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KANDAVĀ SVIN SVĒTKUS ĢIMENĒM
Saulainajā 11.maija sestdienā 

promenādē pulcējās daudzu kan-
davnieku ģimenes, lai jau ceturto 
gadu pēc kārtas, atzīmētu Ģimenes 
dienu.

Šogad dalībnieku bija vairāk kā 
citos gados, iespējams labo laika 
apstākļu dēļ. Ģimenes dienu orga-
nizēja Kandavas luterāņu draudzes 
locekļi Inguna un Artis Kaņepi ko-
pīgi ar Kandavas baptistu draudzi. 
Jau piektdienas vakarā kultūras namā 
ieradās ģimenes kopā ar bērniem, lai  
noklausītos lekciju par ģimenes vēr-
tībām. Kamēr vecāki bija aizņemti 
lekcijā, bērni kopīgi spēlējās.

Arī svētku dienas pasākumi bija 
veidoti tā, lai tajos varētu piedalīties 
visa ģimene- dažādas atrakcijas, puz-
les likšana, jautrās stafetes un ģimeņu 
svēršana, lai noskaidrotu svarīgāko 
no tām, radošā darbnīca, piepūšamās 
atrakcijas un vēl citas interesantas 
nodarbes. Vēlāk sekoja tradicionā-
lā izrotāto ratiņu parāde un ratiņu 
skrējiens, kā arī kopīga puķu dobes 
stādīšana. Noslēgumā visi mielojās ar 
gardo skābeņu zupu.

ĪSTENOTA PIRMĀ NO KANDAVAS IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ 
ATBALSTĪTAJĀM IDEJĀM

Pagājušā gada nogalē Kandavas 
novada iedzīvotāju forumā tika atbal-
stītas piecas idejas un izveidotas darba 
grupas un koordinatori to realizēšanai.

Viena no atbalstītajām idejām - 
popularizējot mūsu novadnieka Kārļa 
Mīlenbaha vārdu un saglabājot to nā-
kamajām paaudzēm, izveidot piemi-
ņas plāksni pie vecās vidusskolas ēkas 
ar norādi, ka šeit atradusies K. Mīlen-
baha vārdā nosauktā skola un ēka pro-
jektēta, celta un 1936.gadā atklāta tieši 
kā skola-  ir īstenota.

27.aprīlī Kandavas K. Mīlenbaha 
vidusskolas salidojuma laikā plāksne 
svinīgi tika atklāta. Kā atklāšanā sacī-
ja viena no idejas autorēm, pensionē-

tā skolotāja Lilija Vilcāne, uz šīs sko-
las kāpnītēm ir stāvējuši vairāki simti 
pamatskolas beidzēju savā izlaiduma 
dienā un divdesmit deviņu vidus-
skolas izlaidumu 923 audzēkņi no 44 
klasēm kopā ar saviem audzinātājiem, 
skolotājiem un vecākiem. Viņiem šī 
skola vienmēr būs – mīļotā skola, lai 
cik gadu arī nebūtu pagājis kopš skolas 
beigšanas. Skolotāja Vilcāne sacīja, ka 
ejot garām skolai, kuru ilgus gadus pēc 
jaunās vidusskolas uzcelšanas, grauza 
laika zobs un tā kļuva arvien nepievil-
cīgāka, viņai sāpējusi sirds. Kad, ienā-
kot Eiropas �nansējumiem, ēku sāka 
atjaunot, ideja par to, ka jāparāda gods 
šai skolas ēkai un jānodod nākamajām 

paaudzēm ziņa par to, ka tā ir skola, 
kas nesa valodnieka Kārļa Mīlenba-
ha vārdu, skolotājas galvā nobrieda 
pilnībā. Interesanti, ka tieši tad viņa 
arī ieraudzījusi a�šas, kas aicinājušas 
Kandavas iedzīvotājus piedalīties ie-
dzīvotāju forumā ar savām idejām un  
ierosinājumiem. Idejas sēkla krita aug-
līgā zemē, tā varētu izteikties poētiski, 
jo vairums sanākušo skolotāju Lilijas 
Vilcānes, Ārijas Dravnieces un Ārijas  
Ļipuncovas ierosmi atbalstīja un tika 
izveidota darba grupa ar koordinatori.

Idejas īstenotāji aicināja bijušos 
skolas audzēkņus, absolventus un sko-
lotājus ziedot piemiņas plāksnes izvei-
dei. Uzzinot, ka aprīļa beigās notiks 

turpinājums 2.lpp.





3.AKTUALITĀTES

turpinājums 4.lpp.

24.- 26.maijs
2013. gada novada svētku tēma 

„Ielās plūst skaņu upes” ir izvēlēta, 
sagaidot unikālo notikumu - XXV 
Dziesmu un XV Deju svētkus. Arī 
mūsu svētku programmā dažādos pa-
sākumos iezīmēsies Dziesmu un deju 
svētku noskaņas.

Piektdien, 24.maijā
No plkst.11:00- 15.30 Kandavas 

promenādē norisinā-
sies Jauniešu dienas 
sarīkojums, kurā mūsu 
novada izglītības iestā-
žu audzēkņi uzstāsies 
ar programmām, ko sa-
gatavojuši mācību gada 
laikā - dejos, dziedās, 
runās, būs arī apskatā-
mas skolēnu lietišķās 
mākslas darbu izstādes. 
Programma solās būt 
ļoti daudzkrāsaina, to 
veido Kandavas novada 
Izglītības pārvalde.

Kandavas novada 
muzejā no plkst.13:00 
– 17:00 notiks ikgadējā 
zinātniskā konference. 
Turpinām tradīciju, ka novada svētkos 
runājam par Kandavas vēsturi pasau-
les kontekstā. Konferences tēma šogad 
ir „Kultūras un saimnieciskās biedrī-
bas Kurzemē 20.gs. pirmajā pusē”. Vē-
lamies risināt Dziesmu svētku tēmu, 
vēsturiski paraugoties atpakaļ, kā cil-
vēki savu radošo aktivitāti izpauduši 
Kandavas pusē pirms simts gadiem.

Plkst.18:00 vakarā Kandavas kul-
tūras namā izskanēs konkursa par 
Kandavas himnu noslēgums - kon-
certs ”Dziesma ir mīlestība”. Tajā tiks 
izpildītas visas konkursam iesniegtās 
dziesmas, piedalīsies to autori, bet no-
slēgumā tiks paziņoti konkursa rezul-
tāti.

Plkst.20:00 Kandavas Bruņinieku 
pilskalnā tiksimies koncertā ”Satikt 
džezu” ar Mirage Jazz Orchestra un 
Andra Ērgļa piedalīšanos.

Plkst. 21.30 Kandavas stadionā 
skatītājus gaidīs „Smagie ritmi” - spē-
kavīru sacensības, kas šogad notiks 
mazliet atšķirīgās disciplīnās ar nosau-
kumu „Kalniešu spēles”.

Sestdien, 25.maijā 
Plkst. 11:00 promenādē sāksies 

„Labo vārdu rīts”, kurā izskanēs viesu 
un novada domes vadības apsveikumi 
un muzicēs Kandavas Mākslas un mū-

zikas skolas tautas mūzikas ansamblis.
No plkst.11:30 – 15:00 ikviens 

svētku dalībnieks būs līdzdalīgs „Bal-
lītē ar variantiem” – svinēsim svētkus 
dažādās vietās un dažādos stilos. 

Promenādē uzstāsies Kandavas 
Deju skolas audzēkņi, novada deju ko-
lektīvi „Alianse” un „Ozolzīles”, viesi 
no Lietuvas, kā arī Liepājas cirka stu-
dija „Bez Temata”. Programma pare-
dzēta daudzveidīga, lai katrs tajā var 
atrast kaut ko tieši sev. 

Aiz rotaļu laukumiem un pie tā 
saucamās „Eiropas ielas” promenādē 
un Talsu ielā līdz pat novada muze-
jam rosīsies mūsu novada un kaimi-
ņu amatnieki. Būs amatnieku darbu 
tirdziņi un radošās darbnīcas, kurās 
katrs varēs izmēģināt roku. Pievakarē 
amatnieki pulcēsies pie muzeja uz ko-
pīgu vakarēšanu.

Kandavas novada muzejs būs at-
vērts visu dienu. Pie muzeja varēs mie-
loties ar zupu un mazliet uzdejot, bet 
muzeja zālēs apskatīt Kandavas apkai-
mes mākslinieku darbu izstādi ”Zaļā 
pasaka”, Uģa Barkāna gleznu izstādi 
„Biezenis” un Kurzemes tautas tērpus. 
Muzeja 2.stāvā visus viesmīlīgi gaidīs 
Amatniecības centrs, piedāvājot iespē-
ju iegādāties dažādus suvenīrus.

Pie novada domes būs 
jauniešu laukums, kur 
svētku programmu koor-
dinē jauniešu centrs „Nag-
la”. Skanēs dziesmas, dejas, 
karatē paraugdemonstrē-
jumi, ar savām prasmēm 
uzstāsies ielu vingrotāji 
”Stieņu supermeni”- puiši, 
kurus  pazīstam no „Zelta 
talantu” šova.

Bruņinieku pilskalnā 
šajā laikā no 11.30-15:00 
darbosies „Livonijas ka-
rakungi” – viduslaiku 
kara nometne, zobencīņu 
paraugdemonstrējumi, 
šķēpu un bruņu izmēģi-
nāšana un pielaikošana, 

Kandavas šķēpnešu vienības veidoša-
na. Un, protams, būs arī „vēderprieki” 
- zupas baudīšana, kā jau svētkos pie-
deras. Par šīm izklaidēm gādās biedrī-
ba „Vēsturiski aktīvs”.

Plkst.15:00 Vecpilsētas laukumā 
iebrāzīsies ”Uzrūciens”- Tukuma mo-
tokluba „Savējie” un viņu draugu or-
ganizēta motociklu parāde. Varēsiet 
fotografēties, piedalīties viktorīnās un 
pavadīt kādu brīdi kopā ar viņiem. 

Plkst. 15:30 turpat promenādē 
katram būs iespēja izpausties karaokes 
dziedāšanā kopā ar dīdžeju Vējabrā-
ļu Frīdi. Sparīgākais, veiksmīgākais 
dziedātājs saņems Kandavas karaokes 
čempiona balvu.

Tie, kuri nevēlēsies piedalīties ka-
raoke, plkst. 16:30 Kandavas evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā varēs ap-





5.SKOLU DZĪVE

turpinājums 6.lpp.

Brocēnu novada Remtes pamatskolu. 
Uz konkursu Rīgā tika izvirzīta Zan-
tes skolēnu spēle „Paņem, ja vari!”par 
Latvijas aizsargājamajām dabas terito-
rijām, kas tapusi skolotāju Daigas Poš-
kas un Anitas Gailes vadībā.Spēle Rīgā 
guva žūrijas atzinību, iegūstot 3.vietu 
valstī. Apsveicam skolēnus, spēles vei-
dotājus: Klintu Šmeldi, Renāru Rosic-
ki, Janu Dakšu un skolotājas!

Konkursā „Balsis” ļoti veiksmī-
gi startēja Zemītes pamatskolas 5.-7.
klašu ansamblis skolotājas Sandras 
Šteinbergas vadībā, iegūstot 1.pakāpes 
diplomu. Apsveicam!

Datorgra�kas pulciņu dalībnieku 
datorzīmējumus februārī varēja aplū-
kot izglītības pārvaldē izstādē-konkur-
sā „Uz citas planētas”.

Martā izstādē „Kur saulīte rotā-
jās” bija skatāmi skolēnu vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas darbi. 20 
no iesniegtajiem darbiem bija iespē-
ja izstādīt Kurzemes novada izstādē-
konkursā Kuldīgas Mākslas namā no 
15.līdz 25.aprīlim. Labākos panāku-
mus guva Cēres pamatskolas 2.klases 
skolēns Ralfs Konovs ar zīmējumu 
„Saules apmīļoti”, iegūstot 2.pakāpes 
diplomu, skolotāja Drosmiņa Krūmi-
ņa.

6.martā Kandavas internātvidus-
skolas zālē, lai rādītu savu veikumu 
skatē „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”.  
pulcējās novada skolu pārstāvji- 20 
labākie dzejas un prozas runātāji, li-
terāro uzvedumu dalībnieki un viņu 
skolotāji. Ar dzejas rindām un sveču 
aizdegšanu tika godināts mūžībā aiz-
gājušais dzejnieks Imants Ziedonis, no 
kura atvadījāmies tieši konkursa die-
nā. Vairāku skates dalībnieku sniegu-
mā klausījāmies Imanta Ziedoņa izcilo 
dzeju un prozu. Atzinību un tiesības 
pārstāvēt Kandavas novadu konkursa 
2.kārtā ieguva Aleksejs Demidovs no 
Zantes pamatskolas 7. klases, skolotāja 

Antra Grundmane. Pēc žūrijas atzinu-
ma mūsu novadu literāro uzvedumu 
konkursa 2.kārtā Tukumā 11.aprīlī 
pārstāvēja Kandavas internātvidussko-
las literārais uzvedums „Laika raksti”, 
iegūstot 1.pakāpes diplomu, režisore 
Sandra Aukšmukste.

11.martā Kandavas internātskolā 
notika novada 1.-5.klašu koru, ansam-
bļu un popgrupu skate, kurā bija pār-
stāvēti visu skolu kolektīvi. 5.-9.klašu 
kori un Kandavas internātvidusskolas 
zēnu koris piedalījās skatē Tukumā, 
kur lielākā konkurencē tika iegūti 
1.pakāpes diplomi. Mūsu novadu re-
ģionālajā zēnu koru konkursā pārstā-
vēs internātvidusskolas zēni skolotājas 
Intas Pakalns-Palejas vadībā. Zemga-
les reģiona skatē Jelgavā veiksmīgi pie-
dalījās Kandavas K.Mīlenbaha vidus-
skolas 5.-9.klašu koris diriģentes Evas 
Šepetovskas vadībā, iegūstot 2.pakā-
pes diplomu. Līdz 1.pakāpei pietrūka 
vien nieka 0,96 punktu.Apsveicam!

Datorgra�kas pulciņu dalībnie-
ki veidoja zīmējumus, ielūgumus un 
a�šas, ko parādīt izstādē-konkursā  
„Lieldienas zaķu ciemā”. Pašlaik Izglī-
tības pārvaldē skatāma plaša novada 
vizuālās mākslas olimpiādes dalībnie-
ku darbu izstāde.

9. aprīlī Kandavas K. Mīlenbaha vi-
dusskolā trīspadsmitajā festivālā ”Pa-
vasara vēstneši” pulcējās novada skolu 
kori un ansambļi, kopā 215 dziedātāji. 
Katras skolas dziedošais kolektīvs bija 
sagatavojis dziesmas, lai kopīgi izdzie-
dātu „Meža pasaku”. Pēc koncerta, kas 
izskanēja ar lielā kopkora dziedāto 
„Mēs būsim kopā”, sekoja jautra dis-
kotēka, kurā aktīvi darbojoties, visus 
dejās ar dažādiem uzdevumiem iesais-
tīja vidusskolas puiši un meitenes. Bija 
patiešām jautri! 

17.aprīlī novada skolu teātri tikās 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā, 
lai rādītu savu šī mācību gada veiku-

mu. Žūrija par labāko izrādi četru 
kolektīvu konkurencē atzina Zemītes 
pamatskolas teātra pulciņa iestudē-
to I.Ziedoņa „Cukurpasaku”, režisore 
Ērodeja Kirillova.

24.aprīlī ar jauniešu forumu un 
karjeras dienas pasākumiem Kanda-
vas jauniešu centrā „Nagla” noslēdzās 
Kandavas novada Skolēnu parlamenta 
2012./2013. mācību gada aktivitātes, 
kas ik mēnesi notika sadarbībā ar jau-
niešu centru „Nagla”. Forumā kupli 
pārstāvētas bija visas novada skolas 
un Kandavas Valsts lauksainmiecības 
tehnikums, kopumā pulcējot 60 dalīb-
niekus, kas gan aktīvi piedalījās darba 
grupās, gan izmantoja Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes un Valsts 
Policijas koledžas karjeras konsultā-
cijas, pašiem piedaloties aizraujošos 
demonstrējumos. Jauniešu aktivitātes 
„Naglā” turpināsies, bet ar novada 
Skolēnu parlamenta dalībniekiem tik-
simies jaunajā mācību gadā.

No 1.februāra līdz 1.maijam no-
risinājās konkurss Kandavas novada 
skolu 7.un 8.klašu kolektīviem „Esi 
aktīvs-bez atkarībām 2013”. Konkur-
sa dalībnieki iesniedza darbus divos 
radošo darbu konkursos un atskaites 
par katrā mēnesī paveikto. Konkursa 
noslēgumā 13.maijā noskaidrojās uz-
varētāji - Cēres pamatskolas 8.klase 
un Kandavas K. Mīlenbaha vidussko-
las 7.a klase, kas baudīs aktīvo atpūtu 
„Līvu akvaparkā”.

Mācību gada noslēgumā Kandavas 
novada svētkos jauniešu dienā 24.mai-
jā visas novada skolas Promenādē 
plkst.11.00 iekārtos mākslas izstādes 
un mācību iestāžu mākslinieciskie ko-
lektīvi priecēs skatītājus koncertā. 

Uz tikšanos svētkos jauniešu die-
nā!

Zigita Kārkliņa
Izglītības pārvaldes metodiķe

Bieži jaunieši īsti neapzinās vai nav 
informēti par dotajām iespējām, neiz-
manto savu potenciālu un uzskata, ka 
viņiem īsti nav ko darīt. Mūsu pilsētā 
un novadā jauniešiem ir ko darīt! Tieši 
to Kandavas novada izglītības pārval-
de, multifunkcionālais jauniešu centrs 
Nagla un vadītāja Jana Kašlaja un 
Kandavas novada skolēnu parlaments 
vēlējās jauniešiem parādīt, apvienojot 
forumu ar karjeras dienām „Kandavā 
ir ko darīt!”. Forums tika plānots jau 
vairākus mēnešus iepriekš un veiksmī-
gi noritēja šī gada 24.aprīlī.

Pirms pasākuma pie reģistrācijas 

JAUNIEŠIEM IR KO DARĪT!
pulcējās gara rinda ar skolēniem no 
PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecī-
bas tehnikuma, Kandavas internātvi-
dusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas un citām novada skolām. 
Pasākumu apmeklēja apmēram 60 
jaunieši. Pasākumu vadīja Eiženija 
Matiļēviča un Ieva Ose un ar uzrunām 
ievadīja Jana Kašlaja un Silvija Tiltiņa. 
Pēc reģistrācijas foruma dalībniekus 
sadalīja 4 darba grupās. Karjeras kon-
sultante Jana Kašlaja vadīja darba gru-
pu par karjeras izvēles iespējām. Par 
saskarsmi karjerā un sevis pašizpētē 
stāstīja psiholoģe Liene Kalve. Starp-

tautiskā jauniešu projekta dalībniece 
Viktorija Selezena vadīja darba grupu 

„Starptautiskie projekti un brīvprā-
tīgais darbs, iedvesmas stāsti”. Ceturto 
darba grupu vadīja Valsts Policijas 
koledža, kuras pārstāvji iepazīstināja 
ar kriminālistikas darbību, pirkstu no-
spiedumu veidošanu, kā arī ļāva dato-
rizēti trenēties šaut mērķī. Katrā darba 
grupā jauniešiem bija iespēja piedalī-
ties diskusijās un uzdot sev interesējo-
šos jautājumus. Foruma sākumā liela 
daļa jauniešu bija diezgan kūtri, bet 
vēlāk atvērās un aktīvi līdzdarbojās ak-





7.DOMES LĒMUMI

2013.GADA 25.APRĪĻA KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE
Kandavas novada domes sēdē at-

taisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās I. 
Priede, O. Budžens, R. Bārenis, tika 
izskatīti 43 jautājumi un pieņemti 
sekojoši lēmumi:

Apstiprināt Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr.5 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
30.07.2009.saistošajos noteikumos 
Nr.5 „Kandavas novada domes noli-
kums”;

Apstiprināt Kandavas novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 6 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
27.12.2012. saistošajos noteikumos 
Nr. 18 „2013.gada pamatbudžets un 
speciālais budžets” (pret- S. Horste, G. 
Indriksons, atturas- D. Rozenfelds );

 -Apstiprināt zvērinātu revidentu 
komercsabiedrības AS BDO ziņoju-
mu par �nanšu pārskata revīziju no 
01.01.2012. līdz 31.12.2012. kā arī 
apstiprināt Kandavas novada pašval-
dības 2012.gada pārskatu (pret- V. 
V.Dreimanis, D. Rozenfelds, S.Horste, 
G. Indriksons, atturas- A. Petrevica);

Apstiprināt SIA „Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” 2012.gada pārska-
tu (pret- D. Rozenfelds);

Apstiprināt SIA „Kandavas nam-
saimnieks” 2012.gada pārskatu (pret- 
D. Rozenfelds);

Apstiprināt Kandavas novada At-
tīstības un plānošanas nodaļas pro-
jektu vadītāju Santu Āboliņu Kan-
davas novada Iepirkumu komisijas 
sastāvā ar 2013.gada 25.aprīli (pret- 
V.V.Dreimanis, S. Horste, G. Indrik-
sons, D. Rozenfelds, atturas- N. Što-
ferts );

Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 
70 049 Ls ar atmaksas termiņu 10 gadi, 
jumta konstrukcijas izbūvei, bēniņu 
siltināšanai, jumta seguma montāžai, 
ventilācijas izbūvei Kandavas internāt-
vidusskolas sporta zāles ēkai un pār-
ejas gaitenim(atturas- A. Petrevica);

Piešķirt Kandavas novada Izglītī-
bas pārvaldei �nansējumu 15  435 Ls 
apmērā mācību līdzekļu iegādei no pa-
pildus ieņēmumiem Kandavas novada 
domes pamatbudžetā 2013.gadā;

Veikt iepirkumu procedūru Kan-
davas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
siltumtrases bojājumu novēršanas 
būvdarbiem un piešķirt �nansējumu 
saskaņā ar iepirkuma procedūras re-

zultātiem no papildus ieņēmumiem 
Kandavas novada domes pamatbudže-
tā 2013.gadā;

Piešķirt līdz�nansējumu 1609 Ls 
biedrībai „Ģimeņu un audžuģimeņu 
klubiņš” projekta „Veselīgu, zaļu un 
�ziski aktīvu dzīves veidu ikdienā” at-
balsta gadījumā no Kandavas novada 
domes 2014.gada pamatbudžeta;

Piešķirt līdz�nansējumu 2000 Ls 
biedrībai „Kandavas novada Jaunie-
šiem” projekta „Skeitparka izveide 
Kandavā Zīļu ielā 2” atbalsta gadīju-
mā no  Kandavas novada domes 2014.
gada pamatbudžeta(atturas- S.Horste);

Piešķirt līdz�nansējumu 180 Ls ie-
dzīvotāju grupas „Vānenieki- kultūrai” 
projekta „Wi Fi ar ērtībām” atbalsta 
gadījumā no Kandavas novada domes 
2014.gada pamatbudžeta ;

Piešķirt  līdz�nansējumu 461 Ls 
biedrībai „Aktīvai  Matkulei” projek-
ta par trenažieru uzstādīšanu sporta/
atpūtas laukumā atbalsta gadījumā no 
Kandavas novada domes 2014.gada 
pamatbudžeta;

Attīstības un plānošanas nodaļai 
izstrādāt un iesniegt projekta „Cēres 
estrādes un tās apkārtnes labiekārto-
šana” pieteikumu biedrībā „Kandavas  
Partnerība” līdz 2013.gada 15.maijam 
un 2013.gada 30.maija domes sēdē ap-
stiprināt projekta kopējās izmaksas un 
līdz�nansējumu;

Attīstības un plānošanas nodaļai 
izstrādāt un iesniegt projekta „Ak-
mens stāsti” pieteikumu biedrībā 
„Kandavas Partnerība” ;

Uzdot Attīstības un plānošanas 
nodaļai izstrādāt un iesniegt projekta 
„Mobilās izstādes” pieteikumu biedrī-
bā „Kandavas Partnerība”(atturas- I. 
Bambis); 

Piešķirt līdz�nansējumu 1909,05 
Ls biedrībai „Motoparks Kandava” 
projekta „Motokrosa aktivitāšu nod-
rošināšana” atbalsta gadījumā no 
Kandavas novada domes 2014.gada 
pamatbudžeta(pret- D. Rozenfelds, at-
turas- S.Horste);

Piešķirt līdz�nansējumu 462,11 
Ls iedzīvotāju grupai projekta „Nāc ar 
mani spēlēties” no Kandavas novada 
domes 2013.gada pamatbudžeta labie-
kārtošanai paredzētā �nansējuma (ne-
balso- N. Štoferts);

Piešķirt līdz�nansējumu 200 Ls 
Vānes pagasta sieviešu klubam „GUN-
NA”  projekta „Klausies, ieklausies” at-
balsta gadījumā no  Kandavas novada 
domes 2014.gada pamatbudžeta;

Piešķirt līdz�nansējumu 600 Ls 
biedrībai “Vānes pagasta bērnu un 
jauniešu jaunrades kopiena” projekta 
par tautas tērpu iegādi atbalsta gadīju-
mā no  Kandavas novada domes 2014.
gada pamatbudžeta;

Konceptuāli atbalstīt pašvaldību 
kapitālsabiedrības SIA „Tukuma slim-
nīca” projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana bērnu- terapijas noda-
ļās„ realizāciju;

Apstiprināt Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” direktora 
Inta Leitarta atskaiti par darbu 2013.
gada 1.ceturksnī un pārskatu par so-
ciālās palīdzības sniegšanu Kandavas 
novadā 2013.gada martā;

Lūgt Latvijas Republikas Satik-
smes ministrijai risināt jautājumu par 
autoceļa P- 130 posmā no  Plostiem uz 
Sabili nogruvuma seku likvidēšanu;

Akceptēt domes amatpersonu 
izdotos rīkojumus(pret- S. Horste, 
G.Indriksons, D. Rozenfelds);

Piešķirt Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam R.Bārenim apmaksā-
tu atvaļinājumu no 29.04-10.05.2013.
(pret- S.Horste, D.Rozenfelds).

Tika izskatīti 14 jautājumi, kas sais-
tīti ar nekustamiem īpašumiem(par 
nekustamo īpašumu atsavināšanu, 
pārdošanu par brīvu cenu, par zemes 
lietošanas mērķa maiņu, īpašumu sa-
dalīšanu, adreses maiņu u.c.) kā arī 
virkne vēl citu jautājumu.

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

Kārtējās komiteju 
sēdes notiks 

23.maijā no plkst. 13:00
Domes sēde notiks 

30.maijā plkst. 13:00



8. SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Kandavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr.5

„Grozījumi  Kandavas novada 
domes 30.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.5 „Kandavas novada 
domes nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 23. un 24.pantu
 Izdarīt 2009. gada 30.jūlijā 
apstiprinātajos Kandavas novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.5 
„Kandavas novada domes nolikums” 
(Kandavas Novada Vēstnesis, 2009, 
8 (57).nr.; 2009, 9 (58).nr.; 2010, 13 
(62).nr.; 2010, 17 (66).nr.; 2010, 18 
(67).nr.; 2010, 21 (70).nr.; 2011, 29 
(78).nr.; 2012, 40 (89).nr); 2012, 44 
(93).nr.(turpmāk – noteikumi) šādus 
grozījumus:
1. Svītrot noteikumu 21. un 26.punktā 
vārdu „aizklāti”.
2. Papildināt noteikumus ar 
jauniem114.¹ - 114.3 punktiem šādā 
redakcijā:
„114.¹ Balsošana domes sēdēs ir 
atklāta un vārdiska. 
114.² Ja balsošana notiek ar vēlēšanu 
zīmēm, tad no deputātiem tiek ievēlēta 
balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku 
sastāvā, kuri no sava vidus ievēl 
komisijas priekšsēdētāju. 
114.³ Balsošanā ar vēlēšanu zīmēm 
ievēro šādu kārtību:
114.³ 1.Vēlēšanu zīmes tiek 
sagatavotas atbilstoši 2. pielikumam. 
Vēlēšanu zīmē norāda:
114.³1.1.Kandavas novada domes 
deputāta vārdu, uzvārdu;
114.³1.2.vēlēšanu zīmes numuru;
114.³1.3.amatu par kuru notiek atklāta 
balsošana ar vēlēšanu zīmēm;
114.³1.4.datumu un vietu;
114.³1.5.norādi, kā vēlēšanu zīmē 
izdarāma atzīme par kandidātu;
114.³1.6.amatam izvirzīto kandidātu 
vārdus un uzvārdus pieteikšanās 
secībā;
114.³1.7.atzīmi „par” vai pret” 
izdarīšanas laukus pretim katram 
kandidāta vārdam un uzvārdam;
114.³1.8. balsošanas kārtību;
114.³1.9.balsu skaitīšanas kārtību;
114.³1.10.gadījumus, kad vēlēšanu 
zīme uzskatāma par nederīgu;
114.2. Balsu skaitītāju komisija 
sākumā pārliecinās par vēlēšanu 
zīmes atbilstību noteikumu 114.³ 
1.apakšpunkta prasībām;
114.³.3.Katram deputātam izsniedz 
vienu vēlēšanu zīmi. Vēlēšanu zīmes 
tiek numurētas katram balsojumam 
atsevišķi;
114.³4.Deputāts aizpilda vēlēšanu 
zīmi, izdarot atzīmi pretī katra 
kandidāta vārdam, uzvārdam vienā no 

lodziņiem „par” vai „pret”;
114.³ 5.Deputāts vēlēšanu zīmi 
paraksta un nodod balsu skaitītāju 
komisijai;
114.³ 6.Par nederīgu uzskata vēlēšanu 
zīmi, kurā par vairākiem amata 
kandidātiem ir izdarīta „par”, par 
kādu kandidātu vienlaikus atzīmēta 
gan atbilde „par”, gan „pret”, vai par 
kādu kandidātu nav atzīmēta atbilde 
ne „par”, ne „pret”, nav parakstīta, vai 
vēlēšanu zīme ir atstāta negrozīta, vai 
arī nav saprotama deputāta izteiktā 
griba;
114.³ 7.Ja deputāts, izdarot atzīmi 
vēlēšanu zīmē ir kļūdījies un tādējādi 

Pielikums Nr. 2
VĒLĒŠANU ZĪME Nr._____

________________________________________________________________
(Norādīt vajadzīgo - pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja  vietnieka, 

izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta  pārvaldes vadītāja vai pagasta pārvaldes vadītāja 
vietnieka vēlēšanām vai atcelšanai no amata)

__________________________
(datums)
Kandavā

Deputāta vārds, uzvārds ___________________________________________________________

Kandidāta vārds, uzvārds par pret

Deputāts aizpilda vēlēšanu zīmi, izdarot atzīmi „X” pretī katra kandidāta vārdam, uzvārdam 
vienā lodziņā „par” vai „pret”.

Par nederīgu tiek uzskatīta vēlēšanu zīme:
- kurā par vairākiem amata kandidātiem ir izdarīta atzīme „par”;
- par kādu kandidātu vienlaikus atzīmēta  atbilde „par” un „pret”;
- par kādu kandidātu nav atzīmēta atbilde  „par” vai „pret”;
- nav parakstīta;
- vēlēšanu zīme ir atstāta negrozīta;
- nav saprotama deputāta izteiktā griba.

                              _________________________ Deputāta paraksts

sabojājis vēlēšanu zīmi, vēlēšanu 
zīmi dzēš un izsniedz deputātam 
citu vēlēšanu zīmi. Balsu skaitītāju 
komisija sabojāto vēlēšanu zīmi dzēš, 
nogriežot labo augšējo stūri;
114.³ 8.Balsu skaitītāju komisija 
aizpilda Balsu skaitītāju protokolu 
(3.pielikums), kurā atspoguļo katra 
deputāta balsojumu. Balsu skaitītāju 
protokols uz publiski pieejams.
114.³ 9. Balsu skaitīšanas komisija 
balsu skaitīšanas rezultātus (protokolu) 
iesniedz Domes sēdes vadītājam, kurš 
paziņo balsošanas rezultātus.”.
3. Svītrot noteikumu 117.punktu.

Pielikums Nr. 3 
Kandavas novada domes 
_______________________________________________________________________________
(norāda par ko notiek balsošana)

atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm
Balsu skaitītāju protokols Nr._____

20__.gada __.__________

Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā:
_____________________________________, komisijas priekšsēdētājs
_____________________________________, komisijas loceklis
_____________________________________, komisijas loceklis, sekretārs



9.SAISTOŠIE NOTEIKUMI KULTŪRA

turpinājums 10.lpp.

Balsojumā piedalās deputāti (ieraksta deputātu vārdus un uzvārdus):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Katram Kandavas novada domes deputātam tiek izdalīta viena vēlēšanu zīme „Pašvaldības domes 
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja  vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta 
pārvaldes vadītāja vai pagasta pārvaldes vadītāja vietnieka vēlēšanām” (vajadzīgo pasvītrot) atklātai 
balsošanai ar vēlēšanu zīmēm.
Atkārtota vēlēšanu zīme tiek izsniegta deputātiem: ___________________________________________
_______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Komisija konstatēja sekojošo:
_________ derīgas vēlēšanu zīmes   _________ nederīgas vēlēšanu zīmes

Deputātu balsojums:
Deputāta vārds, uzvārds  Balsojums

Kandavas novada domes _______________________________________________ nodoto balsu skaits:
    (ieraksta amatu un kandidāta vārdu uzvārdu)
„par” _____ balsis, „pret” ______ balsis.

Kandavas novada domes _______________________________________________ nodoto balsu skaits:
    (ieraksta amatu un kandidāta vārdu uzvārdu)
„par” _____ balsis, „pret” ______ balsis.

Kandavas novada domes _______________________________________________ nodoto balsu skaits:
    (ieraksta amatu un kandidāta vārdu uzvārdu)
„par” _____ balsis, „pret” ______ balsis.

Komisijas priekšsēdētājs           ________________ /________________________/
       (paraksts)   (V.Uzvārds)
Komisijas loceklis           ________________ /________________________/
       (paraksts)   (V.Uzvārds)
Komisijas loceklis, sekretārs  ________________ /________________________/
       (paraksts)   (V.Uzvārds)

CEPĻA 
ATVĒRŠANAS 

SVĒTKI

Mākslas dienu ietvaros Kandavā 
26.aprīļa rītā tika aizkurināts Kanda-
vas keramikas ceplis.

Ceplī apdedzināšanai tika ielikti 
daudz dažādu autoru darbi, tajā skaitā 
arī tie, kuri tika izgatavoti pasākuma 
„Satiec savu meistaru” laikā.

Ceplis kurējās vairāk kā divpad-
smit stundas un tika slāpēts ap vien-
padsmitiem vakarā, lai darbi iegūtu 
brīnišķīgi melno nokrāsu. Tikai nāka-
majā rītā ceplis tika vērts vaļā un viens 
pēc otra no tā tika izcelti karsti, tikko 
apdedzināti darbiņi. Cepļa atvēršanu 
bija ieradušies vērot ciemiņi no Rīgas, 
Limbažiem, Jelgavas, Bauskas un, pro-
tams, arī mājinieki- kandavnieki. 

Ar laiku mums paveicās- lietus 
neiztraucēja! Cepli palīdzēja kurināt 
draugs Jānis un kolēģe no Pilsrundā-
les Laura Ikerte. Darba procesa laikā, 
klausījāmies vieglu akustisko mūzi-
ku un baudījām kopīgu maltīti- siltu 
zupu, kas vēsajā rītā labi noderēja.

Aicinu visus tos autorus, kuri ne-
bija atnākuši pēc saviem darbiem uz 
cepļa atvēršanu, izņemt tos Kandavas 
Amatniecības centrā.

Linda Romanovska
Kandavas Mākslas galerijas vadītāja

2007. gadā �lozofe, folkloriste un 
Latviešu folkloras krātuves darbiniece 
Māra Mellēna un Latvijas Universitā-
tes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Latviešu folkloras krātuves 
vadošais pētnieks Guntis Pakalns aiz-
sāka Latvijā pirmo stāstu stāstnieku 
un stāstīšanas prasmju folkloras kustī-
bu. Stāstu stāstīšanas mērķi bija apvie-
not visas paaudzes un savest tās kopā 
ar labu stāstu palīdzību. Tāpēc Kuldī-

STĀSTNIEKI STĀSTA STĀSTUS KANDAVĀ
27.aprīļa pievakarē Kandavas novada muzejā notika 
gadskārtējā Latvijas stāstnieku festivāla nobeiguma 

pasākums.

gā Kultūras mantojuma centrā „Kūra-
va” notika pirmais stāstnieku festivāls 
„Ziv zup”, kurā piedalījās labākie stāst-
nieki no Kuldīgas, Ventspils un Liepā-
jas, kā arī viesi no Rīgas, Zemgales un 
Latgales.

Tā kā visiem stāstnieku festivāls 
ļoti iepatikās, tad arī nākamajos ga-
dos tas turpināja notikt. 2008. gadā 
Kuldīgā, Talsos un Ventspilī notika 







12. PROJEKTI SPORTS

20.04. Murjāņos notika LR čem-
pionāts soļošanā un starptautiskas so-
ļošanas sacensības “  Aprill-Aprill”.

Kandavas novada BJSS audzēkne 
Danute Nagle izcīnīja bronzas medaļu 
U-18 grupā jaunietēm 5000m distancē 

KANDAVAS VIEGLATLĒTI IZCĪNA 14 MEDAĻAS VENTSPILS NOVADA BJSS 
SACENSĪBĀS VIEGLATLĒTIKĀ 

DANUTEI NAGLEI BRONZAS MEDAĻA LR ČEMPIONĀTĀ SOĻOŠANĀ

17.aprīlī Ugālē notika Ventspils 
novada BJSS sacensības vieglatlētikā  
C un D vecuma grupās. Mūsējiem ša-
jās sacensībās veicās ļoti labi, tika ie-
gūts liels medaļu birums.

Divas zelta medaļas Mārtiņam 
Labrencim  ( D gr.) 60m skrējienā un 
60m barjerotajā distancē.  Ievai Stepi-
ņai ( D ) zelts tāllēkšanā ar rezultātu 
3.88m un sudrabs lodes grūšanā -7.86 

metri.
Lienei Naglei  ( D) zelts lodes grū-

šanā un sudrabs 60 metros. Krišjānim 
Rūmniekam ( D) sudraba medaļa 60m 
skrējienā un sudrabs arī lodes grūšanā. 
Agnesei Besikirskai  ( D) zelta medaļa 
60m distancē ar rezultātu 9.44 sek.

Robertam Beķerim ( D)  zelta me-
daļa lodes grūšanā ar rezultātu 8.80 

Svētdien, 12. maijā Kandavas motoparkā 
norisinājās motokrosa seriāla “Monster Energy 
Superkauss” otrais posms, kurā tika noskaidroti 
Kandavas Lielās balvas ieguvēji piecās motocik-
lu klasēs. Sacensības vēroja gandrīz 3000 moto-
sporta cienītāju. „Motoparks Kandava Sumata” 
komanda mājas trasē varēja lepoties ar labiem re-
zultātiem- jauniešu klasē uz goda pjedestāla visi 
3 bija mūsējie- pirmajā vietā Tomass Šileika, ot-
rajā Dovydas Karka un trešajā Reinis Čudarāns. 
Arī citās klasēs MPK Sumata sportisti ieņēma 
godalgotās vietas. Kvadri Pro klasē 2. vieta Ral-
fam Reinfeldam, junioru klasē laurus plūca Jans 
Jakabsons, bet MX Pro klasē 3. vietu ieguva Ivo 
Šteinbergs. Braucēju lieliskais sniegums ļāva ko-
mandu ieskaitē MPK Sumata komandai pakāp-
ties uz 2. vietu (300 p.), aiz sevis atstājot Valmie-
ras posma uzvarētājus „MX Moduls” komandu, 
bet pirmajā vietā ierindojās „Motosports Elkšņi 
Motokurzeme” komanda. Nākamais Superkausa 
posms būs 2. jūnijā Dobelē Ceļa Ēzeļu trasē.

Baiba Vītoliņa

KANDAVAS LIELĀ BALVA MOTOKROSĀ IZCĪNĪTA

un 6.vieta 60m.  Kristai Dankerei ( C) 
sudrabs 60m./barjerskrējienā. Raivo 
Sasnikam ( D) sudrabs 300m skrējienā 
un 11.vieta 60 metros. Danai Grau-
zermanei ( C)   sudraba medaļa lodes 
grūšanā, bet  Valērijai Kuzmickai ( C) 
bronza 60m skrējienā.

Vēl sacensībās startēja Agneta Kār-
kliņa, Jurģis Grīgs, Raitis Ozols. Tre-
neri Andrejs Gross un Indulis Matīss.

Kandavas K. Mīlenbaha vidussko-
las sporta laukumā uzstādīta nojumes 
tipa ģērbtuve ar sēdvietām. Līdz šim 
sportistiem, stadionā darbojoties, ne-
bija nekādas nojumes, kur nolikt savu 
inventāru un citas mantas un tās tika 
liktas uz zemes zem klajas debess sta-

ĪSTENOTS PROJEKTS „NOJUMES TIPA ĢĒRBTUVE AR SĒDVIETĀM”
diona malā arī lietus laikā. Stadionā arī 
nebija nevienas tribīnes un  līdz ar to 
skatītājiem nebija sēdvietu.  Projekta 
ietvaros uzstādīto nojumes tipa ģēr-
btuvi var izmantot arī kā nelielu tribī-
ni, jo tā ir izgatavota ar pakāpienveida 
paaugstinājumiem virs kuriem ir jum-

tiņš.  Nojume ir metāla konstrukcijas 
ar izmēru – 4m x 6m.

Projekta Nr. 12-08-LL21-L 413201 
- 000002

Izmaksas: 2383,14Ls (ar visu PVN) 
(tajā skaitā domes daļa 610,55Ls).

uzrādot laiku 33:59,3 sek.  Trešo vietu 
“D”   grupas meitenēm izcīnīja Liene 
Nagle 1000m nosoļojot 05:59,6 sek. Jā-
saka gan, ka D vecuma grupā LR čem-
pionāts nenotiek, šajā grupā pirmās 
divas vietas soļotājām no Lietuvas. 

Vēl sacensībās BJSS komandā star-
tēja Jānis Kazāks, Dairis Skrickis, Bru-
no Vuckis, Matīss Stivrinieks, Daina 
Felzenberga, Viktorija Miļča, Marta 
Prūse, Beāte Stivriniece, Elīza Kerna, 
Alise Skujiņa, Sintija Bondarenko. 
Trenere Elvīra Juhņēviča. 



13.SPORTS INFORMĀCIJA

Cienījamie iedzīvotāji!
2012. gada 21.decembrī Jūsu nova-

da dome, saskaņā ar publiskā iepirku-
ma procedūru, par sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju izvēlējās SIA „Eco 
Baltia vide”. Sadarbības līgums stāsies 
spēkā ar š.g. 1.jūniju (SIA „Eco Baltia 
vide” ir izveidota apvienojot SIA „Kur-
zemes Ainavas”, SIA „ Jūrmalas ATU”  
un SIA „Eko Rīga”)

Vēlamies Jūs informēt, ka saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem iedzīvotājiem ir jānoslēdz indi-
viduāli līgumi par atkritumu izvešanu 
no sava īpašuma ar pašvaldības izvēlē-
to atkritumu apsaimniekotāju. 

Lai vienotos par Jums atbilstoša 
pakalpojuma sniegšanu, aicinām Jūs 
noslēgt individuālo līgumu ar „Eco 
Baltia vide” ierodoties mūsu birojos 
vai pagastu pārvaldēs pielikumā eso-
šajā gra�kā noteiktos laikos . Tikšanās 
laikā mēs Jums sniegsim pilnīgu infor-
māciju par pakalpojumiem un kopīgi 
radīsim tieši Jums visērtāko un labāko 
risinājumu tīras un sakoptas vides no-
drošināšanai.

Mūsu biroja adrese un pieņemša-
nas laiki: 

Jelgavas iela 4a, Kandava darba 
dienās 9:00-12:00 un 13:00-16:00

Pagastos līgumus varat pārslēgt:
20.05. no plkst. 9:00 – 12:00 
Matkulē
20.05. no plkst. 13:30 – 17:00 
Vānē
21.05. no plkst. 9:00 – 12:00 Cērē
Piedāvājam iepazīties ar līgumu 

elektroniski www.vide.ecobaltia.lv 

vai novadu mājas lapā www.kandava.
lv. Līdz jauna individuālā līguma no-
slēgšanai, mēs turpināsim sniegt Jums 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumus, piemērojot līgumā no-
teikto tarifu. 

Lai arī turpmāk uzturētu līdz šim 
sniegtā pakalpojuma kvalitāti un, lai 
samazinātā tarifa dēļ neciestu Jūsu 
ērtības, papildus atkritumu apsaim-
niekošanas pamatpakalpojumam SIA 
„Eco Baltia vide” jau no šī gada 1. jū-
nija nodrošinās papildpakalpojumus, 
kas ir pievienoti līguma pielikumā. 

Vēlamies informēt, ka Jūsu izmak-
sas izmatojot mūsu papildpakalpoju-
mu paketi būs vidēji par 10 % zemākas 
nekā līdzšinējais SIA „Kurzemes Aina-
va” piedāvātais atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs. 

Gadījumā, ja neatnāksiet noslēgt 
jauno līgumu uzskatīsim, ka vēlaties, 
lai Jums tiek sniegti sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas pakalpojumi ar 
papildus ērtībām, ko sniedz piedāvātie 
papildpakalpojumi par norādīto cenu. 
Līdz ar to tiks atvieglota līguma un 
vienošanās par papildpakalpojumiem 
slēgšanas procedūra, jo  tie nebūs jā-
noslēdz rakstveidā, Jums arī turpmāk 
tiktu izvesti atkritumi un Jūs varētu 
saņemt mūsu piedāvātos papildpakal-
pojumus. 

Jautājumu vai neskaidrī-
bu gadījumā, lūdzam zvanīt pat 
tālr.67799999

Evija Neilande
SIA Eco Baltija vide

Klientu apkalpošanas 
nodaļas vadītāja

Kandavas  novada pašvaldība ai-
cina Kandavas  novada iedzīvotājus 
pārslēgt līgumus ar SIA „Eco Baltia 
vide”, jo līdz šim noteiktais maksas 
pakalpojums par 1 kub/m   sadzīves 
atkritumu bija Ls 8,95 (bez PVN), bet 
no šā gada 1. jūnija maksas pakalpo-
jums par 1 kub/m  sadzīves atkritu-
mu būs Ls 3,91 (bez PVN).

Kandavas  novada pašvaldība arī 
vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka 
Jums nav obligāti nepieciešams izvē-
lēties papildpakalpojumu paketi, ko 
piedāvā SIA „Eco Baltia vide”. Ja at-
kritumu radītājs ievēro vispārpieņem-
tās normas un ievēro līguma nosacīju-
mus, tam nav nepieciešams izvēlēties 
papildpakalpojumus, šos Papildpa-
kalpojumus uzņēmums nav tiesīgs 
Jums uzspiest!

Paziņojums
Rūpējoties par savu klientu ērtī-

bām, Kandavas novada kooperatīvā 
krājaizdevu sabiedrība aprīlī ir atvēru-
si norēķinu kontu arī Swedbankā.

Kandavas novada KKS 
reģ.nr.40003554758
konta Nr. 
LV67 HABA 0551 0345 8658 6; 
kods HABALV22   vai
konta Nr. 
LV66 UNLA 0050 0183 9513 1; 
kods UNLALV2X.

Veiksmīgu sadarbību vēlot, 
Kandavas novada KKS valde

4.maijā Tumē norisinājās šķēpa 
mešanas sacensības “Tumes šķēpi 
-2013”, kuras notika jau 15 reizi.

Sacensībās piedalījās arī Kandavas 
novada BJSS vieglatlēti, izcīnot 8 me-
daļas. 

Tā “C” grupas zēniem viss pje-
destāls kandavniekiem: 1.vietā Gints 
Krautmanis ar rezultātu 30,92 m.     
2.vietā Kristaps Ķilps ar rezultātu 
28,21m, bet  3.vietā Jānis Kazāks ar  
26,70 m. 

“C” grupas meitenēm 1.vietā 
Ieva Stepiņa ar personisko rekordu 
25,67  metri.   3.vietā Liene Nagle-  
17.20m.

“B” grupas zēniem 1.vietā Adrians 

„TUMES ŠĶĒPI”

Dumbrovskis ar rezultātu 35,42 m.
“A” grupas zēniem nepārspēts pali-

ka Edgars Selezens, kurš šķēpu raidīja  
47,59  metru tālu.  Edgars startēja arī 
pie junioriem un izcīnīja 3.vietu ar rez. 
44, 18 m. Jāpiezīmē, ka “A” grupas zēni 
met 700g smagu šķēpu, bet juniori jau 
met pieaugušo 800g smago šķēpu.

Vēl no Kandavas BJSS startēja 
Agnese Besikirska, Agneta Kārkliņa, 
Arvis Štoferts, Ivo Dans Kleinbergs, 
Audzēkņu treneri A.Gross un E. Juh-
ņēviča. Vēl gribu piezīmēt, ka vīriešu 
konkurencē startēja bijušais Kandavas 
BJSS audzēknis Edgars Rūtiņš, kurš iz-
cīnīja sudraba medaļu, uzrādot rezul-
tātu 59,13m. 

Indulis Matīss

Kandavas pilsētas suņu un 
kaķu vakcinācija pret 
trakumsērgu notiks

 sestdien 25.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 Ind-
rai Znotiņai, tālrunis 63126541 vai 
29102197



14. PASĀKUMI

MAIJS 
18. maijā
11:00 Zantes pagasta svētki “Ziedu 
laiks Zantē”. Zantē
11:00 Floristikas nodarbība. 
Amatniecības centrā. 
13:00 Vānes leļļu teātra izrāde 
“Sniega puika”. Vānes kultūras namā 
 19:00 – 01:00 “Reiz naktī pilsētā 
ienāca mežs” - Muzeju naktij veltīts 
pasākums. Kandavas novada muzejā 
19:00 “Īpašā dāvana zanteniekiem” 
- koncerts “Ziedu smaržā ietinies 
prieks” kopā ar Nacionālā teātra 
aktieriem Ditu Lūriņu un Mārtiņu 
Eglienu. Zantes kultūras namā. Ieeja: 
bez maksas.
22:00 Balle kopā ar grupu “Brenča 
muzikanti”. Zantes kultūras namā. 
Zantes pagasta svētku “Ziedu laiks 
Zantē” ietvaros. Ieeja: pirmo stundu 
Ls 2,50; pēc tam Ls 3,00
19. maijā
Jauktā kora “Pa saulei” Vasarsvētku 
koncerts. Kandavas ev. lut. baznīcā 
16:00 Vasarsvētku koncerts. Vānes 
ev.lut. baznīcā 
22. maijā
17:00 Tamborētu cepuru 
gatavošana. Amatniecības centrā. 
Informācija pa telefoniem 63181156 
vai 29338847. 
24. - 26. maijs
Kandavas novada svētki “Ielās plūst 
skaņu upes”. Kandavā
29. maijā
17:00 Tamborētu kleitu gatavošana. 
Amatniecības centrā. 
30. maijs
Tematiskās orientēšanās sacensības 
skolēniem pa Zemītes pagastu 
31. maijā
19:00 Kandavas Deju skolas sezonas 
noslēguma koncerts. Kandavas 
kultūras namā

SPORTS
18.maijā
9:00 Kandavas novada domes kausa 
izcīņa stenda šaušanā- šautuve 
„Strautiņi” 
11:00 Zantes pagasta sporta svētki 
20.maijā
 16:00 Orientēšanās sacensības 
-Matkulē Buses pilskalnā (pie 
Matkules kapsētas) 

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
25.maijā
Cēres pagasta sporta svētki

IZSTĀDES
Visu mēnesi
Kandavas Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņu darbu izstāde. 
Kandavas pilsētas bibliotēkā 
Līdz 20. maijam
Mākslinieka Alfrēda Aržanovska 
gleznu izstāde. Matkules kultūras 
namā 
Līdz 25. maijam
Jolantas Brigeres fotoizstāde “Starp 
ziemu un vasaru”. Kandavas novada 
muzejā
2. - 24. maijs
Izstāde “Dzejniekam Imantam 
Ziedonim - 80”. Valdeķos Kandavas 
pagasta bibliotēkā  
Līdz 26. maijam
Laimas Ingas Putniņas foto izstāde. 
Matkules kultūras namā 
3. - 31. maijs
Jubilejas izstāde “Imantam 
Ziedonim - 80”. Vānes pagasta 
bibliotēkā.
6. - 20. maijs
Izstāde „ Imantam Ziedonim - 80 
“Tu tepatās”  Matkules pagasta 
bibliotēkā 
Mātes dienai veltīta izstāde 
“Latviešu dzejnieku veltījumi 
mātei”. Matkules pagasta bibliotēkā 
6. - 31. maijs
Muzeju dienai  veltīta izstāde 
“Latvijas zili zaļā rota”. Matkules 
pagasta bibliotēkā
7. - 31. maijs
Izstāde “Mūžam godam mātes 
savu svēto ceļu iet”. Vānes pagasta 
bibliotēkā 
Izstāde “Dzejniecei Maijai 
Laukmanei - 60”. Vānes pagasta 
bibliotēkā 
Izstāde “18.maijs - Starptautiskā 
muzeju diena”. Vānes pagasta 
bibliotēkā 
Jubilejas izstāde “Rakstniekam un 
publicistam Ērikam Hānbergam - 
80”. Vānes pagasta bibliotēkā 
9. maijs līdz 9. jūnijs
R.Štrodahas gleznu izstāde. Vānes 
kultūras namā. 
13. - 31. maijs
Vānes pagasta rokdarbnieču darbu 

izstāde “Rota, rota, skaista rota, 
Kas to skaistu darināja”. Vānes 
pagasta bibliotēkā.
17. - 31. maijs
Izstāde “dzejniecei Maijai 
Laukmanei - 60”. Valdeķos Kandavas 
pagasta bibliotēkā
18. maijs līdz 30. jūnijs
R.Bērzkalnes gleznu izstāde “Ziedi 
un jūra”. Zantes kultūras nama 
mazajā zālē
15. - 20. maijs 
Jubilejas izstāde “Dzejniecei Maijai 
Laukmanei - 60”. Kandavas pilsētas 
bibliotēkā 
18. maijs - 18. jūnijs
Uģa Barkāna gleznu izstāde 
“Biezenis”. Kandavas Mākslas 
galerijā 
20. - 24. maijs
Jubilejas izstāde “Rakstniekam, 
publicistam Ērikam Hānbergam - 
80”. Kandavas pilsētas bibliotēkā 
24. - 31. maijs
Tematiska izstāde “Dziesmās, kad 
viļņojas gaiss”. Kandavas pilsētas 
bibliotēkā 
Izstāde “Rakstniekam, publicistam 
Ērikam Hānbergam - 80”. Valdeķos 
Kandavas pagasta bibliotēkā 
Izstāde “Latviešu dramaturgam P. 
Pētersonam - 90”. Matkules pagasta 
bibliotēkā 
Līdz 31. maijam
Izstāde “Zaļā pasaka”. Kandavas 
Mākslas galerijā 
Līdz 31. maijs
Izstāde “Bibliotēkas jaunieguvumu 
izstāde”. Zantes pagasta bibliotēkā 

JŪNIJS 
1. jūnijs
12:00 Matkules bērnu un jauniešu 
“Talantu koncerts”.Matkules 
kultūras namā. 
Pēc koncerta disenīte, lēkajamās 
atrakcijas. Gaidīti ciemos arī talanti 
no Kandavas novada. 
14.jūnijs
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienas pasākumi. 
Kandavas novadā
20.jūnijs
Ielīgošana. Kandavā Bruņinieku 
pilskalnā








