
hercogistes pievienošanai Krievijai 1795. 
gadā nedz ainavas, nedz saimnieciskajā 
ziņā nemainījās. Lielā mērā to ietekmēja 
karu un sērgu posts 17. gadsimtā un 18. 
gadsimta sākumā, kā arī iekšpolitiskais 
haoss Kurzemes hercogistē 18. gadsimtā. 
Īslaicīgu saimniecisko uzplaukumu Kan-
dava un tās apkārtne piedzīvoja hercoga 
Jēkaba valdīšanas laikā (1642 – 1683), 
kad darbojās vairāki rūpniecības uzņē-
mumi - linaustuves Kandavā un Matku-
lē, salpetra vārītava, pulvera dzirnavas 
un maltuve Kandavā. 

Kandavas apbūvi 18.gs. – 19.gs. sā-
kumā gandrīz pilnībā veidoja vienstāva 
vai pusotra stāva koka ēkas. Saimniecis-
kais uzplaukums, kam sekoja apbūves 
paplašināšanās un dažādošanās, Kanda-
vā sākās 19. gadsimta vidū. To veicināja 
no dzimtbūšanas un saistībām ar muižu 
atbrīvojušos latviešu zemnieku, kā arī 
ebreju tirgotāju un amatnieku pieplū-
dums Kandavas miestā un viņu veiksmī-
gā uzņēmējdarbība. 

1870. gadā Kandavā izcēlās liels 
ugunsgrēks, kurā nodega gandrīz visi 
koka nami. Neilgi pēc tam - 1881. gadā 
- nodega apmēram trešdaļa miesta. Tā 

Kandavas miesta veidošanās un 
izaugsme līdz mūsdienām

Kandavas novada vēstnesis 9.
kā miesta iedzīvotāji šajā laikā bija ie-
guvuši zināmu turību, ēkas ātri tika iz-
būvētas no jauna un apbūve papildināta 
ar vairākstāvu mūra namiem, no kuriem 
ievērojamākais ir 1909. gadā būvētais Sa-
draudzīgās biedrības trīsstāvu nams Lie-
lā ielā (tagad – Kandavas kultūras nams). 
Tika apbūvēts Lielās ielas ziemeļu gals, 
tautā saukts Vējspārns. Pagalmos būvēja 
Kandavas vecpilsētai raksturīgās divstā-
vu saimniecības ēkas ar galeriju. Vecpil-
sētas ielu tīkls saglabājās iepriekšējais 
– kā galvenās maģistrāles funkcionēja 
Lielā, Sabiles un Talsu ielas ar šķērsielām 
– Pils, Dārza un Ūdens ielām. 

1892. gadā Kandavas miesta 54 
mūra un 40 koka ēkās dzīvoja jau 2100 
iedzīvotāji. Pēc pilsētas tiesību piešķir-
šanas Kandavai 1917. gadā un Latvijas 
Republikas izveidošanās 1918. gadā, 
vecpilsētas apbūve un ainava vērā ņe-
mamas pārmaiņas nepiedzīvoja. Jaunu 
individuālo dzīvojamo māju apbūve gar 
Sabiles, Talsu, Liepu un Rūmenes ielām 
strauji kļuva intensīvāka pēc 1921. gada, 
kad agrārās reformas gaitā Kandavas pil-
sētas paplašināšanai tika piešķirti vairāki 
zemesgabali no privāto un valsts mui-
žu zemes. Individuālo dzīvojamo māju 
būve minēto ielu rajonos notika arī pēc 
2. Pasaules kara un turpinās vēl tagad. 
Nedz vecpilsētas apbūvi, nedz ainavu, 
jaunās dzīvojamās mājas un piemājas 
saimniecības nav skārušas un ietekmē-
jušas, jo arhitektoniski un vizuāli tās ir 
norobežotas no vecpilsētas. 1983. gadā 
apstiprināja valsts aizsargājamo vēstures 
un kultūras pieminekļu sarakstu, kurā 
kā pilsētbūvniecības pieminekli iekļāva 
arī Kandavas vēsturisko centru. Tika no-
spraustas aizsardzības zonas Kandavas 
vecpilsētai. Turpmākajos ga-dos Kan-
davas vecpilsētas aizsardzība, rekreācija 
un izmantošana diemžēl tika atstāta no-
vārtā.

Pašlaik Kandavas novada pašvaldība 
realizē projektu „Kandavas vecpilsētas 
centra daļas atjaunošana un tūrisma in-
frastruktūras attīstība”. Projekta iet- varos 
paredzēta vēsturiskā centra lab- iekārto-
šana, pielāgojot to tūrisma at-tīstībai. 
Laukumā, ko ierobežo Talsu, Ūdens un 
Baznīcas ielas, tiks izveidota vieta dažā-
du pasākumu organizēšanai, interaktīvs 
stends Kandavas simbola- ozolzīles vei-
dā, ar informāciju tūristiem un pilsētas 
viesiem; sakārtotas esošās ūdenstilpnes- 
dīķis un strauts. Tiks uzstādīti tiltiņi pāri 
strautam, izveidoti celiņi, apstādījumi, 
parka apgaismojums, divi rotaļu lauku-
mi bērniem un amatnieku pagalms.

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks 

Viens no senākajiem tūrisma objek-
tiem dabas parkā „Abavas senleja” un arī 
Latvijā ir Buses jeb Matkules pilskalns, 
kurš atrodas gleznainajos Imulas upes 
krastos Matkules pagastā. Par to liecina 
Busu māju Viesu grāmata, kas aizsākta 
1911.gada 16.jūlijā. Tātad vairāk kā 100 
gadus uz šejieni ir braukuši tūristi gan no 
Latvijas, gan no citām zemēm. Viesu grā-
mata ir ne tikai pilskalna, bet arī laikmeta 
lieciniece, jo tur ir dažādu varu laikos ta-
puši ieraksti līdz pat mūsdienām.

Buses jeb Matkules pilskalns bijis ap-
dzīvots jau Bronzas laikmetā pirms vai-
rāk nekā trim tūkstošiem gadu un vēlajā 
dzelzs laikmetā no 10. līdz 14. gadsimtam, 
kad tas kopā ar senpilsētu bijis viens no 
lielākajiem Kuršu zemes Vanemas poli-
tiskajiem un ekonomiskajiem centriem. 
Kopā ar Kandavas un Čāpuļu pilskalniem 
tas iekļāvies mūsu senču stratēģiski sva-
rīgo nocietinājumu sistēmā. Pilskalna 
plakuma izmēri 50x25m, augstums 27m, 
kopējais garums ap 200m (ar priekšpilsē-
tas terasi).

Pilskalnu 1922.gadā apsekojis un uz-
mērījis Ernests Brastiņš. Arheoloģiskie iz-
rakumi veikti 1937.gadā Eduarda Šturma 
vadībā un 1965.gadā Ēvalda Mugurēviča 
vadībā.

Pilskalna ziemeļrietumu malā atra-
dusies senpilsēta, kur atklātas divu zemē 
iedziļinātu stāvbūves ēku paliekas. Vienas 
celtnes pamatos bija ziedojums – tauru 
ragi. Izrakumos atrastas kuršu saktas, gre-
dzeni, naži, bultu gali, bronzas krustiņi, 
vērpjamo vārpstu skriemeļi, dzelzs sārņi. 

Netālu no pilskalna atrodas Baznīc-
kalns – pilsnovada iedzīvotāju sapulču 
un reliģisko ceremoniju vieta. Izrakumos 
konstatēts, ka kalna virsa senatnē noklā-
ta ar plienakmeņiem. Pils, senpilsēta un 
tautas sapulču vieta ir raksturīgas kuršu 
pilsnovadu centra sastāvdaļas. 

Pils un senpilsētas iedzīvotāji apbedī-
ti Matkules senkapos starp Imulas krasta 
krauju un Matkules kapsētu. Izrakumos 
20.gs. trīsdesmitajos gados te atrasti kur-
šiem raksturīgie ugunskapi. Kopā ar mi-
rušo sadedzināti ieroči un darbarīki, kas 
pēc kuršu paražām salauzti vai saliekti. No 
kapu piedevām ievērību izpelnās bronzas 
sunīšu un zirdziņu figūras, kā arī vairāki 
bronzas dzeramie ragi, kurus rituālos un 
savstarpējā saskarsmē lietoja medalum.  

Pilskalna pakājē atrodas Bedrīšak-

mens, kas ir viens no pasaulē plaši 
sastopamajiem kulta akmeņiem ar 
iedobēm. To vecumu zinātnieki 
vērtē līdz pat vairākiem gadu tūk-
stošiem. 

Pilskalna centrā mūsdienās 
iz-veidota uguns kulta vieta, kas 
iezīmēta ar trim no akmeņiem iz-

liktiem apļiem un rituālu ugunskura vietu 
vidū.

Pilskalns apbalvots ar diviem Eiropas 
kultūrvēsturiskā mantoju-ma karogiem 
– tātad tas ir nozīmīgs un ievērojams ne 
tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā.

Pilskalns un tam blakus esošais Baz-
nīckalns un senkapi ir valsts nozīmes 
arheoloģijas pieminekļi. Tas ir privātīpa-
šums un tomēr bez maksas brīvi pieejams 
vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem, 
kas vēlas baudīt pilskalna ainavu, Imulas 
upes dziļo ieleju un veldzēties avotos. Par 
pasākumu rīkošanu un iespēju celt teltis 
gan lūgums sazināties ar saimnieku pa tel. 
26374996, 29133272.

Imula ir viena no krāšņākajām Abavas 
kreisā krasta pietekām un ieskauj Buses 
pilskalnu. Upes ielejā atradīsiet daudz retu 
un ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā aizsargā-
jamu augu un dzīvnieku sugu. Imulas upe 
ir strauja, maza, bet bagāta ar zivīm. Tajā 
dzīvo sapali, līdakas, asari, raudas un citas 
zivis. 

Biedrība „Abavas ielejas attīstības 
centrs” 2011.gada pavasarī uzsākusi Ei-
ropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonda (EZF) atbalstītā projekta „Abavas 
vide” īstenošanu. Tas paredz atbalstu ar 
zivsaimniecību un tūrismu saistītu maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstībai. Projekta ietvaros Kandavas no-
vadā tiks izvietoti stendi par dabas parku 
„Abavas senleja” un tajā esošajām dabas 
un kultūrvēstures vērtībām, lai veicinātu 
sapratni par tām un tādejādi vairotu arī 
Abavas senlejas zivju resursus. Projekta 
„Abavas vide” ietvaros atzīmējot Busu 
māju Viesu grāmatas simtgadi pie Buses 
pilskalna tika uzstādīts pirmais stends un 
izvietoti divi soliņi visainaviskākajās vie-
tās. 

Buses pilskalns ir viena no skaistāka-
jām skatu vietām Abavas senlejas dabas 
parkā un tāpēc aicinājums ikvienam ie-
vērot Ministru kabineta noteikumus un 
nepārvietoties pilskalna teritorijā ar me-
hāniskajiem tran-sporta līdzekļiem. Tas 
kaitē ne tikai šīm unikālajam arheoloģijas 
piemineklim, bet arī tā pakājē augošajiem 
retajiem augiem.

Veidosim savu novadu skaistu un pie-
vilcīgu visi kopā!

Biedrības „Abavas ielejas attīstības 
centrs” valdes priekšsēdētāja Iveta Piese

Tel.28396830

Buses pilskalns - tūristu iecienīts jau 100 gadus!
TŪRISMS



Kandavas novada vēstnesis10.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2011.

gada 4.oktobris, kopējās izmaksas Ls 
22 482,20. No attiecināmām izmaksām 75 
% finansē Eiropas Zivsaimniecības fonds, 
25 % ir pašvaldības līdzfinansējums.

(projekta Nr.10-08-ZL04-Z401101-000003)

„KaNDaVaS VecPILSĒtaS ceNtra 
DaļaS atJauNošaNa uN tūrISma 

INFraStruKtūraS attīStīBa”
Visu vasaru turpinās darbi pie 

projekta „Kandavas vecpilsētas centra 
daļas atjaunošana un tūrisma infra-
struktūras attīstība” realizācijas.

Vienošanos ar Valsts aģentūru 
„Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra” par minētā projekta īstenošanu, 
Kandavas novada dome noslēdza 2010.
gada 3.martā. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un
tā ietvaros paredzēts Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa – Kanda-
vas pilsētas vēsturiskā centra daļas 
infrastruktūras labiekārtojums, pielāgo-
jot to tūrisma attīstībai. 

Projekta gaitā pārmaiņas skars lau-
kumu, ko ierobežo Talsu, Ūdens un 
Baznīcas ielas un Kandavas luterāņu 
baznīcai piederošais zemesgabals. Šī vie-
ta tiek labiekārtota. Tiks izveidots parks 
un celiņi, tiltiņi pār strautu, divi rotaļu 
laukumi, informācijas stendi. Jaunizvei-
dotais parks būs brīvā laika pavadīšanas 
vieta un sākumposms tūr-istiem, kuri 
apmeklē novadu, lai iegūtu informāciju  
par Kandavas kultūrvēsturisko attīstību, 
apskates objektiem un aktīvās atpūtas vie-
tām novadā. 

Uz doto brīdi SIA „Telms” ir de-
montējis tehniskajā projektā paredzētās 
demontējamās ēkas, tiek izvesta grunts, 
veidota drenāža, savestas smiltis un drīzumā 
tiks uzsākti bruģēšanas darbi. Līguma 
izpildes termiņš ir 2011.gada 31.oktobris.

(Līgums Nr. L-PPA-10-0015; projekta 
Nr.PPA/3.4.2.1.1/09/02/006; valsts 
aizsardzības Nr. 7452)

ProJeKta „SatIKSmeS DrošīBaS
uzLaBošaNa rūmeNeS IeLā, 

KaNDaVā” īSteNošaNaS GaIta
Projekta ietvaros paredzēts uzlabot sa-

tiksmes  drošību pilsētā, novēršot satiksmes 
drošībai bīstamos posmus Kandavā un vei-
cot gājēju celiņa un gājēju pārejas izbūvi 
Rūmenes ielā. Projektu līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds  

Kandavas novada dome noslēdza 
vienošanos ar Valsts aģentūru „Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra” par minētā 
projekta īstenošanu 2011.gada 31.janvārī. 
Projekta gaitā Rūmenes ielā tiks izbūvēts 

gājēju celiņš posmā no Bērzu ielas līdz 
Ķiršu ielai 1254 m garumā. Tas tiks 
izbūvēts ielas nodalījuma joslas robežās 
un savienos apbūvi gar Rūmenes ielu ar 
pilsētas centru, izglītības iestādēm un 
citiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā.

2011.gada 9.maijā tika noslēgts 
līgums ar SIA „Kandavas ceļi” par 
satiksmes drošības uzlabošanu Rūmenes 
ielā. 2011.gada 8.jūlijā Kandavas novada 
Būvvalde izsniegusi SIA „Kandavas ceļi” 
būvatļauju Nr.17. Projekta īstenošanas 
laiks ir 12 mēneši (līdz 2012.gada 
30. janvārim), kopējās izmaksas Ls 
117 964,43. No attiecināmām izmaksām 
85% finansē ERAF, 3% ir valsts bu-
džeta dotācija pašvaldībai un 12% ir 
pašvaldības līdzfinansējums.

(LīgumsNr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/
CFLA/087/044)

ProJeKtS „SPecIāLIStu 
PIeSaISte KaNDaVaS NoVaDa 

DomeI”
Turpinās projekta „Speciālistu pie- 

saiste Kandavas novada domei” īste-
nošana, tā mērķis ir nodrošināt publisko 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 
un paaugstināt Kandavas novada paš-
valdības administratīvo kapacitāti, 
piesaistot efektīvas publiskās pārvaldes 
vajadzībām atbilstošus speciālistus. 

Projekta ietvaros Kandavas novada 
Būvvaldē piesaistīti divi speciālisti – 
arhitekte Baiba Beķere (tālr. 63107377, e-
pasts: baiba.bekere@kandava.lv) un teritorijas 
plānotāja Gunta Pērkone (tālr. 63107377, e-
pasts: gunta.perkone@kandava.lv). Jebkuram 
iedzīvotājam ir pieejamas konsultācijas pie 
speciālistiem par būvniecības un zemes 
ierīcības jautājumiem.

Uz projekta laiku ir noslēgts nomas 
līgums par 2 datoru un 2 printeru nomu. 

Saskaņā ar projekta noteikumiem, 
darbinieku atlīdzība un darba vietas 
aprīkojums  100% apmērā tiek segts 
no ESF līdzekļiem. Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 21000,- Ls.

(Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/088/086 ar Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru par Eiropas Savienības 
fonda darbības programmas „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” papildinājuma 
1.5.prioritātes „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības plānošanas 
kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, 
pilsētām un  novadiem”  projekta 
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/088 
„Speciālistu piesaiste Kandavas novada 
domei” īstenošanu, noslēgta 2010.g.22.
novembrī.)

PROJEKTI

atPūtaS VIeta PIe teterIņu 
ezera IzVeIDota

 Iepriekšējā gada vasarā Kandavas 
novada dome izstrādāja un iesniedza 
biedrībā „Kandavas Partnerība” projektu 
„Atpūtas vietas izveide pie Teteriņa ezera 
Kandavā”. Šovasar projekts tika uzsākts 
un īstenots.

Pie Teteriņa ezera vienmēr ir bijusi 
peldvieta, kur Kandavas iedzīvotāji labprāt 
veldzējušies karstajās vasaras dienās. Tomēr 
šī iemīļotā peldvieta nekad nav bijusi 
labiekārtota. Tagad, īstenojot projektu, ir 
izveidota sakopta atpūtas vieta ar izbūvētu 
pludmali, ir atvestas baltās jūrmalas smiltis 
un uzlabota ezera grunts pie peldvietas, 
uzstādīta koka laipa un laukakmens galds 
ar soliem, kur apsēsties un nolikt mantas. 
Uzstādītas arī pārģērbšanās kabīnes, 
tualetes un atkritumu urnas.

Līdz šim Kandavā speciāli izveidota 
peldvieta bija tikai stadiona peldbaseins 
un par labiekārtoto atpūtas vietu pie 
Teteriņu ezera no iedzīvotājiem saņemtas 
labas atsauksmes.

Projekts īstenots Eiropas Zivsaim-
niecības fonda pasākuma “Teritoriju at-
tīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros par 
kopējo summu 6271,18 Ls, kur 75% no 
projekta attiecināmajām izmaksām finansē 
Eiropas Zivsaimniecības fonds un 25% ir 
Kandavas novada domes līdzfinansējums. 

„terItorIJaS LaBIeKārtošaNa 
KaNDaVā PIe aBaVaS VecuPeS”

Darbi pie minētā projekta īstenošanas 
sāksies augustā.

 Lauku atbalsta dienests Kandavas 
novada domes projekta pieteikumu 
„Teritorijas labiekārtošana Kandavā 
pie Abavas Vecupes” apstiprināja 2010.
gada 20.oktobrī. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Zivsaimniecības fonds un tā 
ietvaros paredzēts teritorijā Jelgavas 
ielā 1F izveidot jaunu atpūtas laukumu, 
nobruģēt pastaigu celiņu gar Abavas 
Vecupi, uzstādīt soliņus. Atbilstoši videi 
tiks izveidoti arī apstādījumi. 

2011.gada 13.jūlijā tika noslēgts 
iepirkuma līgums ar SIA „Kandavas ceļi” 
par minētās teritorijas labiekārtošanu. 
Darbi tiks veikti pamatojoties uz iz-
strādāto tehnisko projektu.



Kandavas novada vēstnesis10.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2011.

gada 4.oktobris, kopējās izmaksas Ls 
22 482,20. No attiecināmām izmaksām 75 
% finansē Eiropas Zivsaimniecības fonds, 
25 % ir pašvaldības līdzfinansējums.

(projekta Nr.10-08-ZL04-Z401101-000003)

„KaNDaVaS VecPILSĒtaS ceNtra 
DaļaS atJauNošaNa uN tūrISma 

INFraStruKtūraS attīStīBa”
Visu vasaru turpinās darbi pie 

projekta „Kandavas vecpilsētas centra 
daļas atjaunošana un tūrisma infra-
struktūras attīstība” realizācijas.

Vienošanos ar Valsts aģentūru 
„Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra” par minētā projekta īstenošanu, 
Kandavas novada dome noslēdza 2010.
gada 3.martā. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un
tā ietvaros paredzēts Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa – Kanda-
vas pilsētas vēsturiskā centra daļas 
infrastruktūras labiekārtojums, pielāgo-
jot to tūrisma attīstībai. 

Projekta gaitā pārmaiņas skars lau-
kumu, ko ierobežo Talsu, Ūdens un 
Baznīcas ielas un Kandavas luterāņu 
baznīcai piederošais zemesgabals. Šī vie-
ta tiek labiekārtota. Tiks izveidots parks 
un celiņi, tiltiņi pār strautu, divi rotaļu 
laukumi, informācijas stendi. Jaunizvei-
dotais parks būs brīvā laika pavadīšanas 
vieta un sākumposms tūr-istiem, kuri 
apmeklē novadu, lai iegūtu informāciju  
par Kandavas kultūrvēsturisko attīstību, 
apskates objektiem un aktīvās atpūtas vie-
tām novadā. 

Uz doto brīdi SIA „Telms” ir de-
montējis tehniskajā projektā paredzētās 
demontējamās ēkas, tiek izvesta grunts, 
veidota drenāža, savestas smiltis un drīzumā 
tiks uzsākti bruģēšanas darbi. Līguma 
izpildes termiņš ir 2011.gada 31.oktobris.

(Līgums Nr. L-PPA-10-0015; projekta 
Nr.PPA/3.4.2.1.1/09/02/006; valsts 
aizsardzības Nr. 7452)

ProJeKta „SatIKSmeS DrošīBaS
uzLaBošaNa rūmeNeS IeLā, 

KaNDaVā” īSteNošaNaS GaIta
Projekta ietvaros paredzēts uzlabot sa-

tiksmes  drošību pilsētā, novēršot satiksmes 
drošībai bīstamos posmus Kandavā un vei-
cot gājēju celiņa un gājēju pārejas izbūvi 
Rūmenes ielā. Projektu līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds  

Kandavas novada dome noslēdza 
vienošanos ar Valsts aģentūru „Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra” par minētā 
projekta īstenošanu 2011.gada 31.janvārī. 
Projekta gaitā Rūmenes ielā tiks izbūvēts 

gājēju celiņš posmā no Bērzu ielas līdz 
Ķiršu ielai 1254 m garumā. Tas tiks 
izbūvēts ielas nodalījuma joslas robežās 
un savienos apbūvi gar Rūmenes ielu ar 
pilsētas centru, izglītības iestādēm un 
citiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā.

2011.gada 9.maijā tika noslēgts 
līgums ar SIA „Kandavas ceļi” par 
satiksmes drošības uzlabošanu Rūmenes 
ielā. 2011.gada 8.jūlijā Kandavas novada 
Būvvalde izsniegusi SIA „Kandavas ceļi” 
būvatļauju Nr.17. Projekta īstenošanas 
laiks ir 12 mēneši (līdz 2012.gada 
30. janvārim), kopējās izmaksas Ls 
117 964,43. No attiecināmām izmaksām 
85% finansē ERAF, 3% ir valsts bu-
džeta dotācija pašvaldībai un 12% ir 
pašvaldības līdzfinansējums.

(LīgumsNr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/
CFLA/087/044)

ProJeKtS „SPecIāLIStu 
PIeSaISte KaNDaVaS NoVaDa 

DomeI”
Turpinās projekta „Speciālistu pie- 

saiste Kandavas novada domei” īste-
nošana, tā mērķis ir nodrošināt publisko 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 
un paaugstināt Kandavas novada paš-
valdības administratīvo kapacitāti, 
piesaistot efektīvas publiskās pārvaldes 
vajadzībām atbilstošus speciālistus. 

Projekta ietvaros Kandavas novada 
Būvvaldē piesaistīti divi speciālisti – 
arhitekte Baiba Beķere (tālr. 63107377, e-
pasts: baiba.bekere@kandava.lv) un teritorijas 
plānotāja Gunta Pērkone (tālr. 63107377, e-
pasts: gunta.perkone@kandava.lv). Jebkuram 
iedzīvotājam ir pieejamas konsultācijas pie 
speciālistiem par būvniecības un zemes 
ierīcības jautājumiem.

Uz projekta laiku ir noslēgts nomas 
līgums par 2 datoru un 2 printeru nomu. 

Saskaņā ar projekta noteikumiem, 
darbinieku atlīdzība un darba vietas 
aprīkojums  100% apmērā tiek segts 
no ESF līdzekļiem. Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 21000,- Ls.

(Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/088/086 ar Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru par Eiropas Savienības 
fonda darbības programmas „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” papildinājuma 
1.5.prioritātes „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības plānošanas 
kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, 
pilsētām un  novadiem”  projekta 
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/088 
„Speciālistu piesaiste Kandavas novada 
domei” īstenošanu, noslēgta 2010.g.22.
novembrī.)

PROJEKTI

atPūtaS VIeta PIe teterIņu 
ezera IzVeIDota

 Iepriekšējā gada vasarā Kandavas 
novada dome izstrādāja un iesniedza 
biedrībā „Kandavas Partnerība” projektu 
„Atpūtas vietas izveide pie Teteriņa ezera 
Kandavā”. Šovasar projekts tika uzsākts 
un īstenots.

Pie Teteriņa ezera vienmēr ir bijusi 
peldvieta, kur Kandavas iedzīvotāji labprāt 
veldzējušies karstajās vasaras dienās. Tomēr 
šī iemīļotā peldvieta nekad nav bijusi 
labiekārtota. Tagad, īstenojot projektu, ir 
izveidota sakopta atpūtas vieta ar izbūvētu 
pludmali, ir atvestas baltās jūrmalas smiltis 
un uzlabota ezera grunts pie peldvietas, 
uzstādīta koka laipa un laukakmens galds 
ar soliem, kur apsēsties un nolikt mantas. 
Uzstādītas arī pārģērbšanās kabīnes, 
tualetes un atkritumu urnas.

Līdz šim Kandavā speciāli izveidota 
peldvieta bija tikai stadiona peldbaseins 
un par labiekārtoto atpūtas vietu pie 
Teteriņu ezera no iedzīvotājiem saņemtas 
labas atsauksmes.

Projekts īstenots Eiropas Zivsaim-
niecības fonda pasākuma “Teritoriju at-
tīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros par 
kopējo summu 6271,18 Ls, kur 75% no 
projekta attiecināmajām izmaksām finansē 
Eiropas Zivsaimniecības fonds un 25% ir 
Kandavas novada domes līdzfinansējums. 

„terItorIJaS LaBIeKārtošaNa 
KaNDaVā PIe aBaVaS VecuPeS”

Darbi pie minētā projekta īstenošanas 
sāksies augustā.

 Lauku atbalsta dienests Kandavas 
novada domes projekta pieteikumu 
„Teritorijas labiekārtošana Kandavā 
pie Abavas Vecupes” apstiprināja 2010.
gada 20.oktobrī. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Zivsaimniecības fonds un tā 
ietvaros paredzēts teritorijā Jelgavas 
ielā 1F izveidot jaunu atpūtas laukumu, 
nobruģēt pastaigu celiņu gar Abavas 
Vecupi, uzstādīt soliņus. Atbilstoši videi 
tiks izveidoti arī apstādījumi. 

2011.gada 13.jūlijā tika noslēgts 
iepirkuma līgums ar SIA „Kandavas ceļi” 
par minētās teritorijas labiekārtošanu. 
Darbi tiks veikti pamatojoties uz iz-
strādāto tehnisko projektu.

Kandavas novada vēstnesis 11.

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

AKTUALITĀTES

24.jūlijā Kandavas vidusskolā no-
risinājās interesantas sacensības.No vi-
sas Latvijas pie mums bija sabraukuši 
krustvārdu mīklu minētāji, gan jauni, 
gan gados vecāki, gan bērni, skaitā ap 
trīsdesmit. Pasākuma organizatore bija 
„Krustvārdu mīklu” redaktore Jolanta 
Dūce. Šāds krustvārdu mīklu minētāju 
salidojums un konkurss Latvijā notiek 
trešo gadu pēc kārtas. Pirmais bija Tal-
su novadā, pagājušajā gadā mīklu mi-
nētāji tikās Duntē, bet šogad Kandavā. 
Konkursā piedalījās arī mūsu novadnie-
ki- Māris un Ilga Plezeri no Matkules, 
kandavnieki Agris un Kristiāna Dzeņi, 
Ausma Jankalāne un Rūta Priedīte.

Konkursa dalībniekiem bija jāatmin 

trīs jau sa- gatavotās kla-
siskās krust-vārdu mīklas 
interneta vietnē. Viņi sa-
centās, kurš ātrāk atminēs 
visas trīs mīklas pilnībā un 
pareizi. Drīkstēja izman-
tot dažādus palīglīdzekļus 
- enciklopēdijas, Googli, 
un protams, pašu lielāko gudrību krātu-
vi - savu galvu! Dažs ar datoru strādāja 
pirmo reizi, un tas vecākajiem cilvēkiem 
bija īpašs notikums.

Pirmo vietu ieguva Vēsma Reinkaite 
no Jūrmalas. Viņa jau ilgus gadus ir fa-
nātiska  krustvārdu mīklu minētāja. Arī 
otrajā vietā krustvārdu mīklu minētājs 
ar pieredzi - Valdis Palelionis. Trešajā 

godalgotajā vietā mūsu novadnieks Mā-
ris Plezers.

Jaukas balvas (gada abonements žur-
nālam GEO, vērtīgas grāmatas) saņēma 
ne tikai uzvarētāji, bet pilnīgi visi mīklu 
minētāji.

Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste

A U G U S T S
P A S Ā K U M I

13. augustā
22:00 Vasaras zaļumballe. 
Ieeja: Ls 1,50 (pirmajiem 50 ap-

meklētājiem); Ls 2,00 (pārējiem). Vānes 
brīvdabas estrādē

14. augustā
plkst.16:00 - 10.Vokālistu konkurss 

- koncerts “Kā es māku, tā es dziedu”. 
Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji”

19. augustā
Seriāla “Ugunsgrēks” 

jaunās sezonas 1. un 2. sērijas 
demonstrēšana. Ieeja bez maksas. 
Kandavas kultūras namā

Seriāla “Ugunsgrēks” 
jaunās sezonas 1. un 2. sērijas 
demonstrēšana. Ieeja bez maksas. 
Zemītes Tautas namā

26. augustā
11:00 Pasākums bērniem “Noķert 

vasaras vēju aiz astes”. Būs lēkājamā 
atrakcija, spēles un stafetes. Pie 
Zemītes Tautas nama

Jautra pēcpusdiena “Prieki 
bērniem” - būs piepūšamas atrakcijas, 
vēderprieki, jautras spēles un rotaļas.
Laukumā pie Zantes kultūra nama

I Z S T Ā D E S
16. - 30. augusts
Jubilejas izstāde 
“Aktrisei Mirdzai Martinsonei - 60”.

Kandavas pilsētas bibliotēkā
16. - 30. augusts
Jubilejas izstāde “Kordiriģentiem 

Imantam un Gido Kokariem - 90”.
Kandavas pilsētas bibliotēka

Visu mēnesi
Tukuma tēlotājmākslas studijas 

darbu izstāde. 
Kandavas novada muzejā
Jurģa Muskas personālizstāde 

“Sveicināti manā pasaulē!” 
Kandavas novada muzejā
Guntas Ruicēnas gleznu izstāde
Kandavas novada muzejā. 
30. augusts - 5. septembris
Tematiska izstāde “Sauc mūs klasē 

skolas zvans”. 
Kandavas pilsētas bibliotēka

S P O R T S 
11. augustā
Openkart (sacensību seriāls ar īres 

gokartiem) Elites līgas 10. posms.
“Swedbank kartodromā”, Kandavā
15. augustā
Kartinga kluba Kart - Live 

(Lietuva) 8. posms.
“Swedbank kartodromā”, Kandavā
20. augustā
Kandavas novada sporta svētki. 
Valsts Kandavas lauksaimniecības 

tehnikuma stadionā
Jāņa Lūša balvu izcīņa šķēpa mešanā 
un Kandavas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas kausu izcīņa tāllēkšanā. 
Valsts Kandavas lauksaimniecības 
tehnikuma stadionā

22. - 25. augusts
Starptautisks turnīrs basketbolā 

jauniešu komandām (trīs vecuma 
grupām). Kandavas Sporta hallē, 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 
sporta zālē, Valsts Kandavas 
lauksaimniecības tehnikuma sporta zālē

27. augustā
8:30 Tradicionālās sacensības 

šaušanā “Strautiņu kauss”. Sīkāka 
informācija pa tālruni: 29133594
(Agris Riba). ZS “Strautiņi” šautuvē, 
Kandavas pagastā

Latvijas kartinga čempionāta 
5.posms, Baltijas kauss. “Swedbank 
kartodromā”, Kandavā

S E P T E M B R I S 
P A S Ā K U M I 

1. septembrī
Zinību diena, sadarbībā ar Zantes 
pamatskolu. Zantes kultūras namā

10. septembris
Skolas ielas svētki. Kandavas pilsētā
15. septembrī
Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena 

“Dzejas lapkritis”, sadarbībā ar Zantes 
pamatskolu. Zantes kultūras namā vai 
Zantes pamatskolas parkā
I Z S T Ā D E S

Līdz 5. septembrim
Tematiska izstāde “Sauc mūs klasē 
skolas zvans”. Kandavas pilsētas bibliotēkā

5. - 12. septembris
Jubilejas izstāde “Dzejniekam Knutam 
Skujeniekam - 75”. 

Kandavas pilsētas bibliotēkā
S P O R T S

2. septembrī
Openkart (sacensību seriāls ar 

īres gokartiem) B līgas 15. posms.
“Swedbank kartodromā”, Kandavā

17. septembrī
Openkart (sacensību seriāls ar 
īres gokartiem) B līgas 16. posms.
“Swedbank kartodromā”, Kandavā

Krustvārdu mīklu minētāj i 
sacenšas Kandavā



Kandavas novada vēstnesis12.

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.

Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“

Dāvini savai pilsētai!
Kas mums sagādā 

vislielāko prieku?
Nu, protams, ka 

negaidīts patīkams pār-
steigums! Bet varbūt, 
šo pārsteigumu sev un 
citiem, mēs varam sa-
gādāt kopīgi?!

Dāvināsim savai 
Kandavai puķu sīpo-
lus: krokusus, narcises, 
tul-pes un citas pava-
sara sīpolpuķes! Kopīgi 
stā- dīsim tās Kandavas 
skvēros un pakalnos, 
lai pavasarī, kad noku-
sīs sniegs un daba sāks 
mosties, mūsu pilsēta 
uzplauktu kā daudzkrā-
sains zieds!

Aicinām piedalīties augusta akcijā „ Dāvini savai pilsētai!”
Gaidīsim no Jums pavasara puķu sīpolus Kandavā Dār-

za ielā 6, Kandavas novada domē, būvvaldē darba dienās no 
plkst.8:00 līdz 17:00. Pēc sīpoliem varam aizbraukt arī pie 
Jums.

Kontaktpersona - Kandavas novada ainavu arhitekte 
Aiga Tetere. Tālruņi 29128331; 63107362; 63107377

LīDzJŪtīBa
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
jūlijā reģistrēti mirušie:
Česlavs Matiļevičs (1952.) Kandava 
Jānis Mežancis (1929.) Kandava 
Jānis Spalis (1929.) Kandava 
Jānis Darags (1943.) Kandavas pagasts
Zigurts Važa (1956.) Kandavas pagasts
Harijs Alksnis (1949.) Vānes pagasts
Ilma Krauze (1932.) Zantes pagasts
Jānis Gunārs Teivans (1938.) Zantes pagasts

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā 
reģistrēti 9 jaundzimušie:

amanda, Betija, marisa, 
Paula Patrīsija, Jānis, 

madars, olivers, 
rainers, rinalds

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

tIeK orGaNIzĒtaS eKSKurSIJaS
17. augustā sertificēta Ventspils pilsētas gide Sarmīte 

aicina piebiedroties ekskursijā pa Ventspili.
Pieteikties pa tālruni 26151106.

17. septembrī organizē ekskursiju uz Šauļiem. 
Pieteikties līdz 3. septembrim pa tālruni 26151106.

DarBa PIeDāVāJumS
SIA „Kandavas namsaimnieks” konkursa kārtībā aicina 

pieteikties darbā kurinātājus.
Pieteikties līdz 20.augustam Kandavas pagasta 

„Robežkalnos”, tālrunis 63126196.

KaPu SVĒtKI KaNDaVaS NoVaDā 2011.gadā
Sestdien 20.augustā

Plkst.14:00 Zantes Smiltiņu kapi
Plkst.15:00 Jaundziru kapi

Svētdien 28.augustā
Plkst. 14:00 Jaunkandavas kapi (vecā daļa)
Plkst.14:00 Jaunkandavas katoļu kapi

Sestdien 3.septembrī
Plkst.14:00 Variebas kapi
Plkst. 15:00 Aizupes kapi

Kā rudzu maize bijušas ir dienas,
No kurām rieciens griezts gan salds, gan sūrs,
Nu tās kā vārpas smagos kūļos sienas,
Un mūža gados staro dienu pūrs!

SIrSNīGI SVeIcam DzīVeS
NozīmīGaJāS JuBILeJāS!

Jūlija jubilāre:
Alīda Brīgere

Augusta jubilāri:
 Amālija Šalājeva, Voldemārs Ankevics, Staņislava Knēta, 
Matilde Ozoliņa, Hilda Imūne, Ziga Botmane, 
Haralds Leiba, Ilga Ilmeta, Fricis Feldmanis, 
Dzintra Āboliņa, Gunārs Goldbergs, Pēteris Zariņš, 
Silva Rozenfelde, Ivans Afanasjevs, Biruta Alksne, 
Valentīna Gīle, Gundega Eihenberga, Antonija Obricka.

Kandavas novada pensionāru biedrība
Kandavas novada dome

Informācija un sludinājumi

Kandavas kultūras nams 
aicina pieteikties interesentus 

folkloras kopas izveidošanai Kandavā.
Folkloras kopas vadītāja Lija Dunska. Tālrunis 63122789


