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Kandavas novada vēstnesis

GATAVOJAMIES
NOVADA SVĒTKIEM

Ir pienācis ilgi gaidītais pavasaris, kad reizē ar dabu arī cilvēkos
mostas spēks un vēlme darboties.
Aizvadīta Lielā Talkas diena, kad
novada ļaudis uzposa savu pagastu un Kandavas pilsētas teritoriju.
Cēres pagasta ļaudis sakopa ceļmalas, pagasta centru un stādīja
kociņus parkā pie estrādes. Gribu
pateikt paldies Ineses Kleinbergas ģimenei, kura jau vairākus
gadus sakopj teritoriju gar dzelzceļa malu un autobusu pieturām
Kandavas stacijā. Šogad kopā ar
saviem un kaimiņu bērniem viņi
salasīja 50 maisu dažādu atkritumu un drazu. Kandavas pagasta
ļaudis uzkopa Valdeķu centra
teritoriju. Zemītnieki strādāja
pie baznīcas. Zantes iedzīvotāji
uzposa pagasta centru. Savukārt
Matkulē talcinieki sakopa priežu jaunaudzi pie pagastmājas
un pļavu, kur ar projektu starpniecību taps daudzfunkcionālais
sporta laukums. Vānenieki uzposa centra teritoriju, estrādi un
Dzirnavu dambi. Kandavnieki
pilsētas teritoriju, Abavas malu
un stadionu. Talkas dienā novadā strādāja 362 mūsu novadnieki. Aprīļa pēdējā nedēļā talkas
notika arī visās novada skolās,
tajās piedalījās 920 novada skolu
audzēkņu un pedagogu kolektīvi.
Īpašs prieks par lielo jauniešu un
bērnu skaitu talkā, jo pašiem piedaloties un strādājot, attieksme
pret dabas piesārņošanu noteikti
būs citādāka.
Aprīļa mēnesis Kandavā bija
saspringts ar uzsāktajiem darbiem ūdenssaimniecības un satiksmes drošības uzlabošanas
projektu ietvaros. Notiek darbi
Priežu ielā, tiek izbūvēts gājēju
celiņš Zemītes ielā. Arī Rūmenes
ielā turpinās ūdenssaimniecības

un satiksmes drošības projektu
ieviešana, tiek vilkts ūdensvads,
drīzumā sāks gājēju celiņa izbūvi. Lielie iesāktie darbi turpināsies arī vasarā. Tādēļ vēlreiz gribu
lūgt iedzīvotājus būt saprotošiem
par sagādātajām neērtībām un
satiksmes ierobežojumiem. Līdz
ar projektu īstenošanu daudzas
vietas mūsu pilsētā tiks sakārtotas.
Maija mēnesī lielākais darbs
ir Kandavas novada svētku sagatavošana. Lai svētki izdotos,
jau otro mēnesi aktīvi darbojas
svētku darba grupa, kuru pārstāv
visas novada iestādes, pārvaldes
un organizācijas. Gatavojot svētkus, esam ņēmuši vērā pagājušā
gada kļūdas, kad pasākumiem
notiekot Depo laukumā, iedzīvotājiem bija grūti pārskatīt un
sadzirdēt daudzus pasākumus,
nebija padomāts arī par soliņu
izvietošanu, nācās stāvēt kājās.
Šogad svētku lielie pasākumi
notiks Ozolāju estrādē, tie būs
labi pārredzami un sadzirdami.
Uz novada svētkiem aicināti arī
ārvalstu viesi no Polijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Itālijas
un Lietuvas, kā arī mūsu sadraudzības pilsētām Tukuma, Saldus,
Kuldīgas, Dobeles un Talsiem.
Aicinu novada ļaudis sapost
savus īpašumus, jo mūsu novads
ir skaists un ievērojams tieši ar
savu brīnišķīgo Abavas senleju
un dabas skatiem, ar Kandavas
vecpilsētu un tikai Kurzemes
mazpilsētām raksturīgajām ainavām. Piedalīsimies svētku
sagatavošanā un norisē, iziesim
gājienā un parādīsim, cik daudzveidīgi esam, cik lieliski ir mūsu
pašdarbības kolektīvi, amatnieki,
lauksaimnieki un uzņēmēji, demonstrēsim savus vaļaspriekus
un būsim atraktīvi un līksmi, jo
ne velti šīgada svētku devīze ir
„Lustīga dzīvošana”! Lai svētki
izdotos un laika apstākļi netraucētu, esam jau „sarunājuši mākoņu stūmējus un lietus aizpūtējus”!
Tas, protams, humoram!
Jo vairāk smaidīsim, jo labāk
viss izdosies! Gaišu pavasari vēlot
Kandavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece
Leonārija Gudakovska

AKTUALITĀTES

KANDAVAS
NOVADA JAUNAIS
TERITORIJAS
PLĀNOJUMS
2011.gada 31.martā Kandavas novada dome
pieņēma lēmumu nodot iedzīvotāju sabiedriskai apspriešanai izstrādāto Kandavas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, kurā ir integrēti
visu pašvaldību iepriekš izstrādātie teritorijas
plānojumi – Kandavas novada, Vānes un Zantes pagasta teritorijas plānojumi. Līdz ar šī dokumenta apstiprināšanu Kandavas novada pašvaldībā būs vienots plānošanas dokuments par
visu administratīvo teritoriju, un nebūs vairs
situāciju, kad vienādās jeb līdzīgās situācijās
zemes īpašniekam, piemēram, Vānes pagastā
tiek piemērotas citādas normas kā zemes īpašniekam Zantes pagastā. Līdz ar to 10 mēnešu
ilgs darba process ir noslēdzies, un sabiedriskās
apspriešanas laikā iespējams vērtēt tā rezultātus.
Uz jautājumiem par izstrādātā Kandavas novada teritorijas plānojuma projektu jeb 1.redakciju atbild Kandavas novada Būvvaldes vadītāja,
arhitekte Antra Apine un SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja, ģeogrāfe Ilze Circene.
Kādas aktivitātes šobrīd novērojamas saistībā ar zemes izmantošanu Kandavas novadā?
I.Circene: Uz teritorijas plānojuma darba
grupu, kurā tika diskutēts par novada lauku
teritoriju attīstību, tika uzaicināti un piedalījās
visi pagasta pārvalžu vadītāji, no kuriem katrs
skaidroja situāciju savā teritorijā. Kopumā, protams, šobrīd gan Latvijā, gan arī Kandavas novada lauku teritorijā, aktivitāte saistībā ar zemes
izmantošanu lauku teritorijās nav liela – un tā
pamatā ir saistīta ar lauksaimniecības zemju
transformāciju, dažādu palīgēku būvniecību un
karjeru izveidi. Ir, protams, atsevišķi izņēmumi,
piemēram, pie valsts galvenā autoceļa A10 Rīga
- Ventspils un valsts reģionālā autoceļa P130
Līgas – Kandava - Veģi krustojuma „Kandavas pagrieziens” tiek plānota degvielas uzpildes
stacijas „STATOIL” un mazumtirdzniecības un
pakalpojumu objekta būvniecība. Brīdī, kad
būvniecības aktivitāte nav liela, ir iespējams
izvērtēt to, kas ir bijis, vai esam apmierināti ar
to, un diskutēt par tām vērtībām, ko vēlamies
saglabāt novadā. Ne velti plānošanā ir teiciens,
ka ekonomikas vājums ir plānošanas zelta laiks.
Kā notika darbs pie jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādes?
I.Circene: Teritoriju plānošana ir ilgstošs un
komplicēts process. Pašreiz Latvijā ir izveidojusies dažāda prakse un arī izpratne par attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi. Ne vienmēr tā
ir ļoti sekmīga, tāpēc bieži vien sabiedrībā rodas
skepse pret dažādiem plānošanas dokumen-
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tiem. Šo skepsi iespējams mainīt tikai
ar darbu - kvalitatīvu un atvērtu pret
iedzīvotājiem. „Metrum” uzņēmumā ir
izveidojusies sava prakse un arī izpratne
par to, kā mums ir jāstrādā, lai sasniegtu rezultātu, ar kuru paši varam būt apmierināti, piedāvājot savus risinājumus
pašvaldībai. Ar ierobežotām zināšanām
par konkrēto teritoriju, ir ļoti sarežģīti
izveidot priekšstatu par nākotnes vidi.
Tāpēc „Metrum” lielu daļu no resursiem velta esošās situācijas izpētei, tai
skaitā veicot apsekojumus dabā. Tikai
tādā veidā mēs varam strādāt, jo apsekojuma laikā mēs gūstam priekšstatu
un profesionālo vērtējumu par notiekošo Kandavas novadā, gan centrā, gan
nomaļajās teritorijās.
Kā plānots attīstīt Kandavas pilsētas centru?
I.Circene: Pilsētas centra teritoriju
plānots attīstīt kā daudzfunkcionālu
rajonu. Teritorijai jau pašreiz raksturīgs
izteikts funkciju sajaukums, kas izpaužas arī daudzveidīgā un relatīvi blīvā
apbūvē. Šī teritorija lielā mērā iekļaujas
Kandavas pilsētas vēsturiskajā centrā,
kas noteikts kā pilsētbūvnieciskais piemineklis, un arī perspektīvā saglabājams kā atraktīvākā, dinamiskākā un
daudzfunkcionālākā pilsētas teritorija.
Vēsturiskā centra teritorijas robeža, ar
vēstures speciālista Agra Dzeņa iniciatīvu, sadarbojoties ar Valsts kultūras
pieminekļa aizsardzības inspekcijas
speciālistiem, teritorijas plānojuma ietvaros tika precizēta, un šajā projektā
tiek piedāvāts jauns robežas projekta
variants. Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā tika radīti priekšlikumi plānot kompaktu Kandavas pilsētas
attīstību, paredzot jaunas blīvas apbūves teritorijas primāri vietās, kas atrodas esošās apbūves tuvumā, un kur jau
ir izbūvētas ielas, un kurās tiek radīti
priekšnoteikumi komunikāciju izbūvei,
kā piemēram, abpus Lāčplēša ielai, Talsu un Sabiles ielai.
Vai tiek plānotas jaunas ražošanas
teritorijas?
I.Circene: Daudz tika diskutēts par
esošajām ražošanas teritorijām Zemī-

tes ielā. Vērtējot pilsētas attīstību ilgākā
laika periodā, un ņemot vērā šīs ielas
kopējo raksturu, tālākā perspektīvē tiek
piedāvāta iespēja šo teritoriju transformēt uz dzīvojamo apbūvi. Savukārt pilsētas centrā - Jelgavas ielā, bijušo Rīgas
radiorūpnīcas ceha teritoriju, kas tur
tika izveidota 60- tajos gados - uz publiska rakstura apbūvi. Kā priekšlikumu
jaunām ražošanas teritorijām darba
grupa teritorijas jaunas ražošanas attīstībai piedāvā plānot ārpus pilsētas administratīvajām robežām, bet tiešā tās
tuvumā, kas saistāms ar darbaspēka tuvumu, un attiecīgi šī teritorija ir pilsētas
ziemeļrietumos, daļā no zemes gabala
„Purgaļi”. Sabiedriskās apspriešanas laikā jāuzklausa iedzīvotāju viedoklis par
šiem risinājumiem.
Kādas ir sagaidāmas būtiskākās izmaiņas attiecībā uz zemes izmantošanu lauku teritorijā?
I.Circene: Nav paredzamas būtiskas
izmaiņas. Vairāk to varētu nosaukt par
lietu sakārtošanu, saliekot visu pa plauktiņiem. Lauku teritorijās ir noteiktas
vietas, kur pieļaujama blīvāka apbūve,
un tās ir ciemu teritorijas - Cēres, Matkules, Zemītes, Grenču, Zantes, Vānes
un Valdeķu ciemu teritorijas. Kandavas
novada teritorijā atrodas vērtīgas lauksaimniecības zemes, kas arī atzīmēts
2010.gada 29.jūlijā Kandavas novada
domē apstiprinātajā Kandavas novada attīstības programmā 2010.-2016.
gadam. To novērojām arī apsekojot
novada teritoriju. Starp citu, ja satiktu
Zemītes pagasta saimniecības „Lapsas”
īpašnieku – noteikti noņemtu cepuri
viņa priekšā – prieks skatīties uz tik sakoptu un aktīvu lauku sētu! Tādu sētu
Latvijā, it īpaši sakoptības ziņā, nemaz
nav tik daudz, un tas ir smags darbs.
Lai saglabātu vērtīgās lauksaimniecības
teritorijas, ņemot vērā apkopotos datus,
Kandavas novada teritorijas plānojuma
darba grupā tika nolemts saglabāt vērtīgās lauksaimniecības zemes, attēlojot
tās teritorijas plānojumā grafiski, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakot, ka no jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība
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šajās teritorijās ir 10 hektāri. Tādejādi
tiek piemērotas atšķirīgas prasības dažādām novada lauku teritorijām, jo arī
tās pēc sava rakstura ir dažādas.
Vai Kandavas pilsētā tiek plānoti
jauni daudzdzīvokļu apbūves kvartāli?
I.Circene: Apstiprinātajā Kandavas
novada attīstības programmā tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits 10 gadu
perspektīvē samazināsies par ~100 iedzīvotājiem, līdz ar to nav pamata plānot plašas dzīvojamās apbūves teritorijas, tā vietā ir jāpievērš uzmanība esošo
teritoriju sakārtošanai, tai skaitā sakārtojot ielu tīklu, un tā struktūru, nosakot
un plānojumā iezīmējot sarkanās līnijas – vietas, kas paredzētas ielu un inženierkomunikāciju izvietošanai. Bet,
tā kā plānojums ir izstrādāts 12 gadu
perspektīvei, un ir grūti paredzēt pieprasījumu pēc daudzdzīvokļu apbūves
teritorijām, teritorijas plānojumā ir paredzētas divas vietas, kurās tiek atļauta
jaunu vairākstāvu daudzdzīvokļu māju
būvniecība, un šīs teritorijas ir Kūrorta
ielā un Valteru ielā, blakus jau esošajām
daudzdzīvokļu mājām.
Kur var iepazīties ar izstrādāto teritorijas plānojuma projektu?
A.Apine: Ar izstrādāto teritorijas
plānojumu var iepazīties mājas lapās
www.kandava.lv ; www.metrum.lv; un
Kandavas novada domē. Pagastu teritoriju plānojumi apskatāmi pagastu
pārvaldēs.

2011.GADA 28.APRĪĻA KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE
Kandavas novada domes sēdē tika
izskatīti 53 jautājumi un pieņemti sekojoši lēmumi:
-apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrības AS „BDO” ziņojumu
par finanšu pārskata revīziju laika periodā no 01.01.2010. līdz31.12.2010.;
-apstiprināt Kandavas novada domes

vadības ziņojumu par domes 2010.gada
pārskatu;
-apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.3 „Par īpašumiem, kurus neņem
vērā, nosakot ģimenes(personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes( personas) statusam”;
-uzdot Kandavas novada Būvval-

dei sadarbībā ar Izglītības un Kultūras
pārvaldi, Mūzikas un Mākslas skolas
direktoriem, uzsākt Mākslas skolas
ēkas( Sabiles ielā 12, Kandavā) pārbūves iespēju un izmaksu izvērtējumu un
par rezultātiem ziņot domes sēdē 2011.
gada jūnija mēnesī;
(Turpinājums 4. lpp.)
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-apstiprināt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2010.gada pārskatu,
pieņemt zināšanai 2010.gada finanšu
pārskata revīzijas rezultātus un apstiprināt SIA „Auditorfirma Alianse” ziņojumu par finanšu pārskatu;
-izveidot Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
izsoles komisiju ar 2011.gada 28.aprīli;
veikt grozījumus domes pastāvīgi darbojošos komisiju sarakstā;
-noteikt Kandavas novada Būvvaldes
sastāvu; Būvvaldes vadītājai A.Apinei
sagatavot grozījumus būvvaldes nolikumā un iesniegt apstiprināšanai uz
domes sēdi 26.05.2011.
-apstiprināt Zemītes pamatskolas nolikumu;
-sniegt pozitīvu atzinumu Latvijas
Dabas fonda izstrādātajam Abavas
senlejas dabas parka tūrisma attīstības
plānam;
-pieņemt zināšanai SIA ”Braukšanas
mācību centrs” informāciju par kar-

tinga trases izmantošanu sezonas laikā
un plānotajiem prettrokšņa ierobežojumiem;
-atbrīvot no SIA” Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa amata
Antru Alksni ar 2011.gada 2.maiju, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu;
apstiprināt SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” statūtus jaunā redakcijā
un noteikt, ka vienīgais SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes loceklis ar 2011.g.2.05.ir Ervīns Runģis un
izdarīt grozījumus noslēgtajā darba līgumā;
Tika pieņemti lēmumi, kas saistīti
ar nekustamajiem īpašumiem, zemes
nomu, adreses piešķiršanu ,nodokļu
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Apstiprināta dzīvokļa rinda uz 18.04.2011.
un apstiprināti vairāki pārslēgti īres līgumi. Tika pieņemtas zināšanai domes
priekšsēdētāja R.Bāreņa un izpilddirektora G.Gelpera atskaites par paveikto
aprīlī ,akceptēti Kandavas novada do-

Kandavas novada domes saistošie
noteikumi Nr.2

atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
1.6. gadījumus, kad ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt
ielu tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru;
1.7.kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.
2. Šie noteikumi attiecas uz visiem
ielu tirgotājiem, kuri vēlas realizēt
vai realizē preces vai savus ražojumus, kā arī vēlas veikt vai veic ielu
tirdzniecības organizatoru funkcijas
Kandavas novada administratīvajā
teritorijā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī vēlas izveidot tirgu.
3. Ielu tirdzniecība ir pieļaujama
tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas un pašvaldības nodevas samaksas (izņemot gadījumus, kad objekts
nav apliekams ar pašvaldības nodevu).
4. ( svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam, 15.04.2011., Nr.
17- 1e/5822)
5.Īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai
citu pasākumu norises laikā atļauta
ievērojot Ministru kabineta 2010.
gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” nosacījumus.
6. Par Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu prasību ievē-

„Par ielu tirdzniecības vietu
ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi, ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un
tirgus statusa piešķiršanu
Kandavas novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par ielu
tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi,
ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un tirgus statusa piešķiršanu
Kandavas novadā” (turpmāk tekstā
– noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības
organizators saskaņo ar Kandavas
novada domi ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu Kandavas novada
administratīvajā teritorijā;
1.2. ielu tirdzniecības dalībnieka
un ielu tirdzniecības organizatora
pienākumus kārtības nodrošināšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā;
1.3. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4. kārtību, kādā ar Kandavas novada domi saskaņojama sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
uz ielas Kandavas novada administratīvajā teritorijā;
1.5. nosacījumus Kandavas novada
domes izsniegtās ielu tirdzniecības
vai ielu tirdzniecības organizatora

mes amatpersonu izdotie rīkojumi un
skatīti virkne citu jautājumu.
Domes sēdes protokols pieejams
www.kandava.lv ,sadaļā „Pašvaldība”.

Kārtējās komiteju
sēdes 19. maijā:

Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas sēde plkst.
13:00;
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde plkst. 14:00;
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde plkst. 15:00;
Finansu, plānošanas un novada attīstības komitejas sēde plkst. 16:00

Kārtējā domes
sēde 26.maijā
plkst. 13:00.

DOMES LĒMUMI
rošanu un kārtības nodrošināšanu
tirdzniecības vietā ir atbildīgs ielu
tirdzniecības dalībnieks un/vai ielu
tirdzniecības organizators.
7. Kandavas novada dome nodrošina, ka tās īpašumā vai valdījumā
esošajā nekustamajā īpašumā pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas tirdzniecības
dalībniekam, kurš pārdod šo noteikumu 23.punktā minētās preces, ja
tirdzniecības vietu skaits ielu tirdzniecības vietā ir ierobežots.
II. Kārtība, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators saskaņo ar Kandavas novada domi ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu Kandavas
novada administratīvajā teritorijā,
saņem atļauju un nosacījumi Kandavas novada domes izsniegtās ielu
tirdzniecības vai ielu tirdzniecības
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku
8. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecību vietas
iekārtošanai, ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators iesniedz Kandavas novada
domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē Ministru kabineta 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.
vai 19.punktā minēto iesniegumu,
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kam pievieno dokumentu apliecinātas kopijas, kas apliecina iesniegumā
minētās informācijas patiesumu pievienotajiem dokumentiem.
9. Noteikumu 8.punktā minēto
iesniegumu ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs iesniegt elektroniski,
noformējot to atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
10. Saskaņojumu vai atteikumu
saskaņojumam izsniedz Kandavas novada domes Finanšu nodaļas nodokļu ekonomists vai pagasta
pārvalžu vadītāji vienlaicīgi ar ielu
tirdzniecības atļauju (1.pielikums)
vai ielu tirdzniecības organizēšanas
atļauju (2.pielikums) vai lēmumu
par atteikumu izsniegt atļauju un
rakstiski informē par to iesnieguma
iesniedzēju.
11. Kandavas novada domes Finanšu nodaļas nodokļu ekonomists
vai attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs izskata noteikumu 8.punktā
minēto iesniegumu piecu darbdienu
laikā un izsniedz ielu tirdzniecības
atļauju vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju vai pieņem lēmumu
par atteikumu izsniegt attiecīgo atļauju.
12. Ielu tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne
ilgāk kā uz vienu gadu. Pēc atļaujas
derīguma termiņa izbeigšanās nepieciešams iesniegt šo noteikumu
8.punktā minēto iesniegumu jaunas
atļaujas saņemšanai.
13. Ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju izsniedz uz pieprasīto
laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.
Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās nepieciešams iesniegt šo
noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai.
14.Kandavas novada dome ir tiesīga apturēt uz laiku¹ ielu tirdzniecības
atļauju vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ja tiek konstatēts,
ka:
14.1. atļaujas saņēmējs Kandavas
novada domei apzināti ir sniedzis
nepatiesas ziņas;
14.2. patvarīgi ir mainīta ielu tirdzniecības vieta vai ielu tirdzniecības
organizēšanas vieta;
14.3. bez saskaņošanas ar Kandavas novada domi ir mainītas sākotnēji ielu tirdzniecībai paredzēto preču grupas;

14.4. konkrētai personai izsniegtā
atļauja ir nodota citai personai;
14.5. ielu tirdzniecības dalībnieks
neievēro kārtību tirdzniecības organizēšanas vietā.
¹(redakcija precizēta atbilstoši Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumam, 15.04.2011.,
Nr. 17- 1e/5822)
15. Kandavas novada dome ir tiesīga apturēt ielu tirdzniecības vai ielu
tirdzniecības organizatora atļaujas
darbību uz laiku, ja ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības
organizētājs nepilda normatīvo aktu
prasības attiecībā uz ielu tirdzniecību, izņemot šo noteikumu 14.punktā
minētos gadījumus. Šajā noteikumu
punktā minētajā gadījumā Kandavas novada domes Finanšu nodaļas nodokļu ekonomists vai pagasta
pārvalžu vadītāji pieņem lēmumu
par attiecīgās atļaujas darbības apturēšanu uz laiku. Apturot atļaujas
darbību pašvaldības nodeva netiek
atmaksāta.
16. Kandavas novada domes Finanšu nodaļas nodokļu ekonomista
vai pagasta pārvalžu vadītāju lēmumus var apstrīdēt Kandavas novada
domes Administratīvo aktu strīdu
komisijā.
17. Kandavas novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas
pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt
tiesā.
III. Ielu tirdzniecības dalībnieka
un ielu tirdzniecības organizatora
pienākumi kārtības nodrošināšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā
18. Ielu tirdzniecības dalībniekam
ir šādi pienākumi kārtības nodrošināšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā, veicot ielu tirdzniecību:
18.1. ielu tirdzniecības vietā (izņemot fiziskām personām, kurām
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība) patērētājiem redzamā vietā izvietot šādu
skaidri salasāmu informāciju:
18.1.1. ja ielu tirdzniecības dalībnieks ir komersants, – uzņēmuma
nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās
personas vārds un uzvārds, kura ir
atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā
ielu tirdzniecības vietā;
18.1.2. ja ielu tirdzniecības dalīb-
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nieks ir fiziskā persona, – vārds un
uzvārds.
18.2. (svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam, 15.04.2011., Nr.
17- 1e/5822)
18.3. (svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam, 15.04.2011., Nr.
17- 1e/5822)
18.4. nodrošināt, lai speciālās iekārtas un objekti, ko izmanto ielu
tirdzniecībai, atbilstu spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un uzturēt
minētos objektus kārtībā - tīrus un
bez bojājumiem;
18.5. atbildēt par mazumtirdzniecības normu ievērošanu konkrētajā
ielu tirdzniecības vietā;
18.6. ielu tirdzniecības laikā uzturēt kārtībā un pēc darba veikšanas
sakārtot ielu tirdzniecības vietu;
18.7. ievērot spēkā esošos mazumtirdzniecību reglamentējošos normatīvos aktus un šos noteikumus;
18.8. nodrošināt, lai attiecīgajā ielu
tirdzniecības vietā atrodas dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām.
19. Ielu tirdzniecības organizētājam ir šādi pienākumi kārtības nodrošināšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā, organizējot
ielu tirdzniecību:
19.1. nodrošināt pirmtiesības tikt
iekļautam tirdzniecības dalībnieku
sarakstā ielu tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod šo noteikumu
23.punktā minētās preces, ja ielu
tirdzniecības vietu skaits ielu tirdzniecības organizēšanas vietā ir ierobežots un ielu tirdzniecība tiek
organizēta pašvaldības īpašumā vai
tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā;
19.2. (svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam, 15.04.2011., Nr.
17- 1e/5822);
19.3. (svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam, 15.04.2011., Nr.
17- 1e/5822);
19.4. nodrošināt aktualizēta ielu
tirdzniecības dalībnieku saraksta atrašanos tirdzniecības vietā;
19.5. nodrošināt ielu tirdzniecības
organizēšanas atļaujas atrašanos ielu
tirdzniecības organizēšanas vietā;
19.6. ielu tirdzniecības laikā uztu-
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rēt kārtībā un pēc darba veikšanas
sakārtot ielu tirdzniecības vietu;
19.7.ievērot spēkā esošos mazumtirdzniecību reglamentējošos normatīvos aktus un šos noteikumus;
20.Veicot ielu tirdzniecību ielu
tirdzniecības dalībniekam un ielu
tirdzniecības organizatoram, aizliegts:
20.1. veikt to ārpus noteiktās teritorijas;
20.2. bojāt novada vides un sabiedrisko apstādījumu elementus;
20.3. traucēt tuvumā esošo iedzīvotāju naktsmieru.
21.Personas, kas pārkāpj Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumus Nr.440 „Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un
šos noteikumus var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības un sodītas ar administratīvo sodu atbilstoši
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa un Kandavas novada domes saistošo noteikumu normām.
IV. Ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
22. (svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumam, 15.04.2011.,
Nr. 17- 1e/5822)
23. Šajos saistošajos noteikumos
noteiktajā kārtībā noteiktajās tirdzniecības vietās fiziskajām personām
un juridiskajām personām, izņemot
fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir
atļauts realizēt tikai sekojošās preču
grupas:
23.1. pārtikas preces:
23.1.1. visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes
produkciju;
23.1.2. savvaļas produktus;
23.1.3. zivsaimniecības produkciju;
23.1.4.bezalkoholiskos dzērienus
un karstās uzkodas;
23.1.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību;
23.1.6 rūpnieciski ražotu pārtikas
produkciju.
23.2. nepārtikas preces:
23.2.1. mājsaimniecību amatniecības produkciju;
23.2.2. kultūras un mākslas produkciju.
23.2.3.pašu izgatavotus mākslas

Kandavas novada vēstnesis
priekšmetus, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumus;
23.2.4. tekstilpreces un saimniecības preces.
24. Ielu tirdzniecības vietās atļauts
realizēt alkoholiskos dzērienus un
tabakas izstrādājumus, izmantojot
kases aparātus, tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē tirdzniecību ar alkoholiskajiem
dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.
V. Kārtība, kādā ar Kandavas novada domi saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana uz ielas Kandavas novada administratīvajā teritorijā
25. Lai saskaņotu sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
ar Kandavas novada domi, tirdzniecības dalībnieks iesniedz Kandavas
novada domē vai pagastu pārvaldē
iesniegumu, atbilstoši šo noteikumu 8.punktam.
26. Papildus šo noteikumu 25.punktā minētajiem dokumentiem ielu
tirdzniecības dalībnieks, kas vēlas
sniegt ēdināšanas pakalpojumu uz
ielas Kandavas novada administratīvajā teritorijā, iesniedz Pārtikas un
veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju.
27. Ielu tirdzniecības dalībnieks,
bez šiem noteikumiem, apņemas
ievērot arī visas sanitāri higiēniskās
normas un citas prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
28.Attiecībā uz ielu tirdzniecības
atļauju saņemšanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam
jāievēro šajos noteikumos noteiktais.
VI. Gadījumi un nosacījumi, kad
ielu tirdzniecības organizators ir
tiesīgs noteikt ielu tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu
un tās pieļaujamo apmēru
29. Tirdzniecības organizators ir
tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu
tikai gadījumā, ja ielu tirdzniecības
dalībnieks nav pašvaldības nodevas
par tirdzniecību publiskās vietās
maksātājs.
30. Šo noteikumu 29.punktā minētās maksas apmērs nedrīkst pārsniegt 50% no pašvaldības nodevas

par tirdzniecību publiskās vietās
apmēru.
VII. Kārtība, kādā tiek piešķirts
tirgus statuss
31. Lai izveidotu tirgu Kandavas
novada administratīvajā teritorijā,
ir jāsaņem Kandavas novada domes
lēmums, saskaņojot tirgus atrašanās
vietu un tā teritorijas robežas.
32.Lai saņemtu Kandavas novada
domes lēmumu jauna tirgus izveidošanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā, persona iesniedz
Kandavas novada domē:
32.1. iesniegumu, norādot fiziskās
personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas
nosaukumu un nodokļu maksātāja
reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni un elektroniskā pasta
adresi;
32.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta
kopiju (uzrādot oriģinālu);
32.3. tirgus plānu ar tirdzniecības
vietu izvietojumu.
33. Pēc Kandavas novada domes
saskaņojuma saņemšanas, persona
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina
tirgus projektu.
34. (svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumam, 15.04.2011.,
Nr. 17- 1e/5822)
35. Tirgus pārvaldītājs iesniedz
Kandavas novada domē iesniegumu brīvā formā ar lūgumu piešķirt
atļauju veikt tirgus darbību.
36. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus
projektā paredzētie izveidošanas un
iekārtošanas darbi, Kandavas novada dome pieņem lēmumu par tirgus
statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.
37.Tirgus pārvaldītājs nodrošina
sabiedriskās kārtības, veterinārās,
higiēnas un ugunsdrošības prasības
reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā.
38.Domes lēmumu tirgus darbībai izsniedz uz 1 gadu.
VIII. Nobeiguma jautājumi
39. Šo noteikumu ievērošanas
uzraudzību un kontroli veic Kandavas novada pašvaldības policija un
Kandavas novada domes pilnvarotas amatpersonas.
40.Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kandavas Novada
Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas.
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KANDAVAS NOVADA SVĒTKI 2011
Ceturtdiena, 2.jūnijs:
Ieskandinot svētkus ar līksmu un priecīgu ciemošanos, Kandavu un novada
pagastus apmeklēs Lustīgais busiņš. Tas
piedalīsies novadpētniecības izstāžu atklāšanas ceremonijās Kandavas novada
bibliotēkās:
10.00 – Cēres bibliotēkā – izstāde „Cēres spožās uzvaras”
11.00 – Kandavas bibliotēkā – izstāde
„Pirmie Kandavas pilsētas svētki. 1981.
gads.”
12.00 – Valdeķu bibliotēkā - izstāde
„Lustīgā dzīve Valdeķos”
13.30 – Zemītes bibliotēkā – izstāde
„Mēs savā Zemītē”
15.00 – Zantes bibliotēkā – izstāde
„Sportiskais medību gars Zantē”
16.30 – Vānes bibliotēkā – izstāde „Vānenieks ir...”
17.30 – Matkules bibliotēkā – izstāde
„Matkule no putna lidojuma”
Piektdiena, 3.jūnijs:
13.00 – 18.00 – zinātniskā konference
“Vēsture pūš pīlītes. Noturīgi meli, kļūdas
un pārpratumi Kandavas un Latvijas vēsturē.”– Kandavas novada muzejā
20.00 – 21.50 - brīvdabas kino seanss
„Dokumentālā Kandava 1947.- 1991.”
– Bruņinieku pilskalnā. Fragmenti no
almanahiem un kinožurnāliem, kuros
atspoguļota Kandava un tās tuvējā apkārtne. Materiāli no Kinofotofono arhīva
fondiem.
22.30 – Muzikāls uzvedums J.Tabūns,
I.Oliņa „Abavas teiksma” – brīvdabas estrādē „Ozolāji”
Iestudējumu iedvesmojuši Kandavas
vēsturei izšķirošie notikumi, kuri risinājušies 13.gadsimtā, un kuru ietekme atstājusi neizdzēšamas pēdas novada attīstībā –
1231.gadā noslēgtais līgums starp Kursas
pilsētvalstīm un Svēto Romu. Vēsturisko
materiālu ietērpjot dzejiski literārā formā
un apvijot ar teiksmainiem tēliem, radīts
lirisks, intriģējošs sižets, kura emocionalitāti pastiprina Ilzes Oliņas romantiskie
teksti un Jāņa Tabūna savdabīgā, laikmetīgā mūzika. Iestudējumā piedalīsies Kandavas novada amatierkolektīvi un solisti.
Režisore - Ziedīte Začeste.
Ieeja – Ls 1.-, skolniekiem Ls 0.50,
pirmsskolas vecuma bērniem- bez maksas
Sestdiena, 4.jūnijs:
10.30 – svētku aizlūgums un atklāšana
– Bruņinieku pilskalnā
Kandavas ev. luteriskās draudzes mācītājs Uģis Brūklene to iecerējis kā svētbrīdi,
kurā, piedaloties Kandavas novadā pazīstamiem cilvēkiem un viesiem, aizlūgsim par mūsu valsts, novada un pilsētas
labklājību, attīstību un cilvēcisku vērtību
saglabāšanu. Latvija ir viena no retajām

valstīm, kuras himna ir lūgsna, tādēļ svētbrīža izskaņā vienosimies kopīgā dziesmā.
11.00 – 15.00 – „Lustīgie kandavnieki”- Kandavas ielās un laukumos
Pavadot četras stundas Kandavas ielās
un laukumos, jebkuram būs iespēja iepazīt Kandavas novada ļaužu raibo, daudzveidīgo, lustīgo un radošo dzīvi, piedalīties atrakcijās, amatnieku darbnīcās,
klausīties koncertus, vērot sporta sacensības vai pārbaudīt pašam savu varēšanu.
Taustāmas lustes piedāvās gan tirgotāji,
gan amatnieki, bet sirdi priecēs dažādu
kolektīvu uzstāšanās. Ja kājas nogurs vai
vēders prasīs savu dienas tiesu, varēsiet
piesēst un iebaudīt gardu maltīti atpūtas
pleķī – Vecpilsētas laukumā.
Mākslinieku iela Kalna ielā – Kandavas mākslas skolas audzēkņi zīmēs ainiņas no pilsētas dzīves.
Amatu iela Talsu ielā – Kandavas novada amatnieki un viesi rādīs savas prasmes un piedāvās skaistus darinājumus, ko
varēsiet iegādāties, lai iepriecinātu sevi un
savus mīļos. Darbosies foto saloniņš, būs
iespēja ievingrināt roku kādā no amatnieku prasmēm.
Tirgus iela Lielajā ielā – tuvi un tāli
tirgotāji ar dažnedažādu preci būs svētku
dalībnieku un viesu rīcībā.
Bērnu laukums Bruņinieku pilskalna pakājē – visus laipni gaidīs atrakciju
parks „Annels” – piepūšamās atrakcijas,
karuseļi, kārumu busiņš un citas jautras
lietas. Maksa par karuseļiem, atrakcijām
– Ls 0,50 – Ls 1.Bērnu koncertplacis Bruņinieku
pilskalnā – uzstāsies Kandavas novada
bērni un jaunieši - dziedātāji un dejotāji no Kandavas, Vānes, Matkules, Cēres,
Zantes un Zemītes.
Pl.14.00 – grupa „Dzeguzīte”
Jauniešu iela Dārza ielā – paraugdemonstrējumus sniegs ielu vingrotāju grupa „Parkor-Team”, tiks zīmēts Kandavas
novada jauniešu ģerbonis, notiks dažādi
aizraujoši pasākumi. Biedrība „Piepildīto sapņu istaba” aicinās uz „Priecīgāku
dienu darbnīcu” un „Radošās rakstīšanas
darbnīcu”, kurās ikviens jaunietis aicināts
likt lietā savu radošo izdomu.
Sporta spēles pie K.Mīlenbaha vidusskolas un sporta kaukumā – veiklības sacensības braukšanā ar velosipēdiem
un automašīnām, 4 komandu futbola turnīrs sievietēm un vīriešiem, simultānspēle
dambretē un citas sporta aktivitātes.
Krāmu tirgus Talsu ielas sākumā – te
katrs var nest un andelēt savā saimniecībā
vairs nevajadzīgas lietas, kuras varētu būt
vēl kādam noderīgas. Notiks kaulēšanās,
meņģēšanās, dziedāšana un dancošana.

AKTUALITĀTES
Ja jums ir padomā kas andelējams, piesakieties!
15.00 – 16.00 – automobiļu parāde
Kandavas ielās un Vecpilsētas laukumā
Varēsim aplūkot gan padomju laika,
gan citu gadu automobiļus, nofotografēties pie tiem.
16.00 – 18.00 – Kandavas novada pagastu tingeltangelis – Vecpilsētas laukumā
Šis laiks svētku programmā pieder Kandavas novada pagastiem- te nu redzēsim,
kas katram izrādāms un slavējams. Būs
dziesmas, danči, joki un visvisādas lustīgas izdarīšanās no Cēres, Matkules, Vānes, Zemītes, Zantes un Valdeķiem.
18.30 – svētku gājiens pa maršrutu:
Katoļu baznīca – Lielā iela – Sabiles iela
– Ozolu iela – Zīļu iela – „Ozolāji”
Gājiens šoreiz pielāgosies svētku tēmai
„Lustīga dzīvošana”.Tajā piedalīties aicinātas Kandavas novada iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, amatierkolektīvi, draugu kompānijas, interešu
apvienības un visi, kam lustīgs prāts un
vēlme piedalīties. Gājienu skanīgāku darīs Tukuma pūtēju orķestris un tautas
mūzikas ansamblis „Tals’ trimiš”, taču arī
pašiem gājiena dalībniekiem nav liegts
sevi pieteikt ar dziedāšanu, svilpošanu,
plaukšķināšanu, bungošanu, ūjināšanu
vai kādu citu lustīgu skanēšanu. „Ozolāju” estrādē gājienu sagaidīs un sveiks
Kandavas novada pašvaldības vadītāji.
19.30 – G. Lintiņa jubilejas koncerts
„Ielūdz bundzinieks Gundars Lintiņš un
draugi” Ozolāju estrādē
Koncertā piedalīsies grupas un izpildītāji, ar kuriem Gundars kopā muzicē:
Liene Šomase, Candy, Edvīns Zariņš (
grupa “Dakota”), Ginta Krievkalna &
grupa “Amurr”, grupa “COLD FLAME”
(Kandava), Kristapa Krievkalna pavadošā grupa, grupa “Credo”.
Ieeja – bez maksas.
21.30 – zaļumballe ar grupu „Credo”–
Ozolāju estrādē. Ieeja bez maksas.
Svētdiena, 5.jūnijs:
11.00 – svētku dievkalpojums – Kandavas ev.lut. baznīcā
13.00 – Spēkavīru čempionāts – stadionā.
Ieeja bez maksas. Darbosies atrakcijas
bērniem, maksa – Ls 0,50 – 1,00.
Lai tālu skan!!!
Informāciju sagatavoja:
Kandavas novada Kultūras pārvaldes
vadītāja Ziedīte Začeste
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FOTOREPORTĀŽA NO LIELĀS TALKAS DIENAS
KANDAVAS NOVADĀ
Tāpat kā visā Latvijā arī Kandavas novadā 30.aprīlī notika
pavasara talka, kurai oficiāli bija reģistrējušies 362 iedzīvotāji,
neskaitot tos, kuri sakopa daudzdzīvokļu māju un savas privātās teritorijas.

Matkules bērni un jaunieši, sakopa un atbrīvoja laukumu,
kurā drīzumā ar trīs projektu atbalstu taps daudzfunkcionālais sporta laukums(bērnu, futbola un volejbola).Talkas iniciatori bija Inga un Pēteris Šenbergi.
Cēres parkā sievas naski šķiro savāktos atkitumus un tukšo
taru katru savā maisā, pelnot saldējumu.

Valdeķu iedzīvotāji sakopj centra teritoriju un piegānīto
mežmalu blakus galvenajam ceļam( viņi sakās zinām, kas pie
vainas, bet pieķerts pie rokas neviens nav). Tačkas pildās ātri,
savāktā tukša tara tūdaļ tiek arī izšķirota un sabērta atkritumu konteineros.

Vānē nokļuvām jau pusdienlaikā, kad pastrādāts godam,
apkārtne sakopta un visur kūp ugunskuri, bet paši talcinieki sēd pie pavarda un gardām mutēm ēd kopīgi vārīto biešu
zupu ar pupiņām.

Atgriežoties Kandavā paspējām piefiksēt talciniekus transportējam aizvešanai savāktos atkritumu maisus.
Zemītes ļaudis kalnā pie baznīcas grābj un dedzina pērnās
lapas.

Pa Kandavas novadu traucās mobilā brigāde –autovadītāja Leonārija un fotoreportiere Dagnija.
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PENSIONĀRU PAVASARA TALKA
20.maija rīta pusē uz ikgadējo pavasara talku pulcējās Kandavas pensionāri. Jau ierasts, ka pensionāri sakopj apkārtni un kapu teritoriju pie Kandavas
evaņģēliski luteriskās baznīcas. Diena
bija kā radīta sakopšanas darbiem. Saulīte sildīja un vējš nebija pārāk liels, droši varēja dedzināt sagrābtās pērnās lapu
kaudzes. Talkas organizatore Vera Lauva, gan bija sarūgtināta, ka pensionāri

šogad uz talku nav atnākuši tik lielā
skaitā kā parasti. Bet ne velti ir teiciens,
ka mazs cinītis gāž lielu vezumu, darbi
ritēja raiti un mājup ejot, acis priecēja
sakoptā teritorija.
Lai pensionāriem dzīvesprieks, spars
un veselība turas, talkojot arī citus gadus!
Talciniekus apciemoja un
bildē iemūžināja Dagnija Gudriķe

KANDAVAS TIRGUS LAUKUMS
VĒSTURISKĀ GRIEZUMĀ

Turpinām iesākto vēsturisko rakstu
sēriju par Kandavas vecpilsētu.
Šoreiz kārta ēkām ap Tirgus laukumu. Domāju, ka Jums novadnieki būs
interesanti uzzināt, kam tās piederējušas un, kas tajās atradies ejot cauri laikmetu griežiem.

Sabiles ielā 2 daļa, kas būvēta pirms
1858.g., bet pārbūvēta 1911.g. 1935.g.
te atradies Minnas Simansones pārtikas
preču un Ābrama Frīdberga manufaktūras preču veikals. Pēc otrā pasaules
kara ēkā atradās dzīvokļi, frizētava, bibliotēka.

Tirgus laukums 1
Mūra dzīvojamā un veikalu ēka,
būvēta ap 1880. gadu. Privātīpašums.
Saglabājušās arhitektoniskās detaļas ar
māksliniecisku vērtību- trīša jumtiņš,
logu apmales, balkons ar ornamentālām margām.
1863.g. uz gruntsgabala atradusies
koka dzīvojamā ēka, kas piederējusi
zemniekam Matīsam Mīlenbaham, valodnieka Kārļa Mīlenbaha tēvam. 1894.
g. ēka piederējusi ebrejam, tirgotājam
Jankelim Frīdlenderam; te atradies
traktieris un tirgotava. 1912.g. ēka ar
koloniālpreču un
dzelzslietu tirgotavu
piederējusi
ebrejam Icigam Levinsonam. Pirmās
republikas
laikā
īpašniece bija Frīda
Levinsone, kas vadīja pārtikas preču
tirgotavu. Viņa gājusi bojā Kandavas
ebreju iznīcināšanā
1942. gadā.
Pēc kara ēkā atradusies autoosta,
20.gs. 70.-80. gados
– dāvanu veikals un
rūpniecības preču
noliktava.
Māju 1995.g. atguvis Frīdas Levinsones dēls, kurš kara laikā dienējis Padomju armijā. Vēlāk māja pārdota.

Tirgus laukums 3
Divstāvu mūra dzīvojamā un veikalu ēka. Privātīpašums. Kā mūra ēka minēta 1863.g., kad piederējusi vācietim,
viesnīcniekam Johanam Corndorfam.
1894.g. minēta kā mūra dzīvojamais
nams ar tirgotavu, kas pieder Kurzemes pilsētu hipotēku biedrībai. 1900. 1940.g. ēka piederējusi ebreju tirgotāju
Bergmaņu dzimtai. Te atradušās fajansa
preču, sīkpreču un pārtikas preču tirgotavas. Pēc 2. pasaules kara izmantota kā
dzīvojamā māja.

Tirgus laukums 2
Dzīvojamā un veikalu ēka. Pašvaldības īpašums. Ēka ir trīskorpusu ēkas

Tirgus laukums 4
Mūra gaļas tirgotavu rinda ar nojumi. Privātīpašums. Arhitektoniskās detaļas ar māksliniecisku vērtību ir stabu
kapiteļi un bāzes, logu un durvju ailu
kārtojums un konfigurācija, koka dzegas profils, nojumes grīda – bruģis. Jau

VĒSTURE
1984.g. viena kolonna bija nodrupusi,
jumts un dzega atradās neapmierinošā
stāvoklī, kas nav mainījies līdz pat mūsdienām. 1984.g. arhitektūras pieminekļa
apsekošanas aktā minēts, ka ēka būvēta
18.gs., kas neatbilst īstenībai, jo 1858.
g. Kandavas miesta plānā ēkas vieta ir
neapbūvēta. Pirmoreiz ēka kā mūra gaļas tirgotavu rinda dokumentos minēta
1894.g., kad tās īpašnieks bija Aizdzires
muižas īpašnieks, atvaļināts pulkvedis
Aleksandrs fon Koškuls. 1912.g. ēkā
atradās desinieka un vairāku miesnieku
tirgotavas. 1938.g. - Mārtiņa Mežraupa
desu un gaļas tirgotava. Pēc kara te atradās gaļas un zivju
veikals .Arī patreiz ēkas vienā spārnā
atrodas gaļas veikals.
Tirgus laukums 5
Bijusī mūra viesnīca, veikalu un dzīvojamā ēka. Pašvaldības īpašums 20.gs.
60.-tajos gados pārbūvēta
par divstāvu dzīvojamo
namu; saglabājies tikai
cokolstāvs. 1863.g. te atradusies koka dzīvojamā
un mūra saimniecības
ēka, kas piederējusi vācietim, viesnīcniekam Johanam Cerndorfam. Johans
Cerndorfs kā īpašnieks
figurē dokumentos līdz
1900.g. 1894.g. minēts
mūra dzīvojamais nams
ar tirgotavu un traktieri.
1895.g. zemnieks Ernests
Miķelsons ēkā atvēris alus
un silto ēdienu tirgotavu.
1900.g. te atradusies skolotāja Jāņa Rupā privātā
bibliotēka, 1912.g. - Kārļa Bāliņa viesnīca “Abavas ieleja” un Pastendes alus
darītavas noliktava. 1922.g. īpašnieks
bija Jēkabs Dukāts. Pirmās republikas
laikos ēkā atradās metodistu draudzes
nams, Friča Untiķa gaļas un desu tirgotava.
(turpinājums 10 lpp)
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Tirgus laukums 6
Pašvaldības īpašums. Mūra viesnīcas, veikalu, dzīvojamā ēka, būvēta ap
1870.g.. Arhitektoniski mākslinieciskās vērtības: rupji fakturēts apmetums,
detaļas – logu un durvju ailu apmales,
sandriki, palodzes un starpstāvu joslas,
kas veidotas gludā apmetumā. Pirmoreiz minēta 1894.g. kā divstāvu mūra
dzīvojamais nams ar traktieri un tirgotavu, kas piederējis Aizdzires muižas
īpašniekam, baronam Aleksandram
fon Koškulam. 1895.g. Matkules pagasta zemnieks Kārlis Līnis te atvēris
viesnīcu „Pēterburga“ ar traktieri, kur
tirgoti siltie ēdieni un stiprie dzērieni.
Pēc Pirmā pasules kara ēka piederēja
Kandavas pilsētas pašvaldībai. 1935.g.
te atradās Dveiras Frīdbergas pārtikas
preču veikals. Pēc kara ēkā atradās dzīvokļi un veterinārā aptieka.

PROJEKTI
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana kandavas Kārļa mīlenbaha vidusskolā un Kandavas
internātvidusskolā

Tirgus laukums 7
Ugunsdzēsēju depo
Mūra ugunsdzēsēju depo ar torni.
Valsts īpašums. Kā Kandavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vienstāva
mūra „ugunsdzēsēju šķūnis“ būvēta
1872.g. Kandavas būvmeistaru Vilhelma Šlupa un Oto Šteina vadībā. Tornis
celts 1809.g. būvmeistaru Ošes un Tenberga vadībā. 1902.g. uzcelts ēkas otrais
stāvs. Pēc ugunsdzēsēju auto iegādes
20.gs. 30.-tajos gados mašīnas novietošanai pārbūvēts ēkas labais spārns.
Tirgus laukums 11
Mūzikas skola
Agrākās adreses: 1896.g. - Kalna iela
1 un 2, 1922.g. - Kalna iela 2/4. Pašvaldības īpašums. Mūra alus darītava, dzīvojamā, sabiedriskā ēka, celta ap 1890.
g. 1863.g. gruntsgabala īpašnieks bija
vācietis, viesnīcnieks Karls Hencelts. Uz
gruntsgabala atradās viena koka dzīvojamā ēka, divas koka saimniecības ēkas,
viens koka alus brūzis un viena mūra
ēka īpašām vajadzībām. 1894.g. 1 koka
un 1 mūra dzīvojamo namu, mūra alus
darītavas un iesalnīcas īpašnieks bija aldaris Jakobs Šneiders. 1895. g. Līvbērzes pagasta zemnieks Kaspars Bendravs
ēkā atvēris stipro dzērienu tirgotavu jeb
šeņķi. 1922.g. ēku īpašnieks bijis Aleksandrs Veidners. 20.gs. 20-tajos gados
atradās policijas iecirknis, 50-tajos gados – konditoreja un tiesa, piena produktu veikals, vēlāk – Kandavas bērnu
mūzikas skola.
Agris Dzenis Kandavas novada
muzeja vēsturnieks

Minēto projektu Kandavas novada dome īsteno no 2009. gada. Projekta ietvaros
abas skolas tikušas pie remontiem dabaszinību un matemātikas kabinetos. Šie kabineti tika aprīkoti ar mūsdienu prasībām atbilstošām mēbelēm. 2010. gada otrajā
pusē Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola un Kandavas internātvidusskola saņēma
digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas
skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai. Abas vidusskolas iegādājās arī daļu
no ierīcēm pētnieciskajai darbībai un eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā un bioloģijā; laboratorijas piederumus fizikā; traukus ķīmijā, bioloģijā
un fizikā; kolekcijas un modeļus ķīmijā. Projekta ietvaros skolas vēl saņems ierīces
fizikas mācīšanas materiālās bāzes nodrošināšanai.
Kā atzina abu skolu fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājas, kabinetu labiekārtošana modernizējusi materiāli tehnisko bāzi, dodot iespēju skolēniem labāk apgūt
zināšanas, izmantojot modernās tehnoloģijas atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī
ceļot skolēnu kompetences līmeni un radot viņos interesi par šiem mācību priekšmetiem.
Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā un attīstības fonda (85%), valsts budžeta dotācijas pašvaldībām (6%), kā arī Kandavas novada domes līdzfinansējuma
9% apmērā. Vienošanās Nr.2009/0014/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/024

Pašvaldības ēku energoefektivitātes
paaugstināšana kandavas novadā

Projekta ietvaros būvniecības darbi Kandavas poliklīnikas ēkā Lielā ielā 24 un
Kandavas Mākslas skolas ēkā Sabiles ielā 12 , ir pabeigti. Mākslas skolas ēkai nomainīti visi logi, nosiltināti bēniņi un nomainītas durvis. Poliklīnikas ēkai nomainīts
jumta segums, nosiltināti bēniņi un nosiltināta fasāde. Vecās vidusskolas ēkā Kandavā Zīļu ielā 2, būvniecības darbi vēl turpinās.Ir nomainīti logi, nosiltināta fasāde.
Veicot norādītos darbus, tiks panākts būtisks siltumenerģijas zudumu samazinājums, vidēji no 26,53% līdz pat 45,16% no siltumenerģijas patēriņa pirms ēku
renovācijas, kas kopumā atbilst 221,548 MWh/gadā siltumenerģijas apjomam. Piemērojot vidējo emisijas faktoru 264 kg/MWh, projekta aktivitāšu īstenošana ļaus
samazināt CO2 izmešus par 58 488,67 kg, tādējādi radot būtisku ietekmes samazinājumu uz apkārtējo vidi.
Minētais projekts tiek finansēts no budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata
pārmaiņu finanšu instruments” paredzētajiem līdzekļiem 79,95% apmērā no attiecināmajām izmaksām un Kandavas novada domes līdzfinansējuma 20,05% apmērā. Līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/53.
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TOMS UN PAVASARIS

Mākslas galerijā „Vējspārns” atvērta
jauna izstāde. Šoreiz apskatāmas Kandavas mākslinieka Toma Šlisera gleznas.
Izrādās, ka vislabāk gleznas aplūkot
vienatnē un klusumā, tad tās uzrunā
savādāk kā izstādes atklāšanas gaisotnē,
tiekoties ar māksliniekiem, viņu atbalstītājiem un draugiem. Katrai mistērijai
ir savs skaistums. Man šoreiz vienatnes
un sevī ieklausīšanās prieks.
gaismēnas dejo
tumsa ar gaismu spēlējas
gaismēnas klejo
prāts ar neprātu velējas
gaisma un ēnas
tās vienmēr cīnās.
Kas uzvarēs?
Uzvarēs Brīnums!
Tumsa un gaisma, saules un ēnas rotaļu spēle sajūtama un saredzama gandrīz katrā Toma gleznā. Gaidot mākslinieku, un veroties viņa darbos, arī radās
iepriekš uzrakstītās rindas. Pazīstamās
Kandavas ainavas, ko diendienā skatu
sev apkārt, uzliktas uz papīra izskatās
pavisam citādas kā dzīvē.

Toma Šlisera gleznas šopavasar bija
izstādītas arī Rīgas galerijā „Zelta ābele”. Izstādes programmā ieskatu Toma
dzīvē un daiļradē devis gleznotājs Jurģis Skulme.
„Latvijas mākslinieku vidū Toms Šliseris ir mazāk dzirdēts vārds. Toties labi
šo mākslinieku zina Tukuma un Kandavas novada mākslas cienītāji. Noskaņās
un izteiksmē bagātās miniatūras, nelielie mazformāta akvareļgleznojumi ir ieguvuši plašāko atpazīstamību.” Tā raksta Jurģis Skulme. Jau vairāk kā četrdesmit gadus Toms Šliseris ir kandavnieks.
Viņa šūpulis kārts Rucavas pusē pie
Papes ezera, kur Toms ir dzimis 1939.
gadā. Mācījies Ezeru pamatskolā, vēlāk
Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas
Koktēlniecības nodaļā, to absolvējot
1964.gadā.Pēc skolas beigšanas strādājis par zīmēšanas un praktisko darbu
skolotāju Ances astoņgadīgajā skolā un
Priekules vidusskolā. Atnākot uz Kandavu, Toms strādāja par mākslinieku
noformētāju Kandavas kultūras namā
un Kandavas radio rūpnīcā.No tiem
tālajiem laikiem, tad arī atceros Tomu,

KULTŪRA
jo kultūra un māksla allaž gājusi blakus. Strādāju Kandavas radio rūpnīcas
radiomezglā, apgrozījos kultūras namā,
jo dziedāju sieviešu vokālajā ansamblī
un spēlēju dramatiskajā kolektīvā .Katru pirmdienu tikāmies „piecminūtēs”
pie rūpnīcas partijas sekretāres. Mums
visiem ar kultūru saistītajiem, izveidojās draudzīgas koleģiālas attiecības,
kuras tādas palikušas visus šos gadus.
Kad 1992. gadā nodibinājās Kandavas
Mākslas skola, Toms kļuva šīs skolas
pedagogs.
Patreiz galerijā „Vējspārns” izstādītie
darbi pārsvarā gleznoti pastelī. Pastelis
ir zīmējamais materiāls, bet ar to var
gan zīmēt, gan gleznot, tā paskaidroja
Toms.Ar gaišajiem toņiem glezno, ar
tumšajiem- uzliek kontūru. Izrādās, ka
skolēnu krītiņi ir lēts un diezgan labi
gleznošanā izmantojams materiāls, jo
akvareļu tehnikā gleznot sanāk krietni
dārgāk.
„Šopavasar gleznoju daudz. Pareizāk būtu teikt, visu laiku.”- sacīja Toms.
”Pavasaris iedvesmo darbam. Visapkārt dabā ir tik daudz gleznojama. Viss
plaukst un mostas, zaļums maina krāsu
un spilgtumu katru dienu.” Tālākā sarunā mākslinieks atzīstas, ka šopavasar
nolēmis piedalīties plenērā, kas notiks
tepat Kandavā no 13.- 19.jūnijam un
darīšot to pirmoreiz. Viņa tādi pavecāki darbi gan esot bijuši izstādīti pēc
plenēra izstādēs Bruņinieku pilskalna
pakājē, bet tie nav tapuši plenēra laikā.
Plenēros valdot īpaša aura, jo mākslinieki, kuri sabrauc ir tik dažādi. Katrs
taisa savus darbus savādāk, savā tehnikā, katram ir savs skatījums uz pasauli
apkārt. Pats Toms arī atzīstas, ka ejot
pa dzīvi savā īpašā redzējumā un nekad
nestaigā cita pavadā.Un to var sajust
viņa gleznās. Lai tev gaišs un īpašs šis
pavasaris, Tom!
Ar mākslinieku sarunājās
Dagnija.

KURZEMES STĀSTNIEKI TRIN MĒLES KANDAVĀ
1.maijā, kad vairums Latvijas iedzīvotāju atpūtās pēc rosīgi aizvadītās
talkas dienas, Kandavas galerijā „Vējspārns” pulcējās stāstnieki no Ventspils, Kuldīgas, Rīgas, Saldus, Vācijas un
Lietuvas, lai „No tīras sirds” trītu mēles
5. Kurzemes stāstnieku festivālā. Tika
stāstīts, jokots, dziedāts, viens otrs uz
zoba vilkts. Kā jau talkai un maijmēnesim pieklājas.

12.
Kandavnieki arī parādā nepalika.
Lai ciemiņus ar godu uzņemtu, cēlām
no pūra ārā savu bagātību. Sirdi sildīja
un visus klātesošos patiesi aizkustināja tikšanās ar Kandavas mākslinieku
Tomu Šliseri un viņa gleznām. Galerijas
„Vējspārns” vadītājas Ilzītes Grinbergas
rosināti, vairāki sarīkojuma apmeklētāji dalījās savās pārdomās par mūsu
novadnieka brīnišķīgo daiļradi. Arī
pats mākslinieks uzrunāja klātesošos,
raksturojot savu arodu kā dvēseliskuma un sirds siltuma apgarotu kalpošanu. Viņa stāstu vēl sirsnīgāku padarīja
Aināra Oliņa un Lindas Kļečetņikovas
muzicēšana.
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Savukārt par taustāmiem priekiem
bija parūpējies kandavnieks Edgars
Makovskis, sagādājot ciemiņiem svaigu Kandavas ozolzīļu malumu kafijas
baudīšanai. Tā izvērtās par īstu piedzīvojumu, rosinot aizvien jaunus stāstus.
Bet lieliskākais stāsts ir paslēpies pašā šī
notikuma viducī. Proti – kad pasākums
jau bija izplānots, neviļus atklājās, ka
izslavētais ozolzīļu kafijas gatavotājs
Edgars ir diženās Kurzemes stāstnieces
Almas Makovskas dēls. Ne viens vien
vēl atceras, kā klausījies Almastantes
stāstus pa radio. Daudzi no atbraukušajiem stāstniekiem atsauca atmiņā epizodes, kad bija tikušies ar Almastanti

SACENŠAS KANDAVAS NOVADA
ŠĀVĒJI
23.aprīlī jau sesto gadu pēc kārtas
tika rīkota Kandavas novada domes
kausa izcīņa stenda šaušanā. Šogad
sacensības notika Kandavas pagasta
„Strautiņu” šautuvē.
Laiciņš todien bija, kā tautā mēdz
sacīt „dieva dots”, un dalībnieki sabrauca varen kupls skaits - 53 labākie
šāvēji no Kandavas novada un daži
viesi no citiem novadiem. Kauss tika
izcīnīts sešās disciplīnās.
Šaušanā ar gludstobra ieroci 50 m
distancē mērķis Nr.4 pirmo vietu ieguva Maigonis Gudovskis, otrajā vietā atstājot Agri Ribu. Abi vīri pārstāvēja Kandavu. Trešo godalgoto vietu
sašāva zemītnieks Andis Apse.
Otrajā disciplīnā, šaušanā ar glud-

stobra ieroci 50 m mērķis- mežacūkas, vietas savā starpā sadalīja kandavnieks Artūrs Dreimanis un divi
Zemītes vīri- tēvs un dēls Aivars un
Andis Apses.
Disciplīnā -35 m skrejošā mežacūka, vietas sadalīja sekojoši; pirmaisAndis Apse, otrais- Agris Riba, trešais- Maigonis Gudovskis.
Sportingā jeb šaušanā pa lidojošiem šķīvīšiem trāpīgākā trijotne bija
Ainārs Zvejnieks no Rīgas, mūsu novadnieks Andis Apse un Ralfs Ratkevičs no Tukuma.
Šaušanā ar pneimatisko šauteni jauniešiem godpilno pirmo vietu sašāva
Lauris Rudzītis no Zemītes, bet otro
un trešo vietu savstarpēji sadalīja di-

vaigā, ik reiz apbrīnojot viņas tēlaino
valodu un valdzinošo stāstītprasmi.
Tā nu, no tīras sirds, šis pavasaris
mūsmājās ienācis ar skaistām, dīvainām sakritībām, kuras mudina radīt
atkal jaunas idejas un atcerēties seno
sakāmvārdu „Kam jānotiek, tas notiksies!”
Stāstnieki tālāk mēroja ceļu uz
Džūkstes Pasaku muzeju, lai mielotos
ar gardo zupu, taču aizrautīgā stāstniecības sēkla te nu ir sēta. Un ir pamats
domāt, ka, līdzīgi kā citviet Kurzemē,
šīs tradīcijas te augs un zels. Tā tam būs
būt.
Ziedīte Začeste

SPORTS
vas meitenes Sanita Marjakova un Lilita Dronka no Kandavas pagasta.
Pati interesantākā bija sestā disciplīna- sišanās ar olām, kā nekā nākamā diena bija Lieldienu svētdiena.
Jau nolikumā bija norādīts, ka visiem
dalībniekiem jāierodas ar skaisti izkrāsotām Lieldienu olām, kurām tika
izdalīta speciāla nominācija -„Skaistākā ola”.
Visstiprākais olu cīņās izrādījās
Ralfs Ratkevičs, otrajā vietā atstājot
Ivaru Ozolu no Aizupes, bet kā trešais palika kandavnieks Viesturs-Valdis Dreimanis.
Sasistās olas, pēc cīņām tika piegrieztas rosolam, un visi dalībnieki
un līdzi jutēji tika pie pusdienu maltītes.
Kopvērtējuma rezultāti sekojoši:
1.vietā – Andis Apse( Zemīte); 2.vietā
–Agris Riba (Kandava); 3.vietā-Maigonis Gudovskis ( Kandava).
Nomināciju „Skaistākā ola” ieguva
Īvis Dronka no Kandavas pagasta.
Precīzie un visu redzošie tiesneši
bija Arvīds Kristāls, Rūdolfs Vizulis,
Viesturs-Valdis Dreimanis, Leontijs
Kotļerovs, Lia Kiršteina.
Šovasar Kandavas novadā tiks rīkotas vairākas plašākas sacensības
šāvējiem.
20.augustā Kandavas novadā notiks tradicionālās sacensības šaušanā
„Strautiņu kauss”, bet 24.septembrī
„Strautiņu” šautuvē notiks Modra
Grantiņa piemiņas kausa izcīņa.
Materiālu apkopoja
D.Gudriķe.

13.
PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
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MAIJS
KULTŪRA UN IZKLAIDE
14. maijā
No 11:00 Ģimeņu dienas pasākumi
Kandavā.
11:00 Ģimeņu dienai veltīts dievkalpojums. Kandavas ev. luteriskajā baznīcā
Pēc dievkalpojuma svētku gājiens (no
Kandavas ev. lut. baznīcas).
12:00 Svētku atklāšana Vecpilsētas
laukumā. Piepūšamā pilsētiņa mazajiem, skautu trase, diskusijas pieaugušajiem, Liepājas leļļu teātra izrāde
un koncerts. Sīkāka informācija pa tālruņiem 26463444 (Harina Brūklene)
un 28362775 (Zigrīda Pelīte).
19:00 - 01:00 Muzeju nakts pasākums
“Kaimiņi” Kandavas novada muzejā:
19:00 - 19:30 Izstāžu atklāšana: Laura Poļa gleznu izstāde “Atrodi sevi”;
Biedrības “Saldus fotoklubs - es daru”   
fotogrāfiju izstāde; Jurģa Muskas personālizstāde “Sveicināti manā pasaulē!”
19:30 - 20:00 Labāko kaimiņu godināšana.
20:00 - 21:00 Kandavas novada pagastu lielīšanās un kopmielasts.
21:00 - 24:00 Kandavas novada amatnieku biedrības “Pūralāde” radošās
darbnīcas: rotkalis Viesturs Jēkabsons;
kokamatnieki Andis Jakobsons un Raimonds Dukāts.
21:00; 22:00; 23:00 Nakts ekskursijas
pa Kandavas vecpilsētu un tās pagalmiem vēsturnieka Agra Dzeņa vadībā.
15. maijā
10:00 Pavasara stādu parāde Vānē
- dažādu stādu tirgus. Aicināti stādu
tirgotāji un pircēji! Pie Vānes kultūras
nama
12:00 Multfilmas bērniem “Auniņa
Timmija laiks”. Zantes kultūras namā.
18. maijā
14:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena
“Pavasara pirmie zaļumi”. Zantes kultūras namā
20.maijā
18:00 Kandavas Mūzikas skolas izlaidums. Kandavas kultūras nama mazajā
zālē
19:00 Latviešu kino filma “Dancis pa
trim”. Zantes kultūras namā. Ieeja: Ls
1,00
21. maijā
22:00 Pavasara balle. Ieeja: Ls 1,50
(pirmajiem 50 apmeklētājiem); Ls 2,(pārējiem apmeklētājiem). Vānes kultūras namā
25. maijā
11:00 Pirmā tikšanās ar bibliotēku

- pasākums sešgadniekiem. Zantes pagasta bibliotēkā
27. maijā
14:00 Mazo lauku skolu teātru festivāls. Zemītes Tautas namā
Dalīšanās iespaidos par lasītākajām
bērnu grāmatām “TOP 2011”. Zantes
pagasta bibliotēkā
19:00 Kandavas Deju skolas sezonas
noslēguma koncerts “Uzziedi vasarai”. Programmā: latviešu un modernā
deja. Biļešu iepriekšpārdošana (tālr.
63182040). Ieeja: Ls 1,50 un Ls 1,00
(līdz 12 gadiem). Kandavas kultūras
namā
28. maijā
13:00 Kandavas Mākslas skolas izlaidums. Kandavas kultūras nama lielajā
zālē
22:00 Diskotēka. Cēres estrādē
22:00 “Sprinta” disko nakts. Labākie
Sprinta dīdžeji no dažādiem gadiem sākot no 70.- tajiem līdz mūsdienām!
Ieeja: Ls 2,50. Zemītes Tautas namā
29. maijā
17:00 Mūzikas svētki. Vānes kultūras
namā
30. maijā
10:30 Kino bērniem “Lācis Jogijs”.
Ieeja: Ls 1,20 un Ls 1,00. Kandavas kultūras namā
14:00 Kino bērniem “Lācis Jogijs”.
Ieeja: Ls 1,20 un Ls 1,00. Kandavas kultūras namā
Leļļu mūzikls bērniem “Ķiplociņš iet
uz skolu”. Zantes kultūras namā
IZSTĀDES
1. - 31. maijs
Projekta “Born to be free” dalībnieku
fotogrāfiju izstāde. Cēres pagasta pārvaldē
2. - 16. maijs
Mātes dienai veltīta izstāde “Rozes
krāšņākās Tev, māt”. Matkules pagasta
bibliotēkā
2. - 27. maijs
Literārā izstāde “8. maijs - Mātes diena”. Vānes pagasta bibliotēkā
2. - 27. maijs
Literārā izstāde “Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena”. Vānes pagasta bibliotēkā
2. - 30. maijs
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde. Valdeķu kultūras namā
2. - 31. maijs
Žurnāls “Dārza pasaule” piedāvā.
Matkules pagasta bibliotēkā
2. - 31. maijs
Literārā izstāde “Rakstniecei, tulkotājai Dagnijai Dreikai - 60”. Vānes pa-

gasta bibliotēkā
2. - 31. maijs
Literārā izstāde “Iedvesmojošas personības. Izstāde no cikla “Biblioterapija
- grāmatu spēks””. Vānes pagasta bibliotēkā
2. - 31. maijs
Tematiskā izstāde “Veselība tējas krūzē” - viss par zāļu tēju ievākšanu, sagatavošanu un lietošanu. Zantes pagasta
bibliotēkā
9. - 16. maijs
“Paņem vēju par dziesmu” - dzejniekam Alfrēdam Krūklim - 90. Matkules
pagasta bibliotēkā
9. - 31. maijs
Literārā izstāde “Dzejniekam Alfrēdam Krūklim - 90”. Vānes pagasta bibliotēkā
9. - 31. maijs
Literārā izstāde “Maijs - Eiropas mēnesis”. Vānes pagasta bibliotēkā
10. maijs - 17. jūnijs
Laura Poļa gleznu izstāde “Atrodi
sevi”. Kandavas novada muzeja Lielajā
zālē
Biedrības “Saldus fotoklubs - Es daru”
foto izstāde. Kandavas novada muzeja
Mazajā zālē
No 14. maija
Jurģa Muskas personālizstāde “Sveicināti manā pasaulē!” Kandavas novada
muzeja pagrabā
11. - 20. maijs
Jubilejas izstāde “Dzejniekam Alfrēdam Krūklim - 90”. Kandavas pilsētas
bibliotēkā
Līdz 15. maijam
Toma Šlisera gleznu izstāde “Ainavas”. Galerijā “Vējspārns”
16. - 31. maijs
Izstāde “Pilis un muižas Latvijā”. Matkules pagasta bibliotēkā
17. - 31. maijs
Latviešu dzejniecei un rakstniecei
Vizmai Belševicai - 80. Matkules pagasta bibliotēkā
20. - 31. maijs
Jubilejas izstāde “Aktierim Gunāram
Cilinskim - 80”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
20. - 31. maijs
Jubilejas izstāde “Komponistam
Imantam Kalniņam - 70”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā
23. - 27. maijs
Izstāde “Lasītāko bērnu grāmatu
“TOP 2011””. Zantes pagasta bibliotēkā
27. maijs - 4. jūnijs
Jubilejas izstāde “Dzejniecei Vizmai
Belševicai (1931-2005) - 80”. Kandavas
pilsētas bibliotēkā

14.
Līdz 28. maijam
Tukuma tēlotājmākslas studijas darbu izstāde. Kandavas novada muzejā
No 28. maija
Kandavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde. Galerijā
“Vējspārns” Kandavā
SPORTS
14.maijā
Latvijas kartinga čempionāta 2.
posms. “Swedbank kartodromā” Kandavā
17. maijā
17:00 Orientēšanās sacensības seriāla
“SILVA” kārta. “Kandavas kausa orientēšanās sportā” 1. posms. Kontakttālrunis: 29469013. Sacensību centrs: Viesu
nama “Pils” stāvlaukumā (Pils ielā 7,
Kandavā)
20. maijā
Uzņēmumu kauss kartingā 2011.
Fināls. Vienu stundu gara LeMans komandu sacīkste, piedalās 10 labākās 1.
kārtas komandas. Komandā 5 dalībnieki. Tālrunis informācijai 29480216.
“Swedbank kartodromā” Kandavā.
JŪNIJS
PASĀKUMI
3. - 5. jūnijs
Kandavas novada svētki.
11. jūnijā
16:00 Pensionāru balle. Kandavas
Pensionāru dienas centrā
Diskotēka “Putu paradīze”. Vasaras
neaizmirstamākā putu ballīte - fantastisks šovs, dejotāji, atrakcijas, konkursi, Latvijā populāri dīdžeji, fotogrāfs
un ļoti daudz putu. Brīvdabas estrādē
“Ozolāji”, Kandavā.
14. jūnijā
Atceres brīdis komunistiskā terora
upuru piemiņai Zantē. Pie Piemiņas
akmens
IZSTĀDES
Līdz 4. jūnijam
Jubilejas izstāde “Dzejniecei Vizmai
Belševicai - 80”. Kandavas pilsētas bibliotēkā
6. - 28. jūnijs
Līgo dienai veltīta izstāde. Valdeķu
kultūras namā
Līdz 17. jūnijam
Laura Poļa gleznu izstāde “Atrodi
sevi”. Kandavas novada muzeja Lielajā
zālē
Biedrības “Saldus fotoklubs - Es daru”
foto izstāde. Kandavas novada muzeja
Mazajā zālē
SPORTS
11.jūnijā
Latvijas kartinga čempionāta 3.
posms. “Swedbank kartodromā”, Kandavā
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INFORMĀCIJA

JAUNUMI NO KANDAVAS TŪRISMA
INFORMĀCIJAS CENTRA
Aprīļa vidū Kuldīgas novada Īvandes muižā notika biedrību „Latvijas Lauku
forums” un „Dari pats” rīkotais forums „Uz vietējiem resursiem balstīti tūrisma
risinājumi lauku un zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās”
Sniedzam nelielu ieskatu par uzzināto, cerot, ka kādam jaunie tūrisma produkti
pasaulē būs uzmundrinājums veidot interesantus tūrisma piedāvājumus un savas
peļņas avotus tepat Latvijā.
Pie mums ir daudz vienkārša un interesanta, ko varam piedāvāt un arī nopelnīt.
Ārzemnieki ir gatavi doties pie mums dabas un tīrās vides dēļ. Tā, piemēram, nīderlandiešu seniorēm pieneņu pļavas saistās ar bērnību, jo tur šādas pļavas redzēt
vairs nevar. Taču pie mums noteikti var. Mēs varam piedāvāt pasakainu skatu pie
lauku mājas maijā. Un varam sarīkot pieneņziedu svētkus. Svarīgākais būtu, tos
savlaicīgi reklamēt.
Sēnes vilina daudzus eiropiešus. Izrādās, ka ārzemju tūristi – sēņu pazinēji, paši
salasa, naktsmītnes saimniekiem nezināmas, bet ēdamas sēnes. Un lūdz tās pagatavot sev vakariņām. Ja neesam gatavi atklāt savas sēņu vietas, sēnes ir iespējams
pašiem pavairot. Notīrītos sēņu atkritumus izkaisiet piemērotā vietā un gaidiet
savu sēņu ražu.
Vislielākais pārsteigums bija Nīderlandē izveidotā Govju viesnīca, kur fermeri
var nogādāt savas mīlules, kamēr paši atpūšas. Viesnīcā govis tiek čipotas. Apkalpojošā personāla tur nav, jo govis uzrauga ar datoru palīdzību. Pati govs izvēlas
kādu ēdienu ēdīs, un dators to piereģistrē. Tāpat viņa var aiziet pie muguras masējamās iekārtas. Modināšana no rītiem notiek ar mūzikas palīdzību. Slaukšanu regulē dators,- ja gotiņa nav kārtīgi izsaukusies, tad datorsistēma no telpas ārā nelaiž.
Rezultātā saimnieks saņem atpakaļ savas gotiņas un izdruku no datora ar rezultātiem. Parasti izslaukums palielinoties un govis kļūst mierīgākas, jo viss notiek bez
stresa. Šis piemērs gan ir pārāk utopisks mūsu apstākļiem. Bet pie mums varētu būt
mājdzīvnieku viesnīcas.
Ļoti svarīga lieta ir reklāma un mūsdienās par to vairs neiesaka maksāt, jo bezmaksas internets dod daudz dažādu iespēju (Twitter.com, Facebook.com, draugiem.lv u.c.). Tomēr ir jārespektē vecākā paaudze, kura internetu lieto maz un informācija jāpiedāvā arī caur citiem saziņas līdzekļiem.
Kandavas TIC tūrisma informācijas konsultante
Anda Štrausa

SIA „KANDAVAS NAMSAIMNIEKS”
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Aprīļa mēneša pēdējās divās nedēļās SIA „Kandavas namsaimnieks” tikās ar
Kandavas novada iedzīvotājiem, lai informētu par apsaimniekošanas un apkures
pakalpojumu sniegšanas aktualitātēm un turpmākās darbības plāniem, aicinot
aktīvi iesaistīties arī pašus iedzīvotājus. Iepazīstinājām iedzīvotājus ar izmaiņām
likumdošanā attiecībā uz ēku apsaimniekošanu.
Kopā ar apsaimniekojamo māju iedzīvotājiem tika pārspriesti aktuālākie darbi,
maksa par apsaimniekošanas pakalpojumiem. Maija mēneša pēdējos datumos notiks atkārtotas iedzīvotāju sapulces: 25.05. – Zemītē, 26.05. – Vānē un 30.05. – Zantē, lai vienotos par apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, apsaimniekošanas maksu
un citiem saistītiem jautājumiem.
Lai savlaicīgi iegādātos kvalitatīvu malku nākamajai apkures sezonai, SIA „Kandavas namsaimnieks” vasaras mēnešos, līdz nākamajai apkures sezonai, rēķinos
iekļaus 30% apkures avansu, savukārt, apkures sezonā apkures rēķins, attiecīgi, par
šo summu samazināsies.
Lūgums iedzīvotājiem: norēķinoties par SIA „Kandavas namsaimnieks” pakalpojumiem internetbankā, norādīt klienta kodu vai adresi, par kuru šis maksājums
tiek veikts.
SIA ”Kandavas namsaimnieks” valde

15.
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KANDAVAS PARTNERĪBAS ZIŅAS
KNHM fonda projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2011” ietvaros, no iesniegtajiem 25 projektu
iesniegumiem žūrijas komisija atbalstīja 11 projektus par kopējo summu 7028
Ls. Atbalstītie projekti: Kandavā – par
brīvdabas pasākumu vietas ar atklāta
pavarda izveidi pie Kandavas novada
muzeja, par kosmētiskā remonta veikšanu Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas ēdnīcā un iekārtošanu ar jauniem,
uzlabotiem galdiem un taburetēm, par
tērpu izgatavošanu muzikālā uzveduma dalībniekiem (tika piešķirts daļējs
finansējums); Valdeķos – par rotaļu
laukuma un aktīvās atpūtas laukuma
izveidošanu; Pūrē – par 10 galdu un 22
solu izgatavošanu āra pasākumiem, Pūres pagasta „Dzintarā” par atpūtas vietas
ierīkošanu daudzdzīvokļu māju pagal-

mā; Irlavā – par skolēnu pašpārvaldes
telpu izbūvi; Cērē- par rotaļlaukuma
izveidošanu; Zemītē un Vānē par tautastērpu izgatavošanu deju kolektīviem;
Matkulē – par rotaļu, futbola, volejbola
laukumu izveidi. Pašlaik tiek gatavoti
līgumi ar projektu īstenotājiem.
Līdz 30.aprīlim Kandavas Partnerībā
varēja iesniegt LEADER projektu idejas
par sabiedrībai nozīmīgām un vajadzīgām aktivitātēm, bet 3.maijā notika
iesniegto LEADER projektu ideju prezentēšana. Tika iesniegtas 16 projektu
idejas no Kandavas, Pūres, Zantes un
Irlavas par: „zaļā tirdziņa” izveidi, gadatirgus organizēšanas uzlabošanu, par
zvēru un putnu vērošanu, mācību dravas izveidi, koplietojuma iekārtu iegādi
biškopjiem, futbola laukuma aprīkojuma iegādi, Kandavas vecpilsētas make-

ta un digitālās ekspozīcijas izveidi, piepūšamo atrakciju iegādi, Pūres estrādes
infrastruktūras uzlabošanu, rotaļlaukuma izveidi, skeitparka rekonstrukciju,
EKO sētas izveidi, tautastērpu iegādi,
dzīvnieku pārvadājamās piekabes un
traktora iegādi, brīvā laika istabas iekārtošanu. Kandavas Partnerības Padome, izvērtējot projektu idejas, divas
projektu idejas neatbalstīja, bet par dažām idejām vēl vajadzīgi precizējumi.
LEADER projektu konkursu plānots
izsludināt jūlijā vai augustā.
Pirmdienās no plkst.10.00-16.00
biedrības “Kandavas Partnerība” biroja telpās (Talsu ielā 11, Kandavā) ir
pieejamas konsultācijas par LEADER
projektu
iespējām. Konsultācijas
sniedz Inta Haferberga - tel.28390394,
e-pasts: intaha@inbox.lv

PIEMINI UN ATCERIES!
(1941.gada 14.jūnijs – 2011.gada 14.jūnijs)

Latvijas politiski represēto apvienības 22.konferences aicinājums
Latvijas jaunatnei.
„Šodien nedrīkstam ignorēt latviešiem draudīgo realitāti un kaunēties no savas valodas, tikumiem,
dziesmām”,- teikts Latvijas politiski
represēto apvienības 22.konferences
aicinājumā Latvijas jaunatnei. Jaunā
paaudze tiek aicināta cienīt latviskos
tikumus, lepoties ar mūsu valodu un
piederību latviešu tautai. Jaunatnei
jābūt lepnai, ka viņi var dzīvot brīvā
neatkarīgā Latvijā.
Politiski represētie, domājot par
Latvijas un latviešu nākotni, vērojot
tautsaimnieciskās un sabiedriskās
norises valstī, sevišķi demogrāfijas
un emigrācijas jautājumos, ir satraukti par Latvijas kā valsts tālāko
pastāvēšanu un latviešu tautas izdzīvošanas iespējām. Viņi aicina mūsu
jauniešus apzināties savu atbildību
pret valsti un tautu, būt aktīviem
dalībniekiem valsts un sabiedriskās
dzīves jomās un norisēs. Tikai zinot
latviešu tautas pagātni, ir iespējams
izaugt par pilnvērtīgiem savas valsts
pilsoņiem.
„Mīlēsim mūsu senču izcīnīto, aizstāvēto un atgūto tēvu zemi, mūsu
dārgo dzimteni, mūsu Latviju! Tev
mūžam dzīvot, Latvija!”, -sacīts Latvijas politiski represēto 22.konferences aicinājuma nobeigumā.

Aicinām visus 1941.gada 14.jūnija un 1949.gada 25.marta represijas
pārcietušos novadniekus, viņu radiniekus, skolu jaunatni un novada
iedzīvotājus uz atceres pasākumu
2011.gada 14.jūnijā.

nīcas mācītājs Uģis Brūklene
Pēc atceres brīža pakavēsimies pie
ugunskura, kavējoties atmiņās par
pārdzīvoto, daloties pārdomās par
šodienu. Kopā ar visiem klātesošajiem būs Sabiles mākslinieki Vilnis
Bumbiers un Iveta Sēruma.

Pasākuma norise:
16.00 ziedu nolikšana pie Piemiņas akmens Kandavā
16.15 izbraukšana uz Kandavas
staciju
16.30 atceres brīdis pie Piemiņas
akmens Kandavas stacijā. Aizlūgumu represijās cietušajiem noturēs
Kandavas evaņģēliski luteriskās baz-

Kandavas novada Kultūras pārvalde
Kandavas novada represēto apvienība

Visstiprāko veselību un saulainas
vecumdienas 1941.gada 14.jūnijā
uzsākto ciešanu ceļu Sibīrijā izcietušajiem mūsu Kandavas novadniekiem novēl Kandavas novada
dome.

16.

Kandavas novada vēstnesis

Lai gadi iet, tā tam ir jābūt,
Un, lai mums to nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un skaistus gadus vēl un vēl!

SIRSNĪGI SVEICAM DZĪVES
NOZĪMĪGAJĀS JUBILEJĀS!
Maija jubilāri:
Emma Opolinska, Irēna Barkāne, Žanis Ievkalns,
Tamāra Šaranova, Laimdota Saliņa, Alberts Frišmuts,
Ausma Birzniece, Mirdza Hanberga, Arma Traniņa,
Gaida Heidingere, Andris Dambergs, Ausma Sandere,
Guntis Kleinbergs, Ārija Barone, Ieva Vīksna, Vilis
Cērpiņš, Ruta Celma, Ivars Vēciņš, Pēteris Zvezdovs,
Austra Bērziņa, Maija Bediķe, Nita Bergmane, Balis
Raginskas, Glafira Birģele.
Kandavas novada pensionāru biedrība,
Kandavas novada dome

SLUDINĀJUMI
SALONS „LINDA” PIEDĀVĀ:

- sieviešu un vīriešu friziera, kosmetologa,
manikīra un solārija pakalpojumus;
- griezto ziedu tirdzniecību;
- pasūtījumu apkalpošanu (ziedu pušķi, galda
dekori un ziedu kompozīcijas, vainagi, štrausi);
- ziedu kurjera pakalpojumus.
Salons piedāvā lētākas cenas vīriešu matu griezumiem
un atlaides sieviešu friziera pakalpojumiem. Salona meistares pielāgojušās šī laika apstākļiem un strādā ar kvalitatīvu,
bet lētāku matu kosmētiku, līdz ar to pakalpojuma cenas
ir samazinājušās. Strādā frizieres un kosmētiķe/manikīre.
Iespējams iepriekšējs pieraksts.
Tālrunis: 63181640 (gan ziediem, gan frizētavai);
ziedu veikala mob.tālrunis 25428483.
Mūsu adrese: Kandavas novads, Kandava Sabiles iela 2
Kandavas pilsētas suņu un kaķu vakcinācija
pret trakumsērgu notiks
sestdien 21.maijā sekojošās vietās un laikos:
„Liepās” pie veikala 			
plkst.8:00;
Kurzemes un Vidzemes ielas rajonā 		
plkst.8:45;
Rūmenes ielā pie šķūņa 			
plkst.9:30;
Raiņa ielas galā „Pūzurī”			
plkst.10:00;
Domes laukumā 				
plkst.10:30;
Pie „Ozolājiem”				
plkst.11:00;
Pie kartinga trases 			
plkst.12:00;
Valteru ielā pie skolotāju mājas 		
plkst.12:30.

Ja nepieciešama vakcinācija mājās, zvaniet veterinārārstei
Indrai Znotiņai, tālrunis 63126541 vai 29102197.

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
aprīlī reģistrēti
3 jaundzimušie:

KEITIJA, JĀNIS, MARTINS
Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome
„SAKOPSIM SAVU APKĀRTNI
UN PADARĪSIM TO SKAISTĀKU
VISI KOPĀ!”
Kandavas novada dome informē, ka novadā sācis darbu ainavu arhitekts, kurš rūpēsies par sakoptu
vidi mums apkārt. Gaidām Jūsu ierosinājumus un
idejas! Ja Jums ir lieki dažāda veida stādi, kurus varētu stādīt pilsētas un pagastu apstādījumos, lūdzam
tos piedāvāt, zvanot pa tālruni 29128331 (ainavu arhitektei Aigai) vai 63107377.

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
aprīlī reģistrēti mirušie:
Tabita Ezerkalne
(1928.) Kandava
Ērika Klindžāne
(1925.) Kandava
Aleksandrīna Vereba (1921.) Kandava
Gatis Reniņš
(1942.) Kandava
Egils Riks
(1934.) Kandavas pagasts
Ilga Granapska
(1939.) Cēres pagasts
Franciska Murāne
(1925.) Cēres pagasts
Austris Finkenšteins
(1945.) Vānes pagasts
Juris Gailis
(1968.) Zantes pagasts
Alberts Drūnesis
(1935.) Zemītes pagasts
Jevgeņija Skorodumova (1952.) Zemītes pagasts
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

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“

