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KANDAVAS APKAIMES KINO STĀSTI
Starptautiskajā teātra dienā- 

27.martā Kandavas novada muzejā 
notika  pastāvīgās izstādes ”Kanda-
vas apkaimes kino stāsti” 
atklāšana. 

Izstādes apmeklētāji ti-
kās ar novada cilvēkiem, ku-
riem kino rādīšana bija gan 
darbs, gan sirds lieta- Vilni 
Engelbergu, Silviju Ulmani, 
Anitu Zīverti, Māri Dīriņu. 
Viņi atcerējās savu darba 
gaitu sākumu kino jomā 
un ļāva ielūkoties  kinome-
hāniķu darba  „aizkulisēs”. 
Kinomehāniķu Jautrītes un 
Viestura Krūzes  meita Ini-
ta kavējās bērnības atmiņās 
par saviem vecākiem, kuri 
kino Kandavā „rādīja” ilgus 
gadus, viņa atcerējās dau-
dzus ar kino demonstrēšanu 
saistītus amizantus gadīju-
mus, savukārt novadnieki, 
kuri piedalījušies kino�lmu 
uzņemšanā, dalījās stāstos 
par kino uzņemšanu Kanda-
vas apkaimē.

Kino stāsts kā tāds sā-
kās ar brāļiem Limjēriem, 
kad viņi 1895.gadā uzņēma 
pirmo dažu minūšu garo 
„kustīgo bildi’. Kandavas 
apkaimes kino stāsts sākās 
1940.gadā, kad Kalnmui-
žas apkārtnē režisors Alek-
sandrs Rusteiķis uzņēma 
pilnmetrāžas mākslas �lmu 
„Aizsprosts”, kura līdz ska-
tītājiem gan nemaz tā īsti 
nenonāca, jo drīz pēc tās pabeigšanas 
sākās Lielais Tēvijas karš. Saglabājušās 
vien dažas fotogrā�jas un �lmas a�ša.

 Par to, kā Abavas senlejā pie Vel-
nakmens  1959.gadā tika uzņemta 
mākslas �lma

 „Atbalss” ar Dzidru Ritenbergu 
galvenajā Aijas lomā, gan vēl atceras 
daudzi vecākās paaudzes novadnieki. 
Kandavas apkaimē uzņemtas epizodes 
arī �lmai „Kad lietus un vēji sitas logā”, 
tepat Kandavas kultūras namā �lmētas 
epizodes no „Kara ceļa mantiniekiem”, 

bet  pie Abavas tilta Kandavā kadrs ar 
Edgaru pie kroga no „Purva bridēja”. 

Matkulē 1997.gada vasarā kino 

ļaudis dzīvoja pat vairākus mēnešus. 
Tur Pūces dzirnavās un to apkārtnē 
tika uzņemta  Jāņa Streiča �lma  „Lik-
teņdzirnas”, kuras tapšanā  iesaistījās 
daudzi mūsu novadnieki. 

Un kur tad vēl kinoļaužu iemīļotā 
lauku sēta „Indāni”, kur uzņemta gan 
�lma 

„Mazie laupītāji”, gan šovs „Lau-
ku sēta” un vēl citi  TV raidījumi. Arī 
daži kadri no pavisam nesen uzņemtās 
�lmas „Dancis pa trim” �lmēti mūsu 
novadā pie Grenču skolas. 

Pēdējos gados Kandavu un tās 
apkaimi iecienījuši arī reklāmas kli-
pu veidotāji. Vējspārnā �lmēts klips 

Nikolaja Puzikova dziesmai 
„Mazā, Dievs tevi mīl”.  2011.
gada vasarā  Kandavā uz-
ņemts arī pa visu valsti izska-
nējušais kompānijas Trigger-
happy Productions sadarbībā 
ar Latvijas kompāniju Film 
Angels Productions  �lmē-
tais  klips vācu veikalu tīkla 
Hornbach reklāmai.  Šis klips 
vēlāk ieguva galveno balvu un  
balvas par labāko mākslinieku 
un stilistu darbu Vācijas rek-
lāmas klipu festivālā Frank-
furtē.  Klips bija nominēts vēl 
4 kategorijās, tai skaitā par la-
bāko aktieru atlasi. Un te nu 
lieki piebilst, ka lielākā daļa 
no tēlotājiem klipā bija Kan-
davas iedzīvotāji.  Tātad va-
rens – urrā- mūsu aktieriem, 
viņi šajā klipā ir izcili!

Kino stāsti bija tik intere-
santi un aizraujoši, ka stundas 
tajā vakarā aizskrēja nemanot.  
Kopā ar vīriem no Matkules, 
Aināra ģitāras pavadībā varēja 
izdziedāt smeldzīgo Raimon-
da Paula dziesmu „Par to”, kur 
raudāja gan māte, gan meita, 
gan mēness debesīs. Nobei-
gumā, mielojoties ar Initas 
cepto torti un svētku kliņģeri, 
runāja visi un neviens vairs 
negribēja klausīties. Katrs vē-
lējās izstāstīt tieši savu „kino-
stāstu”.

Kā sacījuši paši kino ļaudis, tad 
„Kandava ir vienreizējs atradums kino 
jomā, šaurās bruģētās ieliņas, kalnai-
nais reljefs un skaistā Abavas senleja, 
kā arī Kandavas vecpilsētas arhitek-
tūra ir iemūžināšanas vērta, bet pašai 
Kandavai piemīt unikāls kinematogrā-
�sks šarms”. 

Pēc šiem vārdiem tad arī liksim 
punktu un gaidīsim jaunus Kandavas 
kino stāstus, kuri manis citētos vārdus 
apstiprinās!

Dagnija Gudriķe









5.DOMES LĒMUMI
rētu izmantot, to sakopjot un nākotnē 
izveidojot parku. ( pret- D. Rozenfelds, 
S. Horste, G. Indriksons);

- ierosināt Zemkopības ministrijai 
valsts meža zemes –nekustamo īpašu-
mu 1,92 ha

 „Urļi-Oriņi” Kandavas pagasts, 
Kandavas novads, nodot pašvaldības 
īpašumā bez atlīdzības;

-apstiprināt Kandavas novada SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” 
pamatkapitāla palielināšanas noteiku-
mus un statūtus jaunā redakcijā. 2013.
gada aprīļa domes sēdē izskatīt jautāju-
mu par otra valdes locekļa ievēlēšanu 
SIA „Kandavas komunālie pakalpoju-
mu” valdē (atturas – D. Rozenfelds, S. 
Horste) ;

- atļaut Zantes ģimenes krīzes cen-
tram atsavināt elektrisko konditorejas 
krāsni, pārdodot to izsolē;

- uzdot Pašvaldības mantas un īpa-
šumu atsavināšanas un iznomāšanas 
izsoles komisijai organizēt nekustamā 
īpašuma „Kalviņas” Vānes pagasts, 
Kandavas novads otro izsoli ar augšup-
ejošu soli;

-apstiprināt Kandavas novada Kul-
tūras pārvaldes sniegto maksas pakal-
pojumu cenrāža grozījumus un noteikt, 
ka grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 

28.martu;
-atļaut sadalīt sekojošus nekusta-

mos īpašumus ; „Mārtiņi” Kandava, 
Kandavas novads un „Dīķkalēji” Vānes 
pagasts, Kandavas novads;

-mainīt Kandavas novada domes 
piekritīgajai zemes vienībai 3,4 ha pla-
tībā „Ataugas” Kandavas pagasts, Kan-
davas novads, nosaukumu uz „Dadži” 
Kandavas pagasts,Kandavas novads;

- mainīt nekustamā īpašuma zemes 
lietošanas mērķi zemes vienībai 0,41 ha 
platībā „Klāvi” Zemītes pagasts, Kan-
davas novads, uz zeme- kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba;

- noteikt nekustamā īpašuma no-
dokļa par zemi atvieglojumu 90% no 
nekustamā īpašuma nodokļa summas 
īpašumam Lielā iela 53A, Kandavā, 
Kandavas novadā un īpašumam Sabiles 
ielā 29 Kandavā, Kandavas novadā;

- mainīt adresi zemes vienībai 
„Pūri” Matkules pagasts, Kandavas no-
vads uz- „Pūri” Matkule, Matkules pa-
gasts, Kandavas novads;

- noteikt, ka zemes vienība 07 ha 
platībā „Aizstrauti” Zemītes pagasts, 
Kandavas novads ir piekritīga Kanda-
vas novada pašvaldībai;

- uzsākt zemes ierīcības projekta 

izstrādi zemes vienības sadalei īpašumā 
„Smiltiņi” Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā;

- piešķirt īres tiesības uz dzīvokli 
Ozolu ielā 9 dz. 21, Kandavā, Kandavas 
novadā uz trim gadiem M. Bogdanovai; 
uz sociālo telpu Nr. 16 Ķiršu ielā 10, 
Kandavā, Kandavas novadā G. Šiļvja-
nai; uz sociālo dzīvojamo atpūtas telpu 
Ķiršu ielā 10, Kandavā, Kandavas nova-
dā G. Lasmanei; uz sociālo dzīvojamo 
atpūtas telpu Ķiršu ielā 10, Kandavā, 
Kandavas novadā A. Gazdjukai, līgumu 
noslēdzot uz rehabilitācijas laiku;

- apstiprināt domes izpilddirek-
tora G. Gelpera pārskatu par paveikto 
marta mēnesī un akceptēt domes amat-
personu izdotos rīkojumus (atturas- 
D.Rozenfelds, S. Horste).

Sēdes protokols pieejams                  
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.

Kārtējās komiteju 
sēdes notiks 

18.aprīlī no plkst. 13:00

Domes sēde notiks 
25.aprīlī plkst. 13:00 

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.2

„Grozījumi  Kandavas novada 
domes 26.04.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Par Kandavas 
novada ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu un būvju ekspluatāciju un 
aizsardzību””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 41.pantu  un 43.panta pirmās daļas 
11. un 13.punktu 

 Izdarīt 2010. gada 26.aprīlī ap-
stiprinātajos Kandavas novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Kan-
davas novada ūdensvada un kanalizā-
cijas tīklu un būvju ekspluatāciju un 
aizsardzību” (turpmāk – noteikumi) 
šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar jaunu 
1.7., 1.8. un 1.9.punktu šādā redakcijā:

„1.7. Ja pie jaunizbūvētajiem, re-
konstruētajiem kanalizācijas tīkliem 
ir izbūvētas pieslēguma vietas konkrē-
tiem objektiem, tad īpašniekam savi 
objekti līdz 2014.gada 31.decembrim 
jāpieslēdz pie jaunizbūvētā, rekons-
truētā kanalizācijas tīkla. Šajā noteiku-
mu punktā minētais nav obligāti jāveic 
tiem objektu īpašniekiem, kuriem ir 
atbilstošas normatīvo aktu un vides 
prasībām izbūvētas izsmeļamās bedres 

vai septiķi.
1.8. SIA „Kandavas komunālie 

pakalpojumi” kopā ar Kandavas no-
vada Pašvaldības policiju līdz 2014.
gada 31.decembrim veic to nekustamo 
īpašumu, pie kuru jaunizbūvētajiem, 
rekonstruētajiem kanalizācijas tīkliem 
ir izbūvētas pieslēguma vietas,  izve-
damo notekūdeņu tilpumu hermētis-
ko pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek 
konstatēts, ka  konkrētajā objektā ir 
neatbilstība normatīvo aktu un vides 
prasībām, kā rezultātā kanalizācijas 
notekūdeņi iesūcas zemē, konkrētā 
nekustamā īpašuma īpašniekam ir jā-
nodrošina izsmeļamās bedres atbilstī-
ba normatīvo aktu un vides prasībām 
vai par saviem līdzekļiem jāpieslēdzas 
pie centralizētā kanalizācijas tīkla.

1.9. Pēc objekta pievienošanās pie 
novada kanalizācijas tīkla, par objek-
ta īpašnieka līdzekļiem tiek likvidētas 
izsmeļamās bedres, iztīrot tās un aiz-
berot ar zemi. Jaunu izsmeļamo bedru 
ierīkošana ir aizliegta.”.

2. Papildināt noteikumu 6.3.pun-
ktu ar jaunu 6.3.9.apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„6.3.9.Gadījumā, ja noteikumu 
1.7.-1.8.punktā minētajā gadījumā 
objekta īpašnieks neveic savu objektu 
pieslēgšanu pie jaunizbūvētā, rekons-
truētā kanalizācijas tīkla, vai neveic 
nepieciešamos pasākumus izsmeļamās 

bedres atbilstības normatīvo aktu  un 
vides prasībām nodrošināšanu, vai arī 
objekta īpašnieks nenodrošina iespēju 
Pakalpojuma sniedzēja izveidotai ko-
misijai veikt izsmeļamās kanalizācijas 
bedres pārbaudi līdz 2014.gada 31.de-
cembrim, Pakalpojumu sniedzējs no 
2015.gada 1.janvāra piemēro trīskār-
šu cenu par asenizācijas pakalpojumu 
sniegšanu  šajā punktā minētajos ob-
jektos.”.

3. Papildināt noteikumu 11.13.
punktu aiz vārda „pārstāvis” ar vār-
diem „vai Kandavas novada Pašvaldī-
bas policija”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 3

„Grozījumi Kandavas novada domes 
27.09.2012. saistošajos noteikumos 
Nr.9 „Par  koku ciršanu ārpus meža 

Kandavas novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Meža likuma  8.pan-
ta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 13.punktu un Minis-
tru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 22. punktu 

Izdarīt 2012.gada 27.septembra 
apstiprinātajos Kandavas novada do-
mes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par 
koku ciršanu ārpus meža Kandavas 

turpinājums 6.lpp.



6. VĒSTURE
turpinājums no 5.lpp.

KANDAVNIEKU NODARBOŠANĀS 18. GADSIMTĀ

DOMES LĒMUMI

novada teritorijā” (Kandavas Novada 
Vēstnesis, 2013, 1 (97).nr.), turpmāk – 
noteikumi, šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu 1.punktā vār-
dus  „sabiedrībai nozīmīgus gadīju-
mus, kad rīko publisko apriešanu un”  
un „metodiku zaudējumu aprēķināša-
nai”.

2. Svītrot noteikumu 3.punktu.
3. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā 

redakcijā:
„5.Iesniegumus par koku ciršanu 

ārpus meža Kandavas novada pašval-
dībā izskata Kandavas novada domes 
izveidota Vides aizsardzības komisija.”.

4. Izteikt noteikumu 6.punktu šādā 
redakcijā:

„6.Vides aizsardzības komisija 
izvērtē koku ciršanas atbilstību nor-
matīvajiem aktiem un to ainavisko 
nozīmīgumu un pieņem lēmumu par 
atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ār-
pus meža vai par atteikumu izsniegt 
atļauju atbilstoši MK Noteikumu 13. 
un 15. punktam.”.

5. Svītrot noteikumu 7.punktā vār-
dus „viena mēneša laikā no tā paziņo-

šanas ieinteresētām personām”.
6. Svītrot noteikumu 8.punktu un 

1.pielikumu.
7. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā 

redakcijā:
„9. Publiskā apspriešana noteiku-

mos paredzētajos gadījumos attiecas 
uz pilsētas un ciema teritoriju.”.

7. Papildināt noteikumu 13.punktu 
pirms vārda  „aprakstus” ar vārdiem 
„nociršanai paredzēto koku”.

8. Svītrot noteikumu 14.punkta 
otro teikumu.

9. Svītrot noteikumu 5.nodaļu.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.4 

„Grozījumi Kandavas novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.3 „Par īpašumiem, kurus neņem 

vērā, nosakot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-

dībām”43.panta trešo un ceturto daļu un 
Ministru kabineta 2010.gada 30. marta 
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu”19.4.apakšpunktu

Izdarīt grozījumus Kandavas nova-
da domes 29.11.2012. saistošajos no-
teikumos Nr.13 „Grozījumi Kandavas 
novada domes 28.04.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par īpašumiem, 
kurus neņem vērā, nosakot ģimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusam” (Kandavas Novada Vēstnesis, 
2013, 1 (94).nr.), turpmāk – noteiku-
mi, šādus grozījumus:

Izteikt noteikumu 2.punkta 
2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6.Autotransports un lauksaim-
niecības tehnika, kas ir vecāka par 10 
gadiem, nav izgājusi tehnisko apska-
ti Ceļu satiksmes drošības direkcijā  
(turpmāk- CSDD) un netiek izmanto-
ta komercdarbībai.”.

Svītrot noteikumu 3.punktu.

Pēc Ziemeļu kara un Lielā mēra 
sākās Kandavas miesta pakāpeniska 
saimnieciskā augšupeja. Visstraujāk 
tā noritēja gadsimta otrajā pusē, un 
galvenokārt to veicināja apkārtnes 
muižu saimnieciskais uzplaukums. 
Zemniekiem bija nepieciešami 
skroderu, kurpnieku, sedlinieku 
un ratnieku pakalpojumi. Mies-
tā bieži uzturējās turīgie muižu 
īpašnieki, kas veicināja arī tādu 
ekskluzīvu profesiju kā frizieri, 
medību bisu meistari un zeltkaļi 
parādīšanos Kandavā. Atšķirībā 
no pilsētām, miestos nepastāvē-
ja amatu apvienību monopols. 
Tas veicināja brīvu konkurenci 
un plašākas iespējas nodarbo-
ties ar dažādiem amatiem. Dau-
dzi amatnieki Kandavā ieceļoja 
no Vācijas un Polijas. 

Informāciju par kandav-
nieku nodarbošanos sniedz 
Kandavas ev. lut. draudzes 18. 
gadsimta baznīcas grāmatas. 
1777. – 1782. gadā minēti divi 
frizieri, kas darbojās arī kā pa-
rūku taisītāji. 1774. – 1800. gadā 
Kandavā strādājuši divi zeltkaļi. 
18. gadsimta otrajā pusē minēti 
samērā daudzi cepurnieki – as-
toņi amatnieki. Vissavdabīgāko amatu 
– piparkūku cepšanu – ap 1765. gadu 
piekopis kāds Freimanis.

Cienījamākās nodarbošanās Kan-
davā bija ārsti, aptiekāri, pilskunga 
tiesas ierēdņi un tirgoņi, par ko lieci-
na viņu radošanās savā starpā, kā arī 
mācītāju un muižnieku nākšana kū-
mās viņu bērnu kristībās. Kopš 1783. 

gada minēti četri Kandavas aptiekāri: 
Dītrihs Grūbers, Jozefs Augusts Mec-
ke, Reineke un Špīlfogels. Kopš 1799. 

gada miestā un Kandavas kroņa mui-
žā strādāja no Saksijas ieceļojušais ķi-
rurgs Heinrihs Latermanis. Savs ārsts 
bija arī zirgiem – 1772. un 1777. gadā 
minētais Helds. Tiesas ierēdņi bija 
1781. gadā mirušais tiesu izpildītājs 

jeb ministeriāls Johans Kris-
tofers Pelks un 1799. gadā mi-
nētais protokolists Šillers.

Mākslinieki un mūziķi 
miestos bija retums, tomēr 
Kandava var lepoties ar vese-
liem trim. 1783. gadā miestā 
dzīvoja mūziķis Johans Kris-
tofs Ākens, bet 1791. gadā 
Kandavas hercoga muižā – 
mūziķis Vatmans. Pie mūzi-
ķiem nosacīti var pieskaitīt arī 
1756. gadā minēto baznīcas 
ērģelnieku Špringenfeldu.

Ievērojamākais no Kan-
davas māksliniekiem bija 
portretists Jakobs Frīdrihs 
Sartorijs, kurš dzimis 1758. 
gadā Ludvigsburgā, gleznie-
cību mācījies Ludvigsburgā 
un Manheimā. Ap 1790. gadu 
viņš pārcēlās uz Kurzemi un 
Kandavā nodibināja privātu 
mācību iestādi. 1805. gadā 
viņš aizgājis strādāt par sko-

lotāju Ventspils apriņķa skolā. Zināmi 
trīs viņa darbi: Piltenes apgabala prezi-
denta H. F. fon Bēra portrets, gleznots 







9.PROJEKTI

un pirmapstrādei, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai, kā 
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegāde, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu 
balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu 
ierīkošana.” 

Aktivitāte 3.2. „Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu pārstrādei 

un pirmapstrādei mājas apstākļos, 
tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai.”

Ar Kandavas Partnerības 
Attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, 
to plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo 
punktu skaitu pozitīvā atzinuma 
saņemšanai par projekta iesniegumu 
ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un 
biedrības “Kandavas Partnerība” mājas 

lapā: www.kandavaspartneriba.lv, kā arī 
biedrības  „Kandavas Partnerība” birojā 
Kandavā,  Talsu ielā 11. Kontaktper-
sona: Inta Haferberga, kontakttālrunis 
28390394; e-pasts; intaha@inbox.lv . 

Projektu iesniegumus var iesniegt 
arī elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar drošu elektronisko parak-
stu un apliecinātu ar laika zīmogu Elek-
tronisko dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms 
Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu 
lad@lad.gov.lv

Biedrība „Kandavas Partnerība” 
izsludina atklāta konkursa pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 
5.kārtu Rīcības programmas Eiro-
pas Zivsaimniecības fonda atbal-
sta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.
gadam pasākuma “Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana” iet-
varos apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšanas 
laiks  no 2013.gada 15.aprīļa līdz 2013.
gada 15.maijam.

Pieejamais publiskais �nansējums 
5. kārtā: 42045,72 LVL

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
līdz 2013.gada 15.maijam  plkst.16:00 
biedrības „Kandavas Partnerība” 
birojā Talsu ielā 11, Kandavā, 
tel.28390394. 

5. projektu konkursa kārtā pro-
jektu iesniegumu  pieņemšana notiks 
sekojošās rīcībās:

1.Rīcība „Atbalsts teritorijas 
labiekārtošanas pasākumiem” – piee-
jamais �nansējums 7056,77 LVL. 
Mērķis – atbalstīt vietējai sabiedrībai 
nozīmīgus teritorijas labiekārtošanas 
pasākumus Kandavas Partnerības 
teritorijā. Aktivitāte „Ciematu, ku-
ros veic zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība”.

2.Rīcība „Atbalsts tūrisma un 
zivsaimniecības attīstībai Kanda-
vas Partnerības teritorijā”- pieeja-
mais �nansējums 34  988,95 LVL. 
Mērķis – atbalstīt tūrisma attīstību un 
zivsaimniecības attīstību Kandavas 
Partnerības teritorijā. Aktivitāte „Ar 
zivsaimniecību un tūrismu saistītas 
maza mēroga infrastruktūras un pak-
alpojumu attīstība”.

Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, 
to plānotajām darbībām, projektu 

vērtēšanas kritērijiem un minimālo 
punktu skaitu pozitīvā atzinuma 
saņemšanai par projekta iesniegumu 
ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv 
un biedrības “Kandavas Partnerība” 
mājas lapā: www.kandavaspartner-
iba.lv, kā arī biedrības  „Kandavas 
Partnerība” birojā Kandavā,  Talsu ielā 
11. Kontaktpersona: Inta Haferberga, 
kontakttālrunis 28390394; e-pasts; in-
taha@inbox.lv. 

Projektu iesniegumus var iesn-
iegt arī elektroniska dokumenta 
formā, parakstītu ar drošu elektroni-
sko parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā, projekta 
iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta 
dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv

Pēc ieilgušā ziemas perioda 
aprīļa sākumā tika atsākta projekta 
„Tranzītielu sakārtošana Kandavas 
pilsētā” īstenošana, kura ietvaros, 
posmā no Abavas ielas– Lielās ielas 
krustojuma ar luksoforu, pāri Aba-
vas tiltam līdz Zemītes ielas beigām, 
tiks veikta tranzītielas rekonstrukcija 
1,5 km garumā, paplašinot un atjau-
nojot ielas brauktuves ar asfaltbe-
tona segumu, izbūvējot lietusūdens 
kanalizāciju, rekonstruējot ielu ap-
gaismojumu, izbūvējot/paplašinot 
gājēju ietves, apvienoto gājēju 
un veloceliņu, rotācijas apli un 
rekonstruējot krustojumu ar lukso-
foru.

Projekta īstenošanas laikā lūdzam 
iedzīvotājus būt saprotošiem un 
iecietīgiem.

Projekts74% apmērā tiek �nansēts 
no Eiropas reģionālā attīstības fon-
da, 3% no Valsts budžeta dotācijas, 
bet Kandavas novada domes 
līdz�nansējums ir 23%.  

ATSĀCIES TRANZĪTIELU SAKĀRTOŠANAS PROJEKTS

Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/030



10. PASĀKUMI

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
12. aprīlī
14:00 Popiela Vānes pamatskolai. Vā-
nes kultūras namā
17:00 Jautra multfilma visai ģimenei 
“Dinomamma”. Ieeja: Ls 0,50. Zantes 
kultūras namā
19:00 Jaunā latviešu kino filma 
“Mammu, es tevi mīlu”. Ieeja: Ls 1,00. 
Zantes kultūras namā
13. aprīlī
20:00 Svinīgs pasākums medību ko-
lektīvam “Imula”. Vānes kultūras 
namā
16. aprīlī
10:00 Leļļu teātra izrāde “Divas Lo-
tiņas”. Kandavas kultūras namā. Ieeja: 
Ls 1,00. Biļešu iepriekšpārdošana, t. 
63182040 (kase)
17. aprīlī
17:00 Dakšiņtamborēšana. Amatniecī-
bas centrā
19:00 Grupas “Gūtmans” koncerts  
“Estrādes dziesmas”. Piedalās: 
Z.Muktupāvels, G.Sola, A.Alviķis, 
K.Alviķis.  Ieeja: Ls 4,00 (iepriekšpār-
došanā, Kandavas kultūras namā - t. 
63182040 vai www.bilesuparadize.lv); 
koncerta dienā Ls 5,00. Kandavas kul-
tūras namā
19. aprīlī
16:00 Kandavas novada kultūras dar-
binieku diena - “Ziedu balle”. Valdeķu 
kultūras namā
20:00 Matkules dziedošo vīru ansam-
bļa gada jubilejas pasākums  “Lai 
uzdziedam un svinam”. Matkules kul-
tūras namā. Pasākums kopā ar citiem 
ansambļiem un dejotājiem. Pasākuma 
kuplinās aktieris Zigurds Neimanis. Ie-
eja: Ls 1,50. Pēc pasākuma pirmās daļas 
balle ar muzikantiem “’Brekši-PEKŠI”. 
Ieeja: Ls 2,00.
20. aprīlī
10:00 - 18:00 Starptautiskais vokālais 
konkurss “Tonis, Pustonis”. Kandavas 
kultūras namā
14:00 Radošā darbnīca “Skaista 
mana Tēva sēta”. Uzzīmē savu māj-
vietu. Zantes pagasta bibliotēkā
22:00 Atpūtas vakars kopā ar Ēriku 
Gruzniņu. Biļešu iepriekšpārdošana: 
līdz 15. aprīlim ieejas maksa Ls 2,00; 
pēc 15. aprīļa ieejas maksa Ls 2,50. 
Valdeķu kultūras namā
22. aprīlī
13:00 Tematiskā pēcpusdiena “Pikni-

ka ēdieni”. Smiltiņkalnā, Zantes pagas-
tā. 
Ja sniegs vēl nebūs nokusis, tad, pro-
tams, Zantes kultūras namā!
23. aprīlī
10:30 Matkules bērnudārza bērniem 
radošais rīts - multiplikācijas filmas, 
rotaļas, dziesmas. Matkulē
24. aprīlī
no plkst. 11:00 līdz 13:00 Kandavas 
Multifunkcionālajā jauniešu centrā 
„Nagla” notiks jauniešu forums „Jau-
niešiem ir ko darīt”.
17:00 Adīšanas darbnīca. Amatniecī-
bas centrā
19:00 Izrāde “Līgavainis”. Ieeja: Ls 
3,00; Ls 4,00; Ls 5,00. Biļešu iepriekš-
pārdošana, t. 63182040. Kandavas kul-
tūras namā
25. - 27. aprīlis
Mākslas dienas Kandavā
26. aprīlī
14:00 - 16:00 Pasākums “Hei! Te slēp-
jas atbildes, kuras tu meklē!” - ie-
pazīšanās ar žurnāla “Putni dabā” 
tradicionālo un elektronisko versiju. 
Zantes pagasta bibliotēkā
27. aprīlī
17:00 Salidojums Kandavas K. Mīlen-
baha vidusskolā. Līdzi jāņem groziņi 
(dalības maksa Ls 4,00). T. 63181887. 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā
Kurzemes stāstnieku festivāls “Katrs 
pats savas laimes kalējs”. Kandavas 
novada muzejā
Cepļa atvēršanas svētki. Kandavas ke-
ramikas ceplī
28. aprīlī
16:30 Liliputu cirks. Kandavas kultū-
ras namā. 
Cirks no Ukrainas. Ieeja: Ls 2,00. Biļešu 
iepriekšpārdošana. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, kopā ar pieaugušo - ieeja bez 
maksas.
18:00 Matkules amatierteātra izrāde 
- komēdija divos cēlienos “Jaunības 
grēki”. Ieeja: Ls 1,50; Ls 1,00 (skolē-
niem un pensionāriem). Vānes kultū-
ras namā

SPORTS
13.aprīlī
10:00 Kandavas novada čempionāts 
futbolā telpās III posms- Cēres sporta 
halle
14.aprīlī
11:00 SJBL LR čempionāta spēle U-17 

meitenēm Kandavas BJSS-Rīdzene 2
Kandavas sporta hallē
26.aprīlī
11:00 Kurzemes kausa izcīņa šķēpme-
šanā 5.vecuma grupām- VLKT stadio-
nā
12. maijā
Motokross - Superkausa posms. Kan-
davā

IZSTĀDES
Visu mēnesi
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu darbu izstāde. Cēres pagasta 
pārvaldē
Visu mēnesi
Kandavas Mākslas un mūzikas sko-
las audzēkņu darbu izstāde. Kandavas 
pilsētas bibliotēkā
2. - 15. aprīlis
Pasaules veselības dienai veltīta izstā-
de “Veselā miesā, vesels gars”. Matku-
les pagasta bibliotēkā
Izstāde “Svēts mantojums” - dzej-
niekam L.Breikšam 105 (1905-1942). 
Matkules pagasta bibliotēkā
Amatniecības vidusskolas absolventes 
Lusijas Bergas darbu izstāde. Matku-
les pagasta bibliotēkā
2. - 25. aprīlis
Rotaļlietu izstāde - Zemītes pamat-
skolas bērnu darinājumi. Kandavas 
pagasta bibliotēkā, Valdeķos
2. - 30. aprīlis
Gleznu izstāde - Dzintars Adienis. 
Valdeķu kultūras namā
3. - 19. aprīlis
Literārā izstāde “7. aprīlis - Pasaules 
veselības diena”. Vānes pagasta biblio-
tēkā
3. - 30. aprīlis
Literārā izstāde “Dzejniekam Leonī-
dam Breikšam - 105”. Vānes pagasta 
bibliotēkā
Literārā izstāde “Čehu rakstniekam 
Jaroslavam Hašekam - 130”. Vānes 
pagasta bibliotēkā
Rokdarbu izstāde. Vānes pagasta bib-
liotēkā
4. - 14. aprīlis
Izstāde - pārdošana “Organisma attī-
rīšana. Gatavošanās bikini sezonai.” 
Veikalā “Dāvanu bode”, Lielā iela 16, 
Kandava. Darba laiks: P.- Pt. 10:00 - 
17:00, Sest. 10:00 - 14:00.





12. INFORMĀCIJA SPORTS

Noslēdzas vieglatlētikas ziemas sezo-
nas sacensības telpās.

28.martā Kuldīgas vieglatlētikas manē-
žā notika pēdējās šīs sezonas vieglatlētikas 
sacensības telpās D un C vecuma grupām.

Veiksmīgs starts izdevās Kandavas 
novada BJSS vieglatlētiem, kuri izcīnīja 9 
medaļas. Visvairāk – trīs  medaļas izcīnīja 
Mārtiņš Labrencis (D grupa zēniem). Viņš 
ieguva 1.vietu 60m/b ar rezultātu 11.54, 
1.vietu tāllēkšanā ar rezultātu 4.02m  un 
2.vietu 200m skrējienā ar rezultātu 32,51.   
Mūsu Ieva Stepiņa (D grupa meitenēm) ie-
guva 1.vietu pildbumbas mešanā ar rezul-
tātu 10,25.  Savukārt Agnesei Besikirskai 

Ņemot vērā pavasarim netipiski vē-
sos laika apstākļus un biezo sniega kārtu, 
Lielā Talka šogad notiks 27.aprīlī, tādējā-
di pagarinot gatavošanos tai par nedēļu 
un ļaujot dabai atmosties pēc ieilgušās 
ziemas.

Katrā o�ciāli pieteiktajā talkas vie-
tā būs savs atbildīgais, kurš nodrošinās 
talciniekus ar atkritumu maisiem un no-
rādīs, kur jāatstāj piepildītie maisi. Reģis-
trēt un 27.aprīlī organizēt savu talku var 
jebkurš, mājas lapā www.talkas.lv. Sava 
izvēlētā talkas vieta novadā jāsaskaņo ar 
Lielās Talkas koordinatori Kandavas no-
vadā Sandru Bērziņu (telefons 28304430; 
e-pasts sandra.berzina@kandava.lv). Lai 
veiksmīgāk saplānotu darbus, saskaņotu 
atkritumu novietošanas vietas, talcinieki 
jau tagad var pieteikties Kandavas nova-
da domē pie Sandras Bērziņas vai savās 
pagastu pārvaldēs. Informācija par Lie-
lās Talkas norisi novadā  publicēta mājas 
lapā www.kandava.lv, kā arī uz a�šām.  

VIEGLATLĒTU PANĀKUMI
(D grupa meitenes) 2.vieta augstlēkšanā 
ar rezultātu 1.20 m un 3.vieta 60m skrē-
jienā ar rezultātu 9,49 ; Lienei Naglei (D 
meitenes)  2.vieta 200m skrējienā ar rezul-
tātu 33,71 un 3.vieta pildbumbas mešanā 
ar rezultātu 9,45. Danai Grauzermanei (C 
meitenes) 3.vieta lodes grūšanā ar rezultā-
tu 10.18 m. Vēl sacensībās startēja Agneta 
Kārkliņa, Lorete Štoferte, Krišjānis Rūm-
nieks, Artūrs Jekovičs, Jurģis Grīgs, Miks 
Muska, Līva Besikirska, Valērija Kuzmic-
ka, Krista Dankere. 

30. martā Talsu manēžā notika “Liel-
dienu kausu” izcīņa vieglatlētikā jau-
niešiem un junioriem. Kandavas BJSS 
audzēkņi izcīnīja piecas medaļas. Raivis 

Garoza jauniešu konkurencē palika nepār-
spēts lodes (5 kg) grūšanā, uzrādot rezultā-
tu 12,23m;  Danutei Naglei uzvara 1000m 
skrējienā jaunietēm ar rezultātu 3:55,20; 
Sandija Balande- Balode uzvarēja lodes 
grūšanā jaunietēm, sasniedzot rezultātu 
13.07m. Divas medaļas Edgaram Seleze-
nam jauniešu konkurencē- 2.vieta tāllēk-
šanā ar rezultātu 5,60 un 3.vieta 60m/b ar 
rezultātu 9,51 sek. Vēl sacensībās startēja 
Arvis Štoferts, izcīnot 5.vietu 60m skrējie-
nā ar rezultātu 7,81 un 8.vietu tāllēkšanā ar 
rezultātu 4,88m. Treneri Andrejs Gross un 
Indulis Matīss.

Indulis Matīss

KANDAVAS NOVADS GATAVOJAS LIELAJAI TALKAI
Atkritumu maisi  būs pieejami talkoša-
nas vietās talkas dienā. 

No 25.-27.aprīlim Kandavas pilsētā 
un pagastos iedzīvotājiem tiks nodroši-
nāta iespēja atbrīvoties no lielgabarīta 
atkritumiem. Lielgabarīta atkritumus lū-
dzam novietot tikai norādītajās vietās 
un norādītajā laikā:

Zemītes pagastā- Zemītē pie katlu 
mājas

Valdeķos – pie kultūras nama katlu 
mājas

Matkules pagastā – Matkulē pie kat-
lu mājas

Cēres pagastā – Cērē darbnīcu teri-
torijā iezīmētā laukumā

Vānes pagastā – Vānē pie katlu mājas
Zantes pagastā – Zantē pie katlu mā-

jas
Kandavā – „Liepās” pie dalīto atkri-

tumu konteineriem; Uzvaras ielā 20 pie 
gāzes grupas ķieģeļu nožogojumā; Dārza 
ielā 1 pie katlu mājas; Ozolu ielā 6A pie 

katlu mājas; Kūrortu ielā 7A pie katlu 
mājas; pie Kandavas internātvidusskolas 
katlu mājas.

Kandavas novada dome aicina ie-
dzīvotājus palīdzēt sakopt dažādas pub-
liskās teritorijas mūsu novadā, akcentu 
liekot uz ūdeņiem pieguļošo teritoriju 
sakopšanu. Tos, kuri piedalīsies talkā, 
aicinām ierasties 27. aprīlī plkst. 9:00 
sekojošās pulcēšanās vietās: 

- pie Tūrisma informācijas centra 
Kandavā;

- pie Valdeķu kultūras nama Kanda-
vas pagastā;

- pie Cēres, Matkules, Vānes, Zantes 
un Zemītes pagastu pārvaldes ēkām.

Aicinām ne tikai vākt atkritumus 
un sakopt teritorijas, bet darīt arī citus 
labus darbus- stādīt kokus, veidot puķu 
dobes, labiekārtot māju pagalmus, izga-
tavot putnu būrīšus, atjaunot žogus un 
soliņus.

Sakopsim savu novadu, lai būtu 
prieks pašiem un novada viesiem!

11.maijā plkst. 12:00  visi tiekamies svinēt Ģimenes svētkus Kanda-
vas pilsētas promenādē. Vienojošais sauklis šāgada svētkiem ir - Ģime-
nes vērtība. 

Aicinām arī šogad turpināt tradīciju,  veidot kopīgu Ģimenes dobi pro-
menādē no līdzi   paņemtām samtenēm podiņos. Arī šogad notiks  „Ratiņu 
parāde”, tādēļ aicinām ierasties ar interesanti un radoši izrotātiem bērnu 
ratiņiem. Būs daudz interesantas, jautras, sportiskas un radošas aktivitātes, 
vienā no tām mēģināsim noteikt ģimenes svarīgumu. 

Nāciet visi kopā svinēsim un priecāsimies!
Ģimenes dienas ietvaros 10. maijā plkst.19:00 Kultūras nama lielajā 

zālē varēsiet noklausīties lekciju - “Ģimenes vērtību apdraudējumi šo-
dien”.

Lekciju vadīs Dr. �eol. J.Doveiko un Latvijas kristīgā radio prezidents 
T.Tālbergs.  Aicināti visi, kuriem ir svarīgi sargāt  ģimenes vērtības. Lekciju 
varat apmeklēt kopā ar bērniem. Kamēr vecāki izglītosies, bērniem pare-
dzēta interesanta laika pavadīšana ar spēlēm, rotaļām un dziesmām kultū-
ras nama mazajā zālē. 

Ģimenes dienas koordinatore
 Inguna Kaņepe

ĢIMENES DIENA KANDAVĀ PAR LATVENERGO DĀVANU 
KARTĒM

Kandavas novada sociālās palīdzības die-
nests informē par izmaiņām Latvenergo  dāva-
nu  karšu izsniegšanā. Sākot ar š. g. 1.aprīli  AS 
Latvenergo dāvanu kartes tiks izsniegtas maz-
nodrošinātām ģimenēm ar bērniem; ģimenēm, 
kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju; ģimenēm ar 
bērniem, kas dzimuši sākot ar 2013.gada 1.jan-
vāri; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku ģimenēm, kurās ir bērni; nepilnām 
ģimenēm, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem 
vai viens no vecākiem audzina bērnu viens; ģi-
menēm ar bērniem, kurās kāds no vecākiem 
ir invalīds. Atkārtoti karti varēs saņemt tikai 
daudzbērnu ģimenes (t.i. daudzbērnu ģimenes, 
kas jau ir saņēmušas vienu Dāvanu karti, varēs 
saņemt otru karti). Dāvanu karšu izsniegšanas 
beigu termiņš ir 2013.gada 31.decembris.








