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TŪRISMA 
ZIŅAS

SPORTS
Kandavnieka Ivo 
Dana Kleinberga 
panākumi Eiropas 
bobsleja trasēs

10. lpp. >

Kandavas TIC 
statistika 2020

10. lpp. >

IEŅĒMUMI

9 134 912 
EUR

3 354 422 EUR

606 959 EUR

106 679 EUR

4 453 402 EUR

284 550 EUR

328 900 EUR

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 
TRANSFERTI

VALSTS BUDŽETA 
TRANSFERTI

MAKSAS PAKALPOJUMI NENODOKĻU IENĀKUMI

ĪPAŠUMA NODOKĻI

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA 
NODOKLIS

IEŅĒMUMI
36,7%

6,6%

1,2%3,6%

48,8%

3,1%

Apstiprināts Kandavas novada 
pašvaldības 2021. gada budžets

Turpinājums 2. lpp. ▶

IZDEVUMI
PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

IEŅĒMUMI28. janvāra Kandavas novada domes sēdē deputāti apstiprināja 
pamatbudžetu 2021. gadam, kas ir svarīgākais instruments 
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, 
ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai,  
kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 
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Neskatoties uz to, ka valsts 
ir samazinājusi iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļu ieņēmumus 
pašvaldībām par 5%, celtas 
minimālās algas, pabalstu lik-
mes un tml., tomēr arī šogad, 
otro reizi pēc kārtas Kandavas 
novada pašvaldībai ir saba-
lansēts budžets, jo pateicoties 
dzelžainai finanšu disciplīnai 
un ietaupījumiem, izveido-
jās naudas līdzekļu atlikums, 
kas uz 2020.  gada beigām bija 
1 194 728 EUR.

NOVADA 
EKONOMISKĀ  
UN SOCIĀLĀ 
SITUĀCIJA

Kandavas novads izveidots 
1999. gada februārī ar Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr.  40. 
Kopējā Kandavas novada platī-
ba ir 648,55 km2. Kandavas no-
vadā ietilpst Kandavas pilsēta ar 
Kandavas, Zemītes, Matkules, 
Cēres, Vānes un Zantes pagas-
tiem. No tiem lielākās platības 
(>100 km²) – Kandavas pagasts 
(167,68 km2) un Vānes pagasts 
(166,33 km2).

Platību ziņā mazākas terito-
rijas – Zemītes pagasts (98,11 
km2), Zantes pagasts (96,1 km2), 
Matkules pagasts (63,07 km2), 
Cēres pagasts (47,76km2) un 
Kandavas pilsētas (9,50km2) 
teritorija. Kandavas novada ad-
ministratīvais centrs ir Kanda-
vas pilsēta, kas atrodas 94 km 
attālumā no Rīgas un 101 km 
attālumā no Ventspils.

Pašvaldībai ir izstrādāti divi 
plānošanas dokumenti, kuros 
noteikts pasākumu kopums 

prioritāšu īstenošanai, kā arī 
attīstības vīzijas: “Kandavas 
novada attīstības programma 
2017.–2023.” (apstiprināts do-
mes sēdē 2017. gada 23. feb-
ruārī) un Kandavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2014.–2033. gadam (apstipri-
nāts domes sēdē 2014. gada 27. 
martā).

IEDZĪVOTĀJI
Kandavas novada iedzīvotā-

ju skaits, pēc PMLP datiem uz 
01.01.2021. gadu sastāda 8055, 
salīdzinājumā ar PMLP datiem 
uz 01.01.2020. kopējais iedzīvo-
tāju skaits bija 8149.

2020. gadā novadā dzīves-
vietu deklarējušas 479 personas 
(t.sk. dzīvesvietu mainījušas 
novada robežās – 162, ieradušās 
no citām pašvaldībām – 317).

Izdeklarējušies uz 
01.01.2021. – 411 (t. sk. 
108 mirušie), salīdzinājumā 
ar 01.01.2020. – izdeklarējās 
436 (t. sk. 112 mirušie).

IEDZĪVOTĀJU 
VECUMA 
STRUKTŪRA
• Uz 2021. gada 01.01. Kanda-

vas novadā reģistrēti 8055 
iedzīvotāji, t. sk. 5325 iedzī-
votāji darbspējīgā vecumā,

• iedzīvotāju skaits līdz darb-
spējas vecumam – 1200

• iedzīvotāju skaits darbspējas 
vecumā – 5325 

• iedzīvotāju skaits pēc darb-
spējas vecuma – 1530
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Ar šādiem vārdiem gribas 
iesākt manu vēstījumu 
novada iedzīvotājiem. 

Lai gan tie nav mani vārdi, bet, klau-
soties Satversmes tiesas procesu admi-
nistratīvi teritoriālās reformas lietā, tos 
teica konsultants, zvērināts advokāts 
Edgars Pastars. Pastara kungs šo teiku-
mu lietoja saistībā ar reformu, uzsve-
rot, ka tā nav tā reforma, kas tika sākta 
2008. gadā, un kuru, vadoties pēc liku-
ma, vajadzējis vien pabeigt atbilstoši 
izvirzītajiem kritērijiem, novērst ne-
pilnības un izveidot otro līmeni. Ja veic 
reformu, tā nedrīkst būt tukša, tajā ir 
jābūt saturam. Tā vai citādi, lēmumu 
atstāsim tiesas ziņā, bet arī man gri-
bas izteikties tikpat tēlaini, jo nākamie 
mēneši ritēs pārmaiņu zīmē. Vienā vai 
otrā variantā, būs vai nebūs Kandavas 
novads, pašvaldību vēlēšanas notiks 
5.  jūnijā, un jebkurā situācijā pārmai-
ņas būs, jo mainīsies gan domes vadī-
ba, gan deputātu sastāvs, un no tā būs 
atkarīgs, kā dzīvosim tālāk, kādi lēmu-
mi tiks pieņemti, lai iedzīvotāji justos 
sadzirdēti un saredzēti, lai vieta, kur 
dzīvojam, būtu sakārtota.

Esam pieņēmuši 2021. gada bu-
džetu, tas ir sabalansēts uz attīstību 
vērsts budžets, kurā, tāpat kā aizva-
dītajā gadā, esam ieplānojuši daudzas 
infrastruktūras un īpašuma sakār-
tošanas lietas. Turpināsim asfaltēt 
ielas, uzlabot un izbūvēt gājēju celi-
ņus, nomainīt ielu apgaismojumu uz 
ekonomiskajām LED lampām, labie-
kārtot teritoriju un iestādes. Esam 
saimniekojuši taupīgi un, neskato-
ties uz daudziem paveiktajiem dar-
biem aizvadītajā gadā, ieekonomējām 
1 194 728 EUR, kas lieti noderēja jau-
nā 2021.  gada budžeta plānošanā, jo 
valsts atbalsts pašvaldībām sarūk gadu 
no gada, bet veicamās funkcijas aug. 
Mēs nesūkstāmies, jo laika ir maz, bet 
jāpaveic daudz, cerot, ka nākamais de-
putātu sasaukums, vadība turpinās iet 
attīstības ceļu un ieguldīt mūsu nova-
da labklājībā. Tāds dīvains paradokss- 
naudas ar katru gadu paliek mazāk, 
bet mēs spējam paveikt vairāk. Vairāk 
nekā divdesmit gadu laikā, kopš izvei-
dots Kandavas novads, daudz kas jau 
ir paspējis novecot un nolietoties, bet 
rūpīgi plānojot un darot, izdodas soli 
pa solim paveikt daudzas lietas, tā da-
rot mūsu novadu pievilcīgu iedzīvotā-
jiem un viesiem. 

Pastiprināti esam sākuši domāt par 
mājokļu jautājumu, jo cilvēki atgrie-
žas, ierodas uz dzīvi, bet dzīvojamais 
fonds ir ierobežots. Pieaug arī interese 
par uzņēmējdarbības attīstību, tāpēc ir 
jārada ražošanas zonas ar komunikā-
cijām. Visiem kopā plānojot un darot 
var panākt daudz, cerot, ka mūsu glez-
notā glezna turpināsies iesāktajā krāsu 
gammā.

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

AKTUALITĀTES
“Glezna, kas 
gleznota pilnīgi 
citā stilā” • Uz 2021. gada 01.01. reģistrēti: 64 dzimu-

šie; salīdzinājumā uz 2020.01.01 tika re-
ģistrēti: 75 dzimušie (-11 jaundzimušie).

• Miruši – 108 (uz 01.01. 2021); 112 (uz 
01.01. 2020)

2020. GADA 
JAUNDZIMUŠIE

Kandavas novada Dzimtsarakstu no-
daļā 2020. gadā sastādīti 69 dzimšanas re-
ģistri, dzimuši 32 zēni un 37 meitenes, un 
tas ir par 3 bērniem vairāk, kā 2019. gadā, 
bet Kandavas novadā dzīvesvieta deklarēta 
64 bērniem, kas dzimuši 2020. gadā. Laulī-
bā dzimuši 29 bērni, pamatojoties uz pater-
nitātes atzīšanu, ziņas par tēvu ierakstītas 
39 bērniem, bez ziņām par tēvu reģistrēts 
1 bērns. Pirmais bērns sagaidīts 13 ģimenēs, 
otrais – 36, trešais – 13, ceturtais- piecās, bet 
piektais – divās ģimenēs. 2020. gadā reģistrē-
ti divi dvīņu pāri: 2 zēni un zēns + meitene.

KANDAVAS NOVADA 
DOMES PADOTĪBĀ,
atbilstoši tās nolikumam, ir šādas pašval-
dības iestādes:
• Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 

Kandava, Kandavas novads, LV-3120
• Kandavas novada sociālais dienests, Jel-

gavas iela 4A, Kandava, Kandavas no-
vads, LV-3120

• Kandavas novada Kultūras un sporta 
pārvalde (ar struktūrvienībām), Lie-
lā iela 28, Kandava, Kandavas novads, 
LV-3120

• Kandavas novada Izglītības pārvalde, 
Zīļu iela 2, Kandava, Kandavas novads, 
LV-3120

• Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Zīļuks”, Raiņa iela 14, Kandava, 
Kandavas novads, LV-3120

• Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Sko-
las iela 10, Kandava, Kandavas novads, 
LV-3120

• Cēres pamatskola, Skolas iela 1, Cēre, Cē-
res pagasts, Kandavas novads, LV-3122

• Zemītes sākumskola, „Zemītes pils”, Ze-
mīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, 
LV-3135

• Kandavas Reģionālā vidusskola, Talsu 
iela 18A, Kandava, Kandavas novads, 
LV-3120

• Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Sa-
biles iela 12, Kandava, Kandavas novads, 
LV-3120

• Kandavas novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skola, Skolas iela 12, Kandava, 
Kandavas novads, LV-3120

• Vānes pamatskola, „Prātnieki”, Vāne, Vā-
nes pagasts, Kandavas novads, LV – 3131

• Kandavas novada Zantes pamatskola, 
Skolas iela 14, Zante, Zantes pagasts, 
Kandavas novads, LV-3134

• Zantes ģimenes krīzes centrs, Skolas iela 
4, Zante, Zantes pagasts, Kandavas no-
vads, LV-3134

• Kandavas Deju skola, Lielā iela 28, Kan-
dava, Kandavas novads, LV-3120

PAŠVALDĪBA IR 
KAPITĀLDAĻU TURĒTĀJA 
KAPITĀLSABIEDRĪBĀS: 
• SIA Kandavas komunālie pakalpojumi
• SIA Tukuma slimnīca
• Kandavas novada kooperatīvā krājaizde-

vu sabiedrība
• Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“Piejūra”

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS 
UZŅĒMĒJIEM

Uzņēmējdarbību atbalstoši pasākumi 
Kandavas novadā:
1) Nodokļu atlaides: Nekustamo īpašumu 

nodoklim un telpu nomas maksām;
2) Kandavas novada uzņēmēji atbrīvoti no 

nodevu maksas, tirgojoties novada kul-
tūras pasākumos un gadatirgos;

3) Pašvaldība piešķir dzīvojamo telpu ies-
tādes/uzņēmuma kvalificētiem speciā-
listiem uz darba tiesisko attiecību laiku;

4) Pašvaldības līdzfinansējums vēsturisku 
būvgaldniecības izstrādājumu atjauno-
šanai vai restaurācijai, balkonu atjauno-
šanai vai restaurācijai, ēku fasāžu krā-
sojuma atjaunošanai un jumta seguma 
nomaiņai (arī uzņēmumiem);

5) Līdzfinansējums ūdenssaimniecības sis-
tēmu pieslēgumiem.

AKTIVITĀTES 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
ATBALSTAM KANDAVAS 
NOVADĀ:
1) Konkurss “Diženi Kandavas novadā” 

(iepriekš “Sakoptākā sēta Kandavas 
novadā);

2) Uzņēmēju, tūrisma nozares darbinieku 
un citu interesentu pieredzes apmaiņas 
braucieni 1-2x gadā;

3) Semināru organizēšana uzņēmējiem;
4) Gatavoti dokumenti valsts institūcijām 

uzņēmēju atbalstam.
5) Intervijas un tikšanās ar novada uzņē-

mējiem un publikācijas masu medijos, 
sociālajos tīklos un informatīvajā izde-
vumā “Kandavas Novada Vēstnesis”

ORGANIZĀCIJAS, 
IESTĀDES UZŅĒMĒJU 
ATBALSTAM KANDAVAS 
NOVADĀ:
1) Kandavas novada domē uzņēmējdarbī-

bas konsultants;
2) Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņē-

mējdarbības atbalsta centrs; 
3) Biedrība “Kandavas Partnerība” (LEA-

DER projekti);
4) Kandavas novada pašvaldība ir pievie-

nojusies Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūras (LIAA) Jūrmalas Biznesa 
inkubatoram un mūsu novada uzņē-
mēji var izmantot Biznesa inkubatora 
pakalpojumus;

5) Kandavas novada Kooperatīvā krājaiz-
devu sabiedrība (aizdevumi novada ie-
dzīvotājiem biznesa uzsākšanai un uz-
ņēmējdarbības paplašināšanai).

PAŠVALDĪBAS 
KOMUNIKĀCIJAS 
KANĀLI AR NOVADA 
UZŅĒMĒJIEM:
1) Tiek organizētas regulāras domes vadī-

bas tikšanās ar novada uzņēmējiem;
2) Pašvaldības mājaslapā ir sadaļa “Uzņē-

mējdarbība”; Facebook konts: “Diženi 
Kandavas novadā”;

3) Pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Kandavas Novada Vēstnesis” ir sadaļa 
“Vārds uzņēmējiem”;

4) Tiek organizēts konkurss “Diženi Kan-
davas novadā”, pieredzes apmaiņas 
braucieni, semināri un aptaujas, lai 
uzzinātu uzņēmēju viedokli dažādos 
jautājumos;

5) Regulāras sarunas un konsultācijas pa 
tālruni. Jaunākā informācija tiek no-
sūtīta uz uzņēmēju e-pastiem, veiktas 
klātienes konsultācijas. (2020.  gadā 
sniegtas vairāk kā 80 konsultāci-
jas pa telefonu un vidēji 30 klātienes 
konsultācijas).

PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS

Pašvaldības darbības finansiālo pama-
tu veido budžets, kas ir svarīgākais ins-
truments pašvaldības autonomo funkciju 
izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un 
sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī te-
ritorijas ilgtermiņa attīstībai. 

Kandavas novada pašvaldības budžets 
2021. gadam izstrādāts, ievērojot likumos 
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašval-
dībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 
Attīstības plānošanas sistēmas likumā, Te-
ritorijas attīstības plānošanas likumā, kā 
arī nodokļu likumos, Ministru kabineta 
noteikumos un citos spēkā esošos likum-
došanas aktos paredzētās prasības.

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sa-
balansēts 2021.gada Kandavas novada paš-
valdības budžets.

Kandavas novadā ir spēkā Kandavas 
novada Attīstības programma 2017.-2023.
gadam, tās mērķis ir veidot pamatu Kan-
davas novada teritorijas ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai attīstībai un noteikt rīcību 
kopumu, kas būtu realizējams šo septiņu 
gadu laikā.

2021. gada budžets izstrādāts pamato-
joties uz Attīstības programmas Rīcību un 
investīciju plānu, kurā ir paredzēts: 
• Kandavas novada sociālā dienesta ēkas 

1. stāva remonts;
• Estrādes nojumes būvniecība Vānes 

pagastā;
• Skatuves grīdas būvniecība Valdeķu kul-

tūras namā;
• Gumijas seguma ieklāšana un batutu uz-

stādīšana Promenādes lielajā laukumā;
• Aktīvās atpūtas zonas - virvju trases iz-

veide priedēs pie stadiona;
• Gājēju ietvju izbūve un remonts Kanda-

vā, Zantes pagastā, Matkules pagastā;
• Transporta infrastruktūras, stāvlaukumu 

remonta darbi Cēres pagastā, Vānes pa-
gastā, Zemītes pagastā, Zantes pagastā;

• Vidzemes, Uzvaras (posmā no Rūme-
nes līdz Talsu ielai), Rožu, Smilšu, Tūju, 
Kurzemes ielu remonta darbi (asfalta se-
gums) Kandavas pilsētā;

• Tilta pār Abavu bruģa seguma 
atjaunošana;

• Publisko Wi-Fi piekļuves punktu ierīko-
šana Kandavas pilsētā;

• Matkules pagasta dīķa tīrīšana;
• Ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmas 

renovācija Kandavas Reģionālās vidus-
skolas internātā;

• Vānes pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupas telpu kosmētiskais remonts;

• Zantes pamatskolas jumta remonts;
• Cēres pagasta estrādes grīdas remonts.

2021. gadā novada infrastruktūras un 
ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot 
Eiropas Savienības finansētos projektus un 
nosakot budžeta finansējumu mērķmaksā-
jumiem un noteiktu objektu rekonstrukci-
jai un būvniecībai ar pašvaldības budžeta 
līdzekļiem un aizņēmumu Valsts kasē.

Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo 
summu 295 885 EUR.

Kandavas novada pašvaldības 2021. gada budžeta paskaidrojuma raksts
▶ Sākums 1. lpp.
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ieņēmumos no dabas resursa nodokļa plā-
noti 25 000 EUR.

Pašvaldības saņemtie transfertu ieņē-
mumi no citām pašvaldībām par savstarpē-
jiem norēķiniem par kultūras iestāžu un iz-
glītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
280 750 EUR (salīdzinot ar 2020. gadu sa-
mazinājums 77 585 EUR). 

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ie-
ņēmumi plānoti 328  900 EUR (salīdzinot 
ar 2020. gadu palielinājums 16 543 EUR). 
Lielākais pieaugums ieņēmumiem no paš-
valdības zemes iznomāšanas 16 200 EUR.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra at-
tēlā Nr. 1

IZDEVUMI
Kandavas novada pašvaldības 

2021. gada budžeta kopējie izdevumi ir plā-
noti 9 883 064 EUR. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra attē-
lā Nr.2

Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc 
savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās 
funkcionālajās kategorijās, to sadalījums 
attēlā nr.3. 

Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir 
plānots izglītībai 45.9%, sociālajai aizsardzī-
bai 11.3%, teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košanai 12.0%, kultūrai, sportam un NVO 
11.0%, ekonomiskai darbībai 7.6%.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa 
funkcionālajām kategorijām attēlā Nr.3

VISPĀRĒJĀS VALDĪBAS 
DIENESTU IZDEVUMI

 Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldī-
bām” un atbilstoši Kandavas novada Domes 
nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstā-
vību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – 
dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt, 
domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās 
darba organizatorisko un tehnisko apkal-
pošanu nodrošina pašvaldības administrā-
cija. Kopējie izdevumi 2021. gadā plānoti 
651 468 EUR, tai skaitā parāda maksājumi 
(kredītu apkalpošana un procentu izdevu-
mi) ir plānoti 14 204 EUR, jaunizveidojamā 
Tukuma novada vēlēšanu nodrošināšanai 
plānoti 19 840 EUR.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA  
UN DROŠĪBA

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās 
kategorijās, šos izdevumus veido pašval-
dības policijas un bāriņtiesas uzturēša-
na. Kopējie izdevumi 2021. gadā plānoti 
209 964 EUR.

 
EKONOMISKĀ DARBĪBA

Šīs sadaļas izdevumus veido, tūrisma 
attīstībai novadā, pilsētas un novada in-
frastruktūras sakārtošanai (ielas, ceļi, tilti). 
Plānoti izdevumi 755  189  EUR. Autoceļu 
un ielu uzturēšanai un kapitālieguldīju-
miem plānoti 623 616 EUR. Mežsaimniecī-
bai plānoti izdevumi 20 000 EUR. 

VIDES AIZSARDZĪBA
Plānotie līdzekļi 342 292 EUR. Finansē-

jums paredzēts – ielu, laukumu, parku un 
citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākša-
nai, notekūdeņu apsaimniekošanai. 

PAŠVALDĪBU TERITORIJU UN 
MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Plānoti līdzekļi 1 182 805 EUR. Šīs funk-
cionālās kategorijas izdevumi ir dzīvojamo 
un nedzīvojamo ēku apsaimniekošanai un 
uzturēšanai, teritoriju uzturēšanai (stādījumi, 
pilsētas un pagastu dekorēšana, kapsētu ap-
saimniekošana, kāpņu, soliņu remonti utt.). 

Ielu, teritoriju apgaismošanai plānots 
tērēt 73 200 EUR, kapsētu uzturēšanai un 
remontdarbiem 83 279 EUR, pašvaldības 
mājokļu uzturēšanai un remontdarbiem 
46  636 EUR, nekustāmo īpašumu vērtē-
šanas, uzmērīšanas, reģistrēšanas zemes-
grāmatā pakalpojumiem 31 590 EUR, te-
ritoriju labiekārtošanas darbiem 169  420 
EUR, pamatlīdzekļu iegādei un kapitālie-
guldījumiem 287 749 EUR. 

ATPŪTA, KULTŪRA, SPORTS 
UN ATBALSTS BIEDRĪBĀM UN 

NODIBINĀJUMIEM
Plānoti līdzekļi 1  085  072 EUR. Tajā 

skaitā, atbalstam novada biedrībām un 
nodibinājumiem plānoti 32  435 EUR, at-
balstam jauno uzņēmēju uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšanai 12 000 EUR. 

Izdevumi sabiedrisko aktivitāšu īste-
nošanai, kultūras pasākumu organizēšanai 
2021. gadā plānoti 136 520 EUR, pamatlī-
dzekļu, bibliotēku krājumu iegādei un kapi-
tālieguldījumiem 39 201 EUR

Lielākie kultūras iestāžu pasākumi: 
Kandavas novada svētki 32 426 EUR, Līgo 
svētku izrāde un Zaļumballe 14 200 EUR, 
Grilēšanas un gaisa balonu festivāls 
15  000  EUR, Kandavas novada pagastu 
svētki 15 085 EUR.

IZGLĪTĪBA
Proporcionāli vislielākais finansējums 

ir izglītībai 4 534 207 EUR, tai skaitā: valsts 
mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlī-
dzībai 1 475 166 EUR, finansējums ES līdzfi-
nansētu projektu realizēšanai 230 205 EUR. 
Finansējums atalgojumam pedagogiem, ko 
nefinansē no valsts mērķdotācijām plānots 
608 614 EUR.

Pašvaldību savstarpējos norēķinos 
par izglītības iestāžu sniegtajiem iz-
glītības pakalpojumiem plānots tērēt 
142  000  EUR, 1.-4.klašu audzēkņu un 
audzēkņu no daudzbērnu un trūcīgām 
ģimenēm nodrošināšanai ar brīvpus-
dienām no pašvaldības finansējuma 
56  504  EUR, skolēnu pārvadājumiem 
(ārpakalpojums/degviela pašu transpor-
tam) maršrutos, uz profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm, konkursiem, skatēm, 
mācību ekskursijām 90 684 EUR. Dalībai 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
plānoti 7  409  EUR, pamatlīdzekļu, bib-
liotēku krājumu iegādei un kapitāliegul-
dījumiem plānoti 64 183 EUR.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Plānotie līdzekļi 2021. gadā ir 

1 122 067 EUR. Dažādu veidu pabalstiem 
plānots tērēt 210  873 EUR, tai skaitā al-
gotos sabiedriskos darbos nodarbināta-
jiem bezdarbniekiem plānota atlīdzība 
kopā 34  883  EUR, pabalstiem garantētā 
iztikas minimuma nodrošināšanai plānoti 
40  392  EUR, pabalstiem bāreņiem un au-
džu ģimenēm 60 792 EUR.

Kandavas novada Sociālā dienesta ēkas 
remontam plānoti 150 000 EUR, Zantes ģi-
menes krīzes centra siltumapgādes sistēmas 
remontam plānots tērēt 5 755 EUR.

Reģionālā slimnīca SIA “Tukuma 
slimnīca” – pašvaldības ieguldījums pa-
matkapitāla daļu palielināšanai projekta 
“Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselī-
bas aprūpes infrastruktūras un pieejamības 
uzlabošana SIA Tukuma slimnīca” īstenoša-
nai 10 145 EUR. 

Kandavas komunālie pakalpojumi 
SIA – pašvaldības ieguldījums pamatkapi-
tāla daļu palielināšanai 28 256 EUR.

Kandavas kooperatīvā krājaizdevu 
sabiedrība – pašvaldības ieguldījums paju 
vērtības palielināšanā 463 EUR.

Kandavas novada pašvaldības 2021. gada budžeta paskaidrojuma raksts

4 534 207 EUR (45.9%) IZGLĪTĪBA

755 189 EUR (7.6%) EKONOMISKĀ DARBĪBA

1 182 805 EUR (12.0%) TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

1 085 072 EUR (11.0%) KULTŪRA, SPORTS, NVO

1122067 EUR (11.3%) SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

651 468 EUR (6.6%) VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

342 292 EUR (3.5%) VIDES AIZSARDZĪBA (ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana)

209 964 EUR (2.1%) SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA (bāriņtiesa, pašvaldības policija)

IZDEVUMI KOPĀ: 9 883 064 EUR

KANDAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido 
nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, ieņē-
mumi no iestāžu sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, valsts 
mērķdotācijas un citu budžetu transferti. 
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2020. ir 
1 194 728 EUR.

Kandavas novada pašvaldības 2021. 
gada ieņēmumi ir plānoti 9 134 912 EUR. 
Plānotie ieņēmumi ir par 497  171 EUR 
mazāk, kā 2020. gadā sākotnēji plānotie 
(9 632 083 EUR). 

Kandavas novada pašvaldības budžeta 
galvenās ieņēmumu pozīcijas ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 3 354 422 EUR, tai skai-
tā par iepriekšējo gadu ieskaitītais iedzīvo-
tāju ienākuma nodoklis 64 928 EUR (salī-
dzinot ar 2020. gadu samazinājums kopā 
222 400 EUR), un dotācija no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda 2 386 516 EUR, 
tai skaitā par iepriekšējo gadu ieskaitītā do-
tācija 30 018 EUR (salīdzinājumā ar 2020. 
gadu samazinājums kopā 115 940 EUR).

Valsts budžeta transfertu apjoms 
2021. gadā ir plānots, ņemot vērā 2021. gada 
valsts budžetā paredzēto finansējumu, spē-
kā esošos normatīvos aktus.

Valsts budžeta mērķdotācijas un dotā-
cijas, bez jau pieminētās dotācijas no paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas fonda, 2021. 
gadā plānotas 2 066 886 EUR apmērā, no tā 
mērķdotācija izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku atlīdzībai un mācību līdzekļu, 
mācību literatūras iegādei 1 482 841 EUR, 
mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un 
ielām 295 666 EUR, finansējums ES līdzfi-
nansētiem projektiem 146 855 EUR. 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa 
prognozi, pašvaldības budžeta ieņēmumi 
no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 
606 959 EUR. 

Pārējos nodokļu un nenodokļu ie-
ņēmumus 2021. gadā plānots iekasēt 
106 679 EUR. Šos ieņēmumus veido valsts 
un pašvaldību nodevas, naudas sodi un 
sankcijas, kā arī ieņēmumi no īpašumu pār-
došanas. 2021. gada pamatbudžeta nodokļu 

3 354 422 EUR
Iedzīvotāju ienākuma  

nodoklis

284 550 EUR
Pašvaldību budžetu transferti

606 959 EUR
Īpašuma nodokļi

106 679 EUR
Nenodokļu ienākumi

328 900 EUR
Maksas pakalpojumi

4 453 402 EUR
Valsts budžeta  

transferti

IEŅĒMUMI

5 287 911 EUR
Atlīdzība

2 589 714 EUR
Pakalpojumi

491 622 EUR
Krājumi, preces, 
energoresursi, 
inventārs

772 524 EUR
Pamatkapitāla veidošana

270 780 EUR
Sociālie pabalsti

165 516 EUR
pārējie izdevumi (līdz 1% no kopbudžeta)

226 181 EUR
Uzturēšanas izdevumu transferti

IZDEVUMI

Attēls Nr. 1

Attēls Nr. 2

Attēls Nr. 3
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2021. gada 5. februāris

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE NOTIKS 2021. GADA 25. FEBRUĀRĪ PLKST. 13.00,  
KOMITEJU SĒDES 18. FEBRUĀRĪ NO PLKST. 13.00

Kandavas novada domes sēdē  
2021. gada 28. janvārī pieņemtie lēmumi

Izglītības, kultūras un sports
• Nolēma piešķirt finansējumu biedrībām un nodibi-

nājumiem: 3360 EUR biedrībai “Kandavas kartinga 
klubs”; 3000 EUR biedrībai ”Kandavas novada pen-
sionāru biedrība”; 2400 EUR biedrībai ”Kandavas 
novada iespēju fonds”; 650 EUR nodibinājumam 
“Zantes ģimenes atbalsta centrs”; 740 EUR biedrībai 
“ Motoparks Kandava”,; 600 EUR Kandavas novada 
represēto apvienībai; 2000 EUR biedrībai “Engures 
sportam”; 2000 EUR SIA “BALTIC PINE FILMS”; 
13 000 EUR biedrībai “Kandavas attīstībai”; 200 EUR 
biedrībai “Vānes pagasta sieviešu klubam “GUN-
NA””; 430 EUR biedrībai “Kandavas jātnieku klubs 
“STAFETE””; 430EUR Kandavas ģimeņu biedrībai; 
430 EUR Moto piedzīvojumu klubam “apPasaule” 
un 430 EUR biedrībai SK “Kandava”.

• Nolēma konceptuāli atbalstīt un pieņemt Jūrmalas 
pilsētas piedāvājumu kopīgai dalībai Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.
gadā priekšatlasē. Sasniedzamie uzdevumi:  nodro-
šināt mākslinieciski augstvērtīgu, starptautisku un 
daudzveidīgu kultūras aktivitāšu norišu programmas 
izstrādi, kas sekmētu Kandavas novada starptautisko 
atpazīstamību kā augstvērtīgu kultūras pasākumu 
norišu vietu; sekmēt iedzīvotāju un radošo kopienu 
iesaisti Kandavas novada kultūras attīstībā un starp-
tautiskās sadarbības aktivitātēs un attīstīt kultūras un 
citu jomu infrastruktūru un sekmēt dabas un kul-
tūras mantojuma saglabāšanu. Kultūras un sporta 
pārvaldei līdz 2021.gada 5.februārim sagatavot rīko-
jumu par Darba grupas izveidi dalībai Eiropas kultū-
ras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā 
projektā.

• Apstiprināja Kultūras un sporta pārvaldes pasākumu 
plānu 2021.gadam.

• Nolēma nodrošināt pārtikas pakas Kandavas nova-
da pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1.-4.klašu 
izglītojamajiem neatkarīgi no izglītojamā deklarētās 
dzīvesvietas. Vienas pārtikas pakas, laika periodā no 
2021.gada 25.janvāra līdz 2021.gada 5.februārim, 
vērtība 14,20 euro. Pārtikas paku nodrošināšanu 
1.-4.klašu izglītojamajiem jāveic līdz valstī noteiktā 
attālinātā mācību perioda beigām, bet ne ilgāk kā 
līdz mācību gada beigām, nosakot ka vienas ēdien-
reizes  vērtība 1,42 euro. Pārtikas paku komplektēša-
nu un piegādi izglītības iestādei nodrošinās izglītības 
iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. Izglītības 
iestādēm jāorganizē pārtikas paku saņemšana iestā-
dē, nepieciešamības gadījumā veicot pārtikas paku 
piegādi uz izglītojamā dzīvesvietu.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja 2020.gada pamatbudžeta un investīciju 

plāna izpildi un budžetu un investīciju plānu 2021.
gadam (2021.gada budžets publicēts mājas lapā www.
kandava, vietnē – pašvaldība- budžets)

• Nolēma izslēgt no grāmatvedības uzskaites: Cēres 
pagastā smilts – grants krājumu 857,24 tūkst. m3 , 
dzīvokli Liepu 9 – 6, Zantes pagastā, pamatlīdzekļus 
Matkules pagastā ar kopējo bilances vērtību 48431,59 
EUR (kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietai-
ses, kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas sūkņu 

stacija), Miera ielas posmu 0,25 km garumā, Apiņu 
ielas posmu 0,188 km garumā, Lāčplēša ielas posmu 
0,246 km garumā, Vānes pagasta ceļa Jaungraudi – 
Pakalni posmu 1,17 km garumā, kā arī Lazdu ielu un 
Pļavas ielu un zemi “Vilklāvi”, Zemītes pagastā.

• Uzdeva Finanšu nodaļai ņemt grāmatvedības uzskaitē 
Kārklu ielu ( garums 0,170 km, brauktuves laukums 
1190 m2), nosakot uzskaites vērtību 507,97 EUR un 
kapličas Variebas kapos un Aizupes kapos.

Komunālie jautājumi
• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 

pārskatu par budžeta izpildi 2020.gadā.

Sociālās palīdzības un veselības 
aizsardzības jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.2 „ Kandavas 

novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošo noteiku-
mu Nr.3 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosa-
kot ģimenes ( personas) atbilstību trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusam” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”, Nr.3 „Grozījumi Kandavas 
novada domes 2019. gada 19. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 14 „Par materiālo atbalstu bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un au-
džuģimenēm””, Nr.4 “Grozījumi Kandavas novada 
domes 2019.gada 29.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.13 „Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas 
novadā”” un Nr.5 “Grozījumi Kandavas novada do-
mes 2019.gada 29.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu”. 
Saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

•Nolēma izīrēt pašvaldības labiekārtota dzīvokļa apdzī-
vojamu virtuvi Sabiles ielā 8-10, Kandavā, sociālo tel-
pu sociālajā mājā Ķiršu ielā 10, Kandavā un nolēma 
noteikt dzīvoklim Lielā iela 26-3, Kandavā speciālis-
tam izīrējamā dzīvokļa statusu.

Citi jautājumi
• Apstiprināja domes Personas datu apstrādes noteiku-

mu grozījumus un Personas datu apstrādes un aiz-
sardzības risku pārvaldības noteikumus ( noteikumi 
publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē pašvaldī-
ba –personas datu aizsardzība)

• Apstiprināja Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas M.Zari-
ņas pārskatu par 2020.gadu.

• Nolēma iecelt ar 2021.gada 22.februāri Ivetu Ķevicu 
par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju un Līgu Šupstiku 
par minētās nodaļas vadītājas pienākumu izpildītā-
ju uz Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas M.Zariņas 
prombūtnes laiku. 

• Apstiprināt par Ceļu un satiksmes drošības komisijas 
un Medību koordinācijas komisijas sekretāri Anitu 
Dunduri.

• Nolēma nodot ar 2021.gada 1.februāri bezatlīdzības 
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai “Kanda-
vas novada amatnieku biedrība” nedzīvojamās telpas 
70,1 m2 Ūdens ielā 2: telpu Nr.7 (19,6 m2), telpu Nr.8 
(23,1 m2), telpu Nr.9 (14,5 m2), telpu Nr.10 (11,3 
m2), kā arī koplietošanas telpu Nr.11 (1,6 m2).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

“Grozījumi Kandavas novada domes 2015. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr. 13 “Kārtība, kādā 
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Kandavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43 panta 
trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un Ministru 
kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 
727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 
īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3. apakšpunktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2015. gada 28. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Kārtība, kādā ģi-
mene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Kandavas novadā” (turpmāk – no-
teikumi), kas apstiprināti Kandavas novada domes 
sēdē 2015. gada 28. maijā (protokols Nr.9 27.§) Kan-
davas Novada Vēstnesis, 2015, 7. nr; 2019, 10., 12., 
nr. šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā: 
“8. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, 

ja tās pēdējo trīs mēnešu ienākumi pirmajai perso-
nai ģimenē nepārsniedz 65% no ienākumu mediā-
nas. Katrai nākošajai personai ģimenē tiek piemē-
rots svars 0,7”. 

2. Svītrot noteikumu 8.¹ punktu.

Šajā lietā 2020.  gada 26.  oktobrī Sat-
versmes tiesa nolēma apvienot divas lie-
tas: lietu, kas tika ierosināta pēc Limbažu 
novada domes pieteikuma par Skultes pa-
gasta pievienošanu Saulkrastu novadam, 
un lietu, kas tika ierosināta pēc Ikšķiles 
novada domes pieteikuma par Ikšķiles 
pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu 
Ogres novadam. Tiesas sēdes ir vērojamas 
arī tiešsaistē Youtube platformā.

Lietas Nr. 2020-48-0106 par Kandavas 
novada pievienošanu Tukuma novadam 
sagatavošanas datums ir 2021. gada 4. feb-
ruāris. Par lietas izskatīšanas procesa vei-
du un datumu Satversmes tiesa lemj pēc 
lietas sagatavošanas. Tātad provizoriski 
Kandavas novada domes ierosināto lietu 
sāks skatīt februārī un, iespējams, noslēgs 
marta beigās. Tomēr, 26. janvārī esam sa-
ņēmuši Satversmes tiesas tiesneses Sanitas 
Osipovas lēmumu, ka lietas ir sagatavotas, 
un tiks izskatītas, apvienojot Salas novada 
domes, Carnikavas novada domes, Iecavas 
novada domes, Mazsalacas novada domes 
un Kandavas novada domes pieteikumus. 
Lēmums paredz, ka lietas tiks izskatītas 
rakstveida procesā. Satversmes tiesas sēde 
paredzēto jautājumu izlemšanai notiks 
2021. gada 23. martā. Kad tiks pasludināts 
spriedums, pagaidām nav zināms. Šobrīd 
vērojot jau ceturto notiekošo tiesas sēdi 
par Ikšķiles un Limbažu iesniegtajiem pie-
teikumiem, procesa virzība izskatās diez-
gan lēna un saspringta. Vairākkārt izskan 
dažādu ekspertu viedoklis, ka reformas 
gaitā ir pieļauti daudzi pārkāpumi. Nav 
arī protokolētas ministrijas pārstāvju un 
ministra J.Pūces tikšanās ar novadu pār-
stāvjiem, bet, kas nav dokumentēts, tas 
neeksistē, norāda zvērināts advokāts Ed-
gars Pastars. Citi eksperti norāda uz to, ka 
likumdevēja rīcība, nedrīkst pārvērsties 
patvaļā, attieksmei ir jābūt vienādai visās 
situācijās. Reformas mērķis nav to veikt 
tā, lai ērtāk varai, bet ērtāka dzīve iedzīvo-
tājiem. Ikšķiles un Limbažu pēdējā tiesas 
sēde notiks 10. februārī, bet spriedums tiks 
pasludināts mēneša laikā. Pastāv arī teorē-
tiska iespēja, ka administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanas gaitu pasludina par 
prettiesisku, un pieņemto likumu var likt 
pārstrādāt. 

Atgādinājumam, ka strauji tuvojas paš-
valdību vēlēšanas, un deputātu kandidātu 
sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību 

vēlēšanām notiks no 17. marta līdz 6. ap-
rīlim, tāpēc māc šaubas, ka visi iesniegtie 
reorganizējamo pašvaldību pieteikumi līdz 
vēlēšanām tiks izskatīti, un ja tiks izskatī-
ti, tad visticamāk, apvienojot lietas. Vēlē-
šanu datumu CVK jau izsludinājusi, un 
tās notiks 5. jūnijā. Pēc Satversmes tiesas 
sprieduma, ja tas būs labvēlīgs kādai no 
pašvaldībām, Saeimai būs jāveic grozījumi 
esošajā administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) likumā, vai jāizsludina jauns. Die-
zin vai ATR likums tiks atvērts un grozīts 
pēc katra tiesas sprieduma, visticamāk tad, 
kad būs izskatīti visi iesniegtie pieteikumi.

Ja vēlēšanas būs jau notikušas un Sat-
versmes tiesa pieņems lēmumu, ka pietei-
kuma iesniedzējiem ir taisnība, būs jārīko 
jaunas vēlēšanas tajās pašvaldībās, uz ku-
rām šis lēmums attieksies.

Tāpat vēl nav zināms, kā turpmāk dar-
bosies novadu pašvaldības reģionu kon-
tekstā, jo likumprojekts par administratīvo 
reģionu izveidi valdībā bija jāiesniedz līdz 
1. janvārim, bet tas vēl nav pat izstrādāts, 
jo koalīcijas partneru vidū joprojām nav 
panākta vienošanās par konceptuāli bū-
tiskiem jautājumiem – reģionu funkcijām 
un pārvaldību. Līdz Saeimai nav nonācis 
arī likumprojekts par vietējo kopienu tiesī-
bām demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus, 
kas bija jāizdara līdz pērnā gada nogalei. 
Kā sliktākais variants tiek pat pieļauta ie-
spēja atvērt administratīvi teritoriālās re-
formas (ATR) jumta likumu, lai grozītu 
pārejas noteikumus, kas paredz reģionu 
izveidi. Bet tas, savukārt, iespējams nāktu 
par labu tām pašvaldībām, kas būs saņē-
mušas labvēlīgu tiesas spriedumu, lai pie 
atvērta likuma, izmaiņas varētu veikt ope-
ratīvāk par katru spriedumu atsevišķi.

Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likumu apstrīdējušas 21 novada 
domes: Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, 
Carnikavas, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, 
Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kanda-
vas, Limbažu, Mazsalacas, Mārupes, Ozol-
nieku, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas 
un Varakļānu novada domes. Šobrīd Sat-
versmes tiesā ir ierosinātas 17 lietas, pie-
ņemti divi lēmumi par atteikšanos ierosi-
nāt lietu, savukārt divi pieteikumi atrodas 
izskatīšanā tiesas kolēģijā.

Inga Priede, Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja

Kandavas novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo 
darbinieku (uz noteiktu laiku). 
Kontaktinformācija: Kandavas novada sociālais dienests, vadītāja Marita Kauliņa, tālr. 29171921, 
63182063.
Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu un profesionālās 
izglītības kursu apliecību kopijas līdz 2021.gada 19. februārim, sūtīt uz e-pastu:  
socdienests@kandava.lv. Sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas pretendentiem.

Par Satversmes tiesas lietu 
par ATR virzību
Satversmes tiesa 2021. gada 
13. janvārī tiesas sēdē ar  
dalībnieku piedalīšanos, 
tika uzsākta lietas 
Nr. 2020-
37-0106 
“Par Admi-
nistratīvi 
teritoriālās 
reformas at-
bilstību Lat-
vijas Republikas 
Satversmei, un 
Eiropas vietējo 
pašvaldību hartai 
pēc Limbažu un 
Ikšķiles novadu 
domju pieteiku-
miem” izskatīšana. 
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Janvāra nogalē sazinājāmies 
ar ģimenes ārstēm Kandavas 
novadā, lai gūtu ieskatu par 
to, kāds stāvoklis veselības 
jomā ir mūsu novadā. 

Dagnija Gudriķe

Uzdevām ārstēm jautājumus par Co-
vid-19 saslimstību, citām slimībām, kas 
dominē novadā, vai ir saslimušie ar gripu, 
vai pieejami slimnīcu pakalpojumi pietie-
kamā apjomā un ambulatoro pakalpojumu 
pieejamība, lūdzām sniegt informāciju par 
iespējām vakcinēties pret Covid un citus ar 
iedzīvotāju veselību saistītus jautājumus.

Ģimenes ārste 
Anna Piebalga: 

Kopš Covid -19 infekcijas izplatības sā-
kuma saslimušo skaits praksē ar Covid-19 
infekciju ir 20 pacienti.

Praksē pārsvarā uz pieņemšanu iero-
das pacienti pēc traumām ar akūtām un 
hroniskām slimībām. Pacienti ar akūtām 
vīrusu slimībām tiek konsultēti telefoniski.

Šogad ar gripu saslimušo praksē nav 
bijis. Akūtos pacientus ar nopietnām vese-
lības problēmām uz stacionāriem nogādā 
NMP dienests. Bez problēmām darbojas 
„Zaļais koridors”. Diemžēl ir problēmas 
ar paliatīvo pacientu stacionēšanu. Pēc 
iepriekšēja pieraksta speciālisti pacientus 
konsultē klātienē vai telefoniski. 

Vakcināciju pret Covid valstī koordinē 
Veselības ministrija un regulāri saņemam 
informāciju. Par iedzīvotāju grupu vakci-
nāciju tiek ziņots saziņas līdzekļos. Ir uz-
sākta vakcinācija medicīnas darbiniekiem.

Mediķu darba apjoms un intensitāte ir 
palielinājusies sakarā ar attālinātām kon-
sultācijām. Saslimstības gadījumi saglabā-
jas iepriekšējā līmenī. 

Lai ātrāk pārdzīvotu šo sarežģīto situā-
ciju, iedzīvotājiem jāievēro valstī noteiktie 
ierobežojumi un higiēnas prasības.

Atgādinājums pacientiem! Prakses 
apmeklējumu saskaņot tikai telefoniski 
(tālr. 26548990) un ierasties precīzi norā-
dītajā laikā!

Vēlu visiem veselību!

Ģimenes ārste 
Skaidrīte Jurēvica:

Manā praksē ar Covid-19 saslimstību 
līdz šim samērā mierīgi -vairāk par sešiem 
slimniekiem vienlaicīgi nav bijuši. Uzrau-
gam un konsultējam pa telefonu. Tāpat 
telefoniski sazināmies un konsultējam 
kontaktpersonas. Praksē pieņemam tikai 
ar iepriekšēju pierakstu pa telefonu, lai 
neveidotos rindas.

Sakarā ar valstī ieviestajiem ierobežo-
jumiem, saslimstība ar vīrusu izraisītām 
slimībām ir ievērojami mazinājusies. Gri-
pas saslimšanas gadījumi vēl nav bijuši. 
Ar slimnīcu pieejamību problēmas nav 
bijušas. Akūto pacientu stacionēšanu no-
saka NMPD – atkarībā no brīvo vietu un 

speciālistu pieejamības. Ambulatorie pa-
kalpojumi ir pieejami. Uz laiku ir ierobe-
žoti vai pārtraukti plānveida izmeklējumi, 
operācijas stacionāros.

Vakcinācijas veikšanai ir izveidots 
Vakcinācijas birojs, kas nodarbosies ar 
vakcinācijas procesa organizāciju. Pašlaik 
notiek mediķu vakcinācija. Es un manas 
prakses māsiņas esam saņēmušas 1.vakcī-
nas devu -nekādas sliktas sajūtas pēc potes 
nebija. Nākošie, ko sāks vakcinēt, ir sociālo 
aprūpes iestāžu darbinieki un iemītnieki. 
Tuvāk, kādā kārtībā notiks vakcinācija, var 
iepazīties Nacionālā veselības dienesta mā-
jas lapā, sadaļā Covid 19.

Gribu atgādināt, ka Covid-19 izraisī-
tājs ir vīruss jeb tā ir infekcijas saslimša-
na. Infekcijas slimības var ierobežot tikai 
divos veidos – 

1) izolējot slimo personu vai 
2) vakcinējot veselos. 
Tas nozīmē, ka veselam cilvēkam or-

ganismā ievada vielas, kas rada antivielu 
veidošanos pret konkrēto infekciju. Šīs 

antivielas, sastopoties ar slimību izraisošo 
vīrusu, neļauj vai samazina vīrusa vairoša-
nos organismā.

Tāpēc gribu ieteikt visiem ievērot 
Valsts noteiktos ierobežojumus, lai slimī-
ba neizplatītos, un iesaku neatteikties no 
vakcinācijas.

 
Ģimenes ārste 
Ērika Grīnvalde
(prakses Vānes un Matkules pagastos):

Mūsu ārsta praksē uz pašreizējo brīdi 
nav pozitīvu gadījumu ar Covid-19, ir at-
sevišķas kontaktpersonas, kuras tiek novē-
rotas. Saslimušo ar gripu arī nav.

Vakcināciju pret Covid-19 sāksim pēc 
valsts noteiktās programmas, veicam ie-
dzīvotāju aptauju.

Vērtējot aizvadīto gadu saslimšanas rā-
dītāji nav palielinājušies.

Saviem pacientiem iesakām ievērot vi-
sus nepieciešamos ierobežojumus saslim-
šanas profilaksei.

Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) informē, ka katru 
gadu valsts apmaksātās vakcinā-
cijas pret ērču encefalītu bērniem 
no viena gada vecuma līdz 18 
gadu vecuma sasniegšanai notiek 
saskaņā ar Ministru kabineta 2000.  
gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 
„Vakcinācijas noteikumi” 23.11. un 23.12. 
apakšpunktā noteikto: 

23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Sli-
mību profilakses un kontroles centra epi-
demioloģiskās uzraudzības datiem ir vis-
augstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču 
encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna 

deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta 
endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju 
plāno un veic ģimenes ārsts, kura 
pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;

23.12. bāreņus un bez vecāku 
gādības palikušos bērnus. Vakci-

nāciju plāno un veic ģimenes ārsts. 
Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās 

bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecī-
gās iestādes administrācija.

Informējam, ka Kandavas novads 
ietilpst teritorijā, kur 2021.  gadā notiks 
valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret 
ērču encefalītu. Interesēties pie ģimenes 
ārstiem!

No šā gada 18. janvāra Kandavas poliklīnikas telpās Lielā ielā 
24, 2. stāvā 4. kabinetā darbu privātpraksē uzsākusi fiziotera-
peite Elva Zuze.

Fizioterapeita pakalpojumi pieejami 
gan bērniem no zīdaiņu vecuma, gan pie-
augušajiem. Tie ietver fizioterapeita kon-
sultāciju un terapijas izstrādi, ārstnie-
cisko vingrošanu, ārstniecisko masāžu, 
pielāgojot katram pielietotās tehnikas 

un teipošanas pakalpojumus. Pacientu 
ievērībai! Valsts apmaksātos pakalpoju-
mus fizioterapeite Elva Zuze Kandavā 
nesniedz.

Interesēties un pierakstīties pa tālruni 
28365866.

Situācija veselības jomā Kandavas novadā 
un citas ar to saistītas aktualitātes

Kandavas  
poliklīnikā 
pieejami 
fizioterapeita 
pakalpojumi

Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču 
encefalītu Kandavas novadā 2021. gadā

Krīzes situācijās nonākušajiem!
Iedzīvotājus, kas nonākuši krīzes situācijās, 
tostarp, daudzbērnu ģimenes, kam nepieciešams 
atbalsts šajā laikā, kad nācies zaudēt darbu, 
samazinājušies ienākumi un mācības notiek 
attālināti, lūdzam aprakstīt situāciju ģimenē, 
minot bērnu vecumu, iesniedzēja personas 
datus un iesniegumu nogādāt Kandavas novada 
Sociālā dienesta pasta kastītē, lai varētu saņemt 
izziņu un Latvijas Sarkanā krusta Kandavas 
novada komitejā saņemt gan pārtikas pakas, 
gan higiēnas preces bērniem (pakas lūgums 

pieteikt pa tālruni: 26312977). Tāpat ienākumu 
zaudējuma gadījumā, ir iespēja saņemt krīzes 
pabalstu 100 EUR apmērā un par bērnu 
50 EUR. Sīkāka informācija Sociālajā dienestā 
(tālr. 29171921). Pārtikas pakas, protams, var 
saņemt maznodrošinātās un trūcīgās personas. 
Trūcīgās personas iztikas minimums ar 
2021. gada janvāri ir 272 EUR uz vienu cilvēku 
ģimenē, un par katru nākamo – 190 EUR.

Inga Priede, Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja
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Kandavas novads 
2009–2018

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

2014. gada 15. janvārī oficiāli atklāj 
jaunu taku Abavas senlejā. To izveido 
projekta „Biotopu aizsardzības pasākumi 
Abavas senlejas dabas takās” ietvaros. Tā 
ved no Mācītājmuižas stāvās nogāzes līdz 
Vecajiem Ozolājiem. Jaunās takas atklāša-
nā piedalās Alfreds Ķieģelis, Visvaldis Ga-
roza, Atis Freipičs un Iveta Piese

2014. gada 27. martā Kandavas kultū-
ras namā notiek Kandavas un Sabiles romu 
tautības iedzīvotāju forums

2014. gada 4. aprīlī par Kandavas no-
vada pašvaldības policijas priekšnieku ap-
stiprina Rihardu Zariņu

2014. gada 17. maijā Kandavas nova-
da muzejā notiek Muzeju nakts pasākums 
„Tas no dzintara…”. Lai parādītu dzintara 
vispusību, muzejnieki izveido izstādi par 
dzintaru no pašu novada iedzīvotāju krāju-
miem. Pasākumā ar radošo darbnīcu pie-
dalās vitrāžiste Eila Vikmane, interesantus 
atgadījumus un negadījumus stāsta žurnā-
lists Dzintars Tilaks, bet muzikālo priekš-
nesumu sniedz Āris un Saulceris Ziemeļi

2014. gada 30. maija līdz 1.jūnijam 
notiek Kandavas novada svētki ar nosau-
kumu „Citāda Kandava”. Kandavas novada 
muzejā norisinās zinātniskā konference 
„Būt kurzemniekam”, bet vakara pasāku-
mi sākas Bruņinieku pilskalnā ar muzikālu 
uzvedumu „Hercoga Jēkaba kambarsu-
laiņa piezīmes” un beidzas ar romantisku 
pastaigu pa pilsētu „Teiksmainie stāsti”. 
Sestdien apmeklētājus gaida dažādi spor-
tiski notikumi un muzikāli priekšnesumi, 
bet svētdien norisinās lustīgi pasākumi 
„Kandavas pīlīšu regate” un nomotorizēto 
braucamrīku parāde „Brauc un brīnies!”

2014. gada 19. jūnijā Kandavas nova-
da muzejs kļūst par ikgadējās Latvijas Mu-
zeju biedrības balvas „Zelta puteklis 2013” 
ieguvēju nominācijā „Gada ekspozīcija”

2014. gada 3. jūlijā Kandavas novada 
domes deputāti nobalso par kartinga tra-
ses slēgšanu, kurā atkārtoti pārsniedzot 
trokšņa līmeņa normas

2014. gadā no 14. līdz 20. jūlijam 
Kandavā norisinās Mākslas plenērs kera-
miķes L. Romanovskas vadībā. Tajā pie-
dalās mākslinieki un mākslas mīļotāji no 
Kandavas, Tukuma, Ventspils, Ikšķiles, 
Ķekavas, Preiļiem, Rīgas un citām Latvijas 
vietām. Plenēru organizē piecos novirzie-
nos: keramika, animācija, gleznošana, gra-
fiti māksla un papīra liešana

2014.gada 4.augustā notiek kārtējie 
ielu svētki – šoreiz Talsu ielas svētki

2014. gada 16. augustā Kandavā, Zīļu 
ielā, atklāj uzlaboto skeitparku. Tas tapis 
ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurze-
mes reģiona lauksaimniecības pārvaldes 
projekta „Skeitparka izveide Kandavā” 
palīdzību. Atklāšanā piedalās Kandavas 
novada domes priekšsēdētājs A. Ķieģelis, 
Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tiltiņa, jau-
niešu centra vadītāja Jana Kašlaja 

2014. gada 7. oktobrī Kandavā, Sabiles 
ielā 1, demontē vēsturiskās ēkas otro stāvu 
kā nedrošu un bīstamu

2014. gada 1. oktobrī pēc labiekārto-
šanas atklāj Kandavas represēto piemiņas 
vietu. Tās labiekārtošanu veic projekta 
„Akmens stāsti” ietvaros

2014. gada 25. oktobrī jau piekto rei-
zi Kandavā notiek Kafijas un tējas svētki. 
Muzeja apmeklētājus priecē audēju kopas 

„Talse” (vad. Antra Auziņa) segu izstāde, 
kas tapusi, iedvesmojoties no dzejnieces 
M. Laukmanes haikām. Vēl muzejā notiek 
M. Laukmanes haiku grāmatas „Ēnas kā 
samtaini kurmji” prezentācija un Arnolda 
Ulmaņa gleznu apskate, amatniecības cen-
trā turpina lielās šalles adīšanu, kultūras 
namā degustē kafiju un tēju, darbojas Pupu 
krogs un Tējas bode, mākslinieces Dace 
un Linda aicina pieaugušos uz „Kandavas 
skūpstu”, atvērti arī Tūrisma informācijas 
centrs un Kandavas pilsētas bibliotēka ar 
izstādi „Kafija rakstos”, bet Promenādē 
Kandavas novada Iespēju fonds rīko lote-
riju „Bumbu rallijs”

2014. gada 11. novembrī Kandavas 
novada muzejā represēto piemiņas istabā 
atklāj piemiņas plāksni novada Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieriem. Idejas autors ir 
Pēteris Briedis, bet to izgatavo Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma gald-
nieku, mēbeļu dizaina un restaurācijas 
metodiskās nodaļas vadītājs Mārtiņš Med-
nieks. Pēc pasākuma pie muzeja Kandavas 
ļaudis pulcējas lāpu gājienam, kurš noslē-
dzas Promenādē

2014. gada 26. novembrī Kandavas 
novada muzejā atzīmē Kandavas luterā-
ņu draudzes mācītāja Riharda Zariņa 125 
gadu jubileju. Pasākums sākas ar piemiņas 
brīdi Vimbužu kapos un turpinās ar R. 
Zariņa dzejoļu krājuma „Vēli ziedi” izlases 
prezentāciju. Jaunā izlases dzejoļu krājuma 
idejas autore ir „Abavas ielejas attīstības 
centra” vadītāja I. Piese, to izdod projekta 
ietvaros ar Kandavas novada Iespēju fonda 
un novada muzeja atbalstu

2014. gada 27. novembrī kandavnieks 
Reinis Kindzulis ASV, Maiami, atkārtoti 
kļūst par pasaules čempionu pauerliftingā

2014. gadā no 15. līdz 28. decembrim 
Kandavas novada muzeja Mākslas galerijā 
jau trešo reizi notiek Ziemassvētku dāvan-
tirgus. To rīko amatnieku biedrība sadar-
bībā ar Kandavas novada Kultūras pārvaldi

2015. gada 6. janvārī Kandavas no-
vada muzejā notiek vēsturnieka A. Dzeņa 
monogrāfijas „Kuršu ķoniņi” atklāšanas 
svētki

2015. gada 21. martā Kandavas kultū-
ras namā notiek grupas „Kolēģi” jubilejas 
koncerts “Kolēģi 50+”

2015. gada 31. martā par Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma direktori 
kļūst Dace Rozentāle

2015. gadā no 1. aprīļa līdz 30. jūni-
jam Abavas ielejas attīstības centrs īsteno 
projektu „Abavas senlejas palieņu pļavas”. 
Projekta ietvaros no krūmiem attīra 13,9 
ha pļavu, atstājot tikai lielos kokus un krū-
mus gar pašu upi

2015. gada 5. maijā Kandavas Prome-
nādē par godu Valsts neatkarības 25. gada-
dienai akcijas „No mazām domām izaug 
lieli darbi” ietvaros stāda kāršu pupas

2015. gada 16. maijā novada muzejā 
Muzeju nakts pasākums „Zilā ilgu puķe”, 
veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubi-
lejai. Kā parasti, pasākums sākas ar jaunas 
izstādes atklāšanu, šoreiz tā ir par kaķiem. 
Izstādes veidošanā aktīvi piedalās daudzi 
Kandavas iedzīvotāji. Jebkurš muzeja ap-
meklētājs var izspēlēt spēli un uzzināt kaut 
ko jaunu par ievērojamajiem dzejniekiem, 
bet tos, kuriem interesē Kandavas vēsture, 
savā rīcībā ņem A. Dzenis un dodas eks-
kursijā pa pilsētu, rādīdams ekskursantiem 
Kandavas skaistākās kultūrvēsturiskās 
vietas

2015. gadā no 29. līdz 31. maijam 
Kandavā notiek novada svētki ar moto 
„Nāc un esi savējais!”. Svētkus ievada zi-
nātniskā konference muzejā, kura veltīta 
novadniekam, valodniekam Kārlim Mī-
lenbaham, bet sestdienas vakarā brīvdabas 
estrādē Ozolāji notiek izrāde- muzikālā 
mistērija „Piederība” ar Jāņa Lūsēna mūzi-
ku un M. Laukmanes tekstiem

2015. gada 4. jūnijā Kandavā viesojas 
labklājības ministrs Uldis Augulis. Viņš 
apmeklē novada pašvaldību, Sociālo die-
nestu, pensionāru biedrību un Bāriņtiesas 
vadību. Ministrs viesojas arī pirmskolas 
izglītības iestādē „Zīļuks”

2015. gada 26. jūnijā Kandavā oficiāli 
noslēdzas 200  000 eiro vērtais attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcijas projekts

VĒSTURE

Kandava simts gados (1918–2018)
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2015. gadā no 6. līdz 12. jūlijam 
Rīgā norisinās XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. No Kandavas no-
vada šajos svētkos piedalās 200 dalībnieku

2015. gadā no 13. līdz 19. jūlijam 
Kandavā notiek Mākslas plenērs „Radošais 
mākslas mirklis”. Plenēram piedalās vairāk 
nekā 40 dalībnieku

2015. gada 19. jūlijā Kandavā notiek 
Senioru deju festivāls „Dejas zem ozolu ce-
purēm”. To organizē Latvijas Senioru deju 
apvienība sadarbībā ar Kandavas novada 
domi un novada Kultūras pārvaldi. Festivā-
lam ir pieteikušās 24 deju kopas no Latvijas 
un divas no Igaunijas, kopā 342 dalībnieki

2015. gada 1. augustā notiek tradicio-
nālie ielu svētki, šoreiz – Tirgus laukuma 
svētki

2015. gada 31. oktobrī Kandavā svin 
6. Kafijas un tējas svētkus. Kultūras namā 
viesi bauda dažādus vēderpriekus, muzejā 
tiekas ar literāti Ināru Šteinbergu un mū-
ziķi Uldi Fridrihsonu, gatavo mandalas 
mākslinieces Sandras Bērziņas vadībā, 
savukārt Tūrisma un informācijas centrs 
piedāvā orientēšanos pilsētā „Atrodi savu 
Zelta Zīli Kandavā”

2015. gada 20. novembrī Kandavas 
novada muzejs atzīmē 20 gadu jubileju

2015. gadā no 15. līdz 28. decembrim 
Kandavas novada muzejā notiek Zie-
masssvētku dāvantirgus

2016. gada 9. janvārī ar hokeja turnī-
ru Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
teritorijā atklāj atjaunoto publisko slido-
tavu. Kandavas kausa izcīņā hokejā pie-
dalās 14 komandas no Kandavas novada, 
Talsiem un Sabiles, kopā vairāk nekā 50 
hokeja aktīvisti. 1. vietu iegūst komanda 
„Humors” no Talsiem

2016. gadā pēc ilgu gadu pārtrauku-
ma savus pakalpojumus pilsētā sāk sniegt 
taksometrs

2016.gada 12.martā norisinās 
gadskārtējais pasākums “Sievietes pasau-
le” un modes mākslinieces Danutas Ābeles 
modes skate.

2016. gada 7. aprīlī Kandavas Lauk-
saimniecības tehnikums kā dāvinājumu 
saņem kartingu, ar kuru audzēkņu ko-
manda visas sezonas garumā varēs pieda-
līties sacensībās

2016. gada 29. aprīlī muzejā atklāj 
vēsturnieka A. Dzeņa otro grāmatu „Kurši 
karā ar likteni”

2016. gada 21. maijā Kandavas nova-
da muzejs aicina uz Muzeju nakts pasāku-
mu ar tēmu „Durvis”. Pasākumā koncertē 
dziesminieks Ēriks Loks, durvis uz latvisko 
spēka zīmju skaidrojumu paver saldeniece 
Kristīne Lieldaudziete darbnīcā „Rakstu 
raksti”, Mākslas galerijā visi var izpētīt linu 
izstrādājumus Baibas Rulles izstādē „Gar-
den”, bet A. Dzenis ved ekskursijā apskatī-
ties ievērojamākās Kandavas namu durvis

2016. gadā no 27. līdz 29. maijam no-
tiek Kandavas novada svētki „Lustīga dzī-
vošana”. Tie, kā parasti, sākas ar zinātnisko 
konferenci „Saviesīgā dzīve un izklaides 
hercoga Jēkaba laikā”, turpinājumā Bru-
ņinieku pilskalnā visus interesentus aicina 
erudīcijas spēle „Gudrimeļu zvaigžņu brī-
dis”, Ozolājos priecē Raimonda Paula zelta 
hīti vokālās grupas „Framest” izpildījumā, 
bet trešajā dienā jauno paaudzi gaida radio 
vadāmo auto rallijs, orientēšanās sprinta 
stafetē un noslēgumā trešā Kandavas pīlī-
šu regate

2016. gada jūnijā Kandavā viesojas 
delegācija no Igaunijas pilsētas Põlvas. 
Vizītes mērķis ir uzzināt novada pieredzi 
administratīvi teritoriālās reformas jautā-
jumos. Delegāciju 27 cilvēku sastāvā vada 
Põlvas mērs Georg Pelisaar

2016. gada jūlijā panākumus Šveicē 
slavenajā Montrē džeza festivālā gūst kan-
davniece Arta Jēkabsone

2016. gada jūlijā ceturto gadu pēc kār-
tas Kandavā notiek Mākslas plenērs, kuru 
rīko keramiķe L. Romanovska. Tajā pieda-
lās apmēram 60 dalībnieku

2016. gada rudenī Kandavas pilsētas 
bibliotēka pārvācas uz citām telpām. Ēku 
pilnībā pārņem Kandavas Mākslas un mū-
zikas skola

2016. gada 30. septembrī kandavnieks 
mednieks V. V. Dreimanis Valdeķu kultū-
ras namā atklāj savu otro grāmatu „Brīniš-
ķīgais mežs. Medniekstāsti. II”

2016. gada 10. oktobrī Kandavas kul-
tūras namā atklāj Daiņa Kraukļa grāmatu 
„Čigānu stāstu stāsti „Kad dzimtas dārzos 
ziedi plaukst””

2016. gada 29. oktobrī Kandavā no-
tiek kārtējie Kafijas un tējas svētki. Svētku 
noslēgumā apbalvo čaklākos zīļu vācējus, 
pirmo vietu ar 405,8 kilogramiem savākto 
zīļu iegūst Kandavas K. Mīlenbaha vidus-
skolas kolektīvs

2016. gadā no 15. līdz 28. decembrim 
Kandavas novada muzeja Mākslas galerijā 
norisinās kārtējais Ziemassvētku dāvantir-
gus. To organizē biedrība „Viss Kandavai” 
sadarbībā ar Kandavas novada amatnieku 
biedrību un Kandavas novada Kultūras pār-
valdi, atbalsta uzziņu portāls www.viss.lv.

VĒSTURE

Janvāra barikādēm – 30

Grenču ciema aktīvisti: Guntis Gulbis, Andris Akermanis, 
Jānis Akermanis, Pēteris Užulis, Gaidis Ērlihs un  

Ģirts Špērs ar Špēru dzimtas šūto karogu

Šogad apritēja trīsdesmit gadi kopš vēsturiskajām 1991. gada 
janvāra barikādēm. 
Dagnija Gudriķe

Par Barikāžu laiku mēs saucam laiku 
no 1991.gada 13. līdz 27.janvārim, kad 
Rīgā notika atjaunotās neatkarīgās Lat-
vijas aizsardzības pasākumi. 

Kāds bija Barikāžu laiks mūsu novadā? 
Cik aktīvi novadnieki iesaistījās valsts ne-
atkarības nosargāšanā? 

Saglabātie vēstures fakti liecina, ka 
1991.  gada 13.  janvārī, kad Daugavmalā 
notika Latvijas Tautas frontes rīkotā Vis-
latvijas protesta manifestācija, tajā pieda-
lījušies arī Kandavas novada iedzīvotāji. 
Tā, Matkules puses ļaudis, uzzinājuši par 
manifestācijām, devās uz Rīgu ar mik-
roautobusu, kuru vadīja Gints Birkenš-
teins. Akcijas organizatori bija  Mārtiņš 
Užāns un Ainārs Oliņš. Vīri palika pa 
nakti un piedalījās barikāžu celtniecī-
bā Vecrīgā. Šīs atmiņas izstāstījis Ainārs 
Oliņš 2013. gada 7. martā.

“Šajās janvāra dienās tieši Kandavas 
tautfrontieši Latvijas Tautas frontes domes 
uzdevumā, pilsētas apkārtnē slēpa Latvijas 
radio pārvietojamo autobusu- radiostaci-
ju, kas bija gatava nepieciešamības gadīju-
mā turpināt radiopārraides” – 1998. gada 
23.  oktobrī laikrakstā “Kandavas Vēstis” 
rakstījis tautfrontietis, kandavnieks Edu-
ards Rassa.

No Cēres ciema barikāžu dienās pieda-
lījās aptuveni 60 cilvēku, kurus pārvadāja 
divi autobusi. Cērenieki uz Rīgu aizveda 
arī sešus lieljaudas traktorus. Cērē dalīb-
nieku kustību organizēja Heinrihs Besikir-
skis, Tamāra Smirnova, Haralds Grenevics, 
Mirdza Gūtšmite, bet pārtikas krājumus 
grupām veidoja Zenta Grenevica un Ilo-
na Raginska (I. Leitarta atmiņu pieraksts, 
2012. gada 12. decembris). 

Kandavā aktīvākie braucēji bija no ra-
dio rūpnīcas un Kandavas lauksaimnie-
cības tehnikuma.  Piedalījās arī izglītības 
iestāžu darbinieki, Kandavas 17.ceļu būves 
daļas darbinieki, ārsti un citi iedzīvotāji.

 Kandavas radio rūpnīcas pirmā nakts 
brauciena organizatore bija Benita Tauri-
ņa, kura uzņēmās atbildību arī par pārē-
jiem braucieniem un bija lietas kursā par 
visu gan Kandavā, gan Rīgā (G. Rozenšta-
ma atmiņu pieraksts 2013. gada 28. febru-
ārī),  savukārt, Kandavas tehnikumā aktīvs 
tautfrontietis un barikāžu dienu organi-
zators bija direktors Mamerts Vaivads un 
viņa atbalstītāji Eduards Rassa, Andrejs 
Dūdiņš, Valdis Miglinieks, Valdis Pīpiņš 
un daudzi citi.

Ļoti aktīvi valsts neatkarības sargi bi-
juši arī Zantes un Zemītes pagastos. Gren-
ču ciemā jau no 2010. gada barikāžu da-
lībnieks Guntis Gulbis 20.  janvārī kopā 
ar vīriem, kas toreiz bija uz barikādēm, 
iededzina atmiņu ugunskuru. Aktīvākie 

barikāžu aizstāvji no Zemītes pagasta: 
Andris Čupriks, Aivars Apse, Gaidis Ēr-
lihs, Ģirts Špērs, Jānis Akermanis, Pēteris 
Užulis, Aivars Ratnieks, Raitis Priede, Ju-
ris Zunde, kā arī jau tai saulē esošie Juris 
Lūsis, Andris Akermanis, Artūrs Berklāvs, 
Andris Diduhs (šoferis) un vēl daudzi 
citi. Kopā ar Zemītes medniekiem brau-
ca Māris Neicinieks no Zantes. Daudzi 
zemītnieki savās atmiņās piemin Viktoru 
Kvašinu, kurš tai laikā strādājis kolhozā 
“Nākotne”, viņa lielo traktoru sadedzināja 
uz Vecmīlgrāvja tilta. Zemītes bibliotēkā ir 
pieejams materiāls par pagasta iedzīvotāju 
ieguldījumu Latvijas neatkarības nosar-
gāšanā, kurā apkopoti zemītnieku atmiņu 
stāsti un fotogrāfijas. 

Arī šogad Grenču ciemā barikāžu 
ugunskurs dega, gan bez cilvēku pulcēša-
nās, pieminot skaudros janvāra notikumus 
pirms trīsdesmit gadiem. 

Toreiz aizstāvēt Latvijas neatkarību cē-
lās visa valsts, tas bija nevardarbīgās pre-
tošanās un tautas vienotības spilgtākais 
piemērs. 

Vēsturiska atkāpe.
Pēc PSRS karaspēka uzbrukuma 

Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem 
1991.  gada janvārī, Rīgā, nozīmīgu ēku 
aizsardzībai tika organizēta smagsvara 
tehnika no lauku saimniecībām un maz-
pilsētām. Galvenie aizsargājamie objekti 
bija Radio nams Doma laukumā, LR Aug-
stākās Padomes un LR Ministru padomes 
ēkas, Radio un televīzijas centrs Zaķu 
salā, Telefona un telegrāfa centrāle. Rīgas 
vecpilsētā būvēja aizsardzības sienas no 
betona bluķiem, baļķiem, cilvēki pulcējās 
PSRS iespējamajam uzbrukumam. Bari-
kāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās 
pievērsa starptautiskās sabiedrības uzma-
nību notikumiem Baltijā.

Ģirts Špērs 
ar barikāžu 

medaļu
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Februārī dzimuši vairāki ievērojami mūsu novadnieki.

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

9. februārī Meirānos pusgraudnieka 
ģimenē dzimusi medmāsa Anna Jēger-
mane (dz. Saliņa, 1901–1985). 

Beigusi Sarkanā Krusta medicīnas 
māsu skolu Rīgā. 1925. gadā sākusi strādāt 
Kandavas Sarkanā Krusta veselības kopša-
nas punktā. Paralēli tiešajam darbam vei-
kusi arī nozīmīgu sabiedrisko darbu, vācot 
ziedojumus veselības punkta iekārtošanai. 
Par pašaizliedzīgo darbu saņēmusi dau-
dzus apbalvojumus un pateicības. Vēlāk 
strādājusi Kandavas poliklīnikas bērnu 
konsultācijā. Medicīnai kalpojusi 52 gadus.

Mirusi 1985. gada 12. februārī Kanda-
vā, apbedīta Jaunkandavas kapos.

***

13. februārī (pēc v.  st.) Vānes mui-
žas kalpu mājās „Lagzdiņās” gaitnieku 
ģimenē dzimis latviešu sarkanais strēl-
nieks Jānis Krišjānis (1886–1978).

Četrus gadus mācījies Vānes pagasta 
skolā. No 14 gadu vecuma sācis strādāt 
muižas dārzniecībā. 1908. gadā iesaukts 
cara armijā un nosūtīts uz ulānu pulku 
Pieurālos pie Kamas upes, Permas pilsētā. 
Vēlāk nosūtīts uz pulka skolu un ieguvis 
apakšvirsnieka (unteroficiera) pakāpi. 
Pēc dažiem gadiem pārvietots pie prūšu 
robežas, bijis vada komandieris. Pirmā 

pasaules kara laikā pārcelts uz 3. Kur-
zemes bataljonu. 1916. gadā piedalījies 
Nāves salas aizstāvībā. No 1918. gada 
Sarkanās armijas latviešu strēlnieku di-
vīzijas jātnieku pulka komandieris, no 
1920.  gada jātnieku brigādes komandie-
ris. Vēlāk atgriezies Latvijā, turējis savu 
veikaliņu Līgkrogā. 

Apbalvojumi: divi Sv. Jura krusti, Sar-
kanā Karoga ordenis.

Miris 1978. gadā.

***
14. februārī Ogres apriņķa Ikšķilē 

dzimis Kandavas lauksaimniecības un 
mehanizācijas tehnikuma mehānikas 
pasniedzējs Ēriks Villers (1941–1988).

Mācījies Elkšņu pamatskolā. 1960. 
gadā beidzis Rīgas Industriālo politeh-
nikumu automobiļu remonta un tehnis-
kās apkopes specialitātē. Studējis Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaim-
niecības mehanizācijas fakultātē automo-
biļu un automobiļu saimniecības specia-
litātē. Studiju laikā strādājis Vecplatones 
pamatskolā par matemātikas skolotāju. 
1968. gadā beidzis studijas un iestājies 
darbā Kandavas sovhoztehnikumā. Bijis 
pasniedzējs, bet no 1970. gada – nodaļas 
vadītājs, no 1975. līdz 1988. gadam – di-
rektora vietnieks mācību darbā. Lielu vē-
rību pievērsis audzēkņu sekmju paaugsti-
nāšanai, ieviesis konsultāciju sistēmu un 
atestācijas, organizējis ārpusklases darbu. 
Nodibinājis pūtēju orķestri, kori, tautisko 
deju kopu, moderno deju kopu, dramatis-
ko ansambli, estrādes orķestri. 

Miris 1988. gada 7. jūlijā, apbedīts 
Jaunkandavas kapos.

***

24. februārī Zantes pagasta „Smil-
gājos” Krišus Saulīša un Sapas (dz. 
Ķezberes) ģimenē dzimis sabiedriskais 
darbinieks, politiski represētais Mārtiņš 
Saulītis (1901–1943).

Mācījies vietējā skolā. 1915. gadā 
devies bēgļu gaitās uz Vidzemi. Mācī-
jies Priekuļu lauksaimniecības skolā. 
1918. gadā atgriezies Zantē. Strādājis tēva 
saimniecībā. Dienējis Latvijas armijā. No 
1921. līdz 1923. gadam Daugavgrīvas ar-
tilērijas vecākais rakstvedis. 1925. gadā 
apprecējies ar rakstnieka Mākoņa (Jēkaba 
Kalniņa, 1879–1918) meitu Annu, Zantes 
pamatskolas skolotāju. Pārcēlies uz dzīvi 
skolā. No 1925. līdz 1940. gadam bijis aiz-
sargu organizācijā. No 1926. līdz 1940. ga-
dam 11. Tukuma aizsargu pulka Zantes 
nodaļas priekšnieks. Zantes pagasta valdes 
un padomes loceklis. Zantes krājaizdevu 
sabiedrības padomes loceklis. Zantes sav-
starpējās apdrošināšanas biedrības val-
des loceklis. Zantes biškopības biedrības 
„Pumpurs” valdes loceklis. Zantes pareizu 
medību un šaušanas biedrības valdes lo-
ceklis. Zantes piensaimnieku sabiedrības 
grāmatvedis. Zantes pagasta „Mežmuiž-
nieku” māju īpašnieks. 1941. gada 14. jūni-
jā arestēts Tukuma apriņķa Zantes pagasta 
„Mežmuižās” un izsūtīts uz Kirovas apga-
bala Vjatlagu.

Apbalvojumi:
1930. gadā – Triju Zvaigžņu ordeņa 

I šķiras Goda zīme, 1939. gadā – Aizsargu 
Nopelnu Krusts.

Miris 1943. gada 29. maijā Kirovas ap-
gabala Vjatlagā.

25. februārī Kandavā Alfrēda un Vir-
mas Jakobovicu ģimenē dzimis Kanda-
vas radiorūpnīcas direktors, uzņēmējs, 
I/U „Kurzemes pārtika” direktors Jānis 
Jakobovics (1946–2016). 

Mācījies Kandavas vidusskolā. Vēlāk 
elektriķa specialitāti ieguvis Kandavas 
lauksaimniecības tehnikumā. Pēc dienes-
ta Padomju armijā atgriezies Kandavā un 
strādājis Kandavas tūristu bāzē par ins-
truktoru. 1970. gada sākumā sācis strādāt 
Kandavas radiorūpnīcā par tehnisko kon-
trolieri, vēlāk tehniskās kontroles meista-
ru. No 1975. līdz 1992. gadam bijis Kanda-
vas radio rūpnīcas direktors. Viņa vadībā 
uzbūvēts dzīvojamais masīvs Ozolu un 
Zīļu ielas rajonā un kapitāli restaurēts un 
paplašināts Kandavas kultūras nams.

Apbalvojumi:
2000. gadā – I pakāpes Goda raksts, 

2008. gadā – Kandavas novada domes 
Goda pilsoņa sudraba nozīmīte.

Miris 2016. gada 5. aprīlī.

***

29. februārī Zemītes pagasta „Ņoņās” 
saimnieka ģimenē dzimusi dzejniece, dra-
maturģe un sabiedriskā darbiniece Sofija 
Birzniece (Birznieku Sofija, 1876–1956). 

Mācījusies Zemītes pagasta skolā un 
Kandavas meiteņu skolā. Ilgāku laiku dzī-
vojusi Kandavā un strādājusi brāļa Jura 
Birznieka grāmatu veikalā. Organizēju-
si teātra izrādes Kandavas Sadraudzīgajā 
biedrībā un pati spēlējusi galvenās sie-
viešu lomas. Mācījusi vācu valodu brāļa 
Jura nodibinātajā divgadīgajā privātskolā 
Kandavā. 

Radošā darbība:
No 1900. gada viņas dzejoļi iespies-

ti periodiskajos izdevumos „Mājas Viesa 
Mēnešraksts”, „Austrums” „Latvija” un ci-
tos. Pirmais dzejolis „Sliede” publicēts laik-
raksta „Dienas Lapa” literārajā pielikumā 
1900. gadā. 1903. gadā iznācis grāmatizde-
vēja Jāņa Ozola (1859 – 1906) Cēsīs izdo-
tais dzejoļu krājums „Dzejas”. 1922.  gadā 
brālis Juris laidis klajā lugu „Dzīvībai”, bet 
1926. gadā - otro dzejoļu krājumu „Saule 
un sirds”. 1934. gada 8. jūlijā notikušajiem 
Kandavas novada I Dziesmu svētkiem 
komponists Jēkabs Graubiņš (1886–1961) 
sakomponējis dziesmu ar Sofijas Birznie-
ces vārdiem „Ak, tu tavu lielu birzi”, kuru 
koris dziedājis svētku laikā.

Mirusi 1956. gada 16. jūlijā Zemītē, ap-
bedīta Zemītes kapos.

Atceramies un pieminam – 
2021. gada februāris 2020. gadā valstī reģistrēts 

zemākais jaunu uzņēmumu 
skaits pēdējo 17 gadu laikā, 
liecina “Lursoft” publicētie 
dati. Vienlaikus sarucis arī 
likvidēto uzņēmumu skaits.

Iveta Pāža

“Lursoft” apkopotā informācija norā-
da, ka 2020. gada laikā Latvijā reģistrēti 
8938 jauni uzņēmumi, kas ir par 14,42% 
uzņēmumu mazāk nekā 2019. gadā.

Analizējot jaunu uzņēmumu reģis-
trēšanu pa mēnešiem, 2020.gada janvāris 
bijis ar pozitīvu tendenci un reģistrēts 
par 3% jaunu uzņēmumu vairāk nekā 
2019.gada janvārī, savukārt februārī re-
ģistrēts neliels kritums. Turpmākajos 
mēnešos līdz ar Covid-19 pandēmijas 
rezultātā izsludināto ārkārtas situāciju ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, jauni 
uzņēmumi reģistrēti ievērojami mazāk 
nekā 2019.gadā.

Jauni uzņēmumi 2020. gadā reģis-
trēti teju visās pašvaldībās. Izņēmums 
ir Ciblas, Zilupes un Rugāju novadi, ku-
ros aizvadītā gada laikā nav piepulcējies 
neviens jauns uzņēmums. Teju puse no 
visiem jaunajiem uzņēmumiem reģistrē-
ti Rīgā, “Lursoft” dati liecina, ka galvas-
pilsētā 2020. gadā reģistrēts 4451 jauns 
uzņēmums.

Savukārt, analizējot likvidēto uzņē-
mumu datus, var secināt, ka straujākais 
likvidēto uzņēmumu pieaugums 2020. 
gadā reģistrēts Auces novadā, ja vēl gadu 
iepriekš likvidēti tikai 11 uzņēmumi, tad 
pērn – 63  uzņēmumi. 2020. gadā uzņē-
mumi likvidēti visos Latvijas novados un 
pilsētās. Visbiežāk likvidēto uzņēmumu 
vidū ir mazumtirdzniecības un vairum-
tirdzniecības sektorā strādājošās firmas, 
kas kopumā veido 22,64% no visiem 2020.
gadā likvidētajiem uzņēmumiem. Tāpat 
likvidēto uzņēmumu vidū plaši pārstāvēti 
arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar speciali-
zētajiem būvdarbiem, sauszemes un cau-
ruļvadu transporta pakalpojumiem, kā arī 
veikuši darījumus ar nekustamo īpašumu.

UZŅĒMĒJ DARBĪBAS STATISTIKA 2020.GADĀ

Sakarā ar apledojušajiem, aizpu-
tinātajiem vai neizbraucamajiem 
ceļiem, daudzviet šobrīd ir apgrū-
tinoši piekļūt objektiem, lai varētu 
nodrošināt nešķirotu sadzīves 
atkritumu konteineru iztukšošanu.

Lai neaizkavētu darba procesu ar iesti-
gušas tehnikas izvilkšanu, aicinām klien-
tus informēt mūs, zvanot uz tālr.nr.: +371 
63123306 vai rakstot uz e-pastu: info@
piejuraatkritumi.lv, ja atkritumu kontei-
nera tukšošana nav iespējama, ir apgrū-
tinoši piekļūt objektam. Risināsim katru 
situāciju individuāli (pārceļot plānoto 
konteinera tukšošanas datumu, mainot tā 
atrašanās vietu).

Saziņai aicinām izmantot norādīto 
kontaktinformāciju:
+371 63123306 info@piejuraatkritumi.lv

SIA “AAS “Piejūra”” 
aicina informēt 
par apgrūtinošu 
piekļūšanu objektam

Anna Jēgermane 
(pirmā no kreisās)
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KANDAVAS NOVADĀ
Kandavas novadā 2020. gadā reģis-

trēto uzņēmumu skaits salīdzinājumā ar 
2019. gadu ir ievērojami sarucis, no 23 uz 
12 reģistrētiem uzņēmumiem, bet likvidēti 
gandrīz tik pat uzņēmumi kā 2019. gadā. 
Visi 2020. gadā reģistrētie uzņēmumi ir 
reģistrēti kā SIA (sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību).

Kandavas novadā 2020. gadā bija 
835 aktīvi uzņēmumi, no kuriem lielāka-
jai daļai darbība ir saistīta ar lauksaim-
niecību – 120 nodarbojas ar graudaugu, 
pākšaugu un eļļas augu audzēšanu, 81 
ar piena lopkopību, 58 ar jaukta veida 
lauksaimniecību, 32 ar dārzeņu audzē-
šanu. 30 uzņēmumiem pamatdarbība ir 
mežizstrāde vai mežkopība, 13 uzņēmu-
mi nodarbojas ar dzīvojamo un nedzī-
vojamo ēku celtniecību, 12 ar zāģēšanu, 
ēvelēšanu. 

Dažādus pakalpojumus sniedz 51 uz-
ņēmums, bet 181 uzņēmums nav norādī-
jis savu darbības veidu. Kandavas novadā 

darbojas 111 biedrības un sabiedriskās 
organizācijas.

Šobrīd nav pieejami jaunākie statis-
tikas dati par 2020. gada uzņēmumu ap-
grozījumu, bet atskatoties uz 2019. gadu 
Kandavas novadā, pieejams apkopojums 
par uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu.

Apkopotie dati liecina, ka vislielākais 
gada apgrozījums ir uzņēmumiem, kuru 
darbības nozare ir kokapstrāde (zāģēšana, 
ēvelēšana), bet vislielākais apgrozījuma 
pieaugums ir tiem uzņēmumiem, kuri no-
darbojas ar lauksaimniecību – graudaugu, 
pākšaugu un eļļas augu audzēšanu.

Ārvalstu ieguldījumi Kandavas novadā 
reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos līdz 
2021. gadam bija 253 300 EUR, no kuriem 
lielākie ieguldītāji ir no Vācijas Federatīvās 
republikas – 219  455  EUR, Lietuvas Re-
publikas – 11 713 EUR, Igaunijas Repub-
likas – 6 800 EUR, Krievijas Federācijas – 
5 920 EUR, Libānas Republikas – 2 801 EUR 
un Beļģijas Karalistes – 2 801 EUR.

Kandavas novada dome rīko 
nekustamā īpašuma dzīvokli 
„Jauda 1”-2, Kandavas pagasts, Kandavas 
novads (kadastra numurs 9062 900 0264), 
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.2, „Jauda 1”, 
Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra 
numurs 9062 900 0264) ar kopējo platību 33,8 
m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 
338/13607 domājamo daļu būves ar kadastra 
apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026.
Izsoles objekta sākumcena 2000,00 
euro, izsoles solis – 100,00 euro, izsoles 
nodrošinājums – 200,00 euro. Izsole notiks 
2021. gada 22. februārī, plkst. 11.00, 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1. stāvā, sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2021. gada 
19. februārim, plkst.16.00, personai, kura vēlas 
piedalīties izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz 
izsoles dienai jāiemaksā Kandavas novada 
domes kontā izsoles nodrošinājuma nauda. 
Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem 
var iepazīties Kandavas novada domes 
mājaslapā www.kandava.lv

Kandavas novada dome rīko ne-
kustamā īpašuma “Mežtiņi”, Zantes 
pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 
9092 001 0158, sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9092 001 0220 un kopējo 
platību 1,66 ha, no kuras 1,29 ha aizņem meža 
zeme, tai skaitā mežaudze, izsoli ar augšupejošu 
soli, starp zemes starpgabalam piegulošo īpašu-
mu īpašniekiem. 
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (no-
sacītā cena) ir 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti) 
euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un 
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. 
Izsoles datums – 2021. gada 15. marta plkst. 
11.20. Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 12. 
martam, plkst. 16.00.
Nekustamā īpašuma izsoli rīko ar augšupejošu 
soli starp personām, kuru nekustamie īpašumi 
piegul nekustamam īpašumam (starpgabalam) 
“Mežtiņi”, Zantes pagasts, Kandavas novads 
(kadastra numurs 9092 001 0158). 
Personas, kuru īpašumi piegul minētajam nekusta-
majam īpašumam pieteikums dalībai izsolē jāpie-
saka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.
Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza 
iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava, Kandavas no-
vads. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē 
www.kandava.lv, sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”. 
Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 
63107370.

Kandavas novada dome rīko ne-
kustamā īpašuma “Karjers”, Cēres 
pagasts, Kandavas novads, izsoli ar augšupejo-
šu soli. 
Nekustamais īpašums “Karjers”, Cēres pagasts, 
Kandavas novads, kadastra numurs 9044 003 
0032, sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9044 003 0032 un kopējo platību 
19,54ha, un smilts-grants krājumu daudzumu 
660965  m3 apmērā. 
Izsoles objekta sākumcena 350000,00 (trīs simti 
piecdesmit tūkstoši) euro, izsoles solis 1000,00 
(viens tūkstotis) euro un nodrošinājums 10% 
apmērā no sākuma cenas. Izsole notiks 2021. 
gada 15. marts, plkst. 11.00, Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2021. gada 
12. martam, plkst.16.00, personai, kura vēlas 
piedalīties izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz 
izsoles dienai jāiemaksā Kandavas novada 
domes kontā izsoles nodrošinājuma nauda. 
Nosolītā cena jāsamaksā viena mēneša laikā, 
pēc saskaņojuma saņemšanas no Apvienojamo 
Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu 
pašvaldību Finanšu komisijas, pārskaitot to uz 
pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem var 
iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā 
www.kandava.lv.

Kandavas novada dome rīko 
nekustamā īpašuma dzīvokli 
„Jauda 1”-19, Kandavas pagasts, Kandavas 
novads (kadastra numurs 9062 900 0263), 
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.19, „Jauda 1”, 
Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra 
numurs 9062 900 0263) ar kopējo platību 52,5 
m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 
525/13607 domājamo daļu būves ar kadastra 
apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026.
Izsoles objekta sākumcena 3000,00 
euro, izsoles solis – 100,00 euro, izsoles 
nodrošinājums – 300,00 euro. Izsole notiks 
2021. gada 15. februārī, plkst. 11.00, 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1. stāvā, sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2021. gada 
12. februārim, plkst.16.00, personai, kura vēlas 
piedalīties izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz 
izsoles dienai jāiemaksā Kandavas novada 
domes kontā izsoles nodrošinājuma nauda. 
Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem 
var iepazīties Kandavas novada domes 
mājaslapā www.kandava.lv.

IZSOLES

UZŅĒMĒJ DARBĪBAS STATISTIKA 2020.GADĀ

23 27
12

26

2019 20192020

47,8% 3,7%

2020

Uzņēmums Darbīvas veids pēc NACE Apgrozījums (EUR)

1 SIA CIETKOKS Zāģēšana, ēvelēšana 4 286 023

2 SIA GALANGAL Cita veida preču vairumtirdzniecība 2 299 689

3 SIA PRIEDAINE N Zāģēšana, ēvelēšana 2 062 933

4 Z/S GRIEZES Zāģēšana, ēvelēšana 1 823 367

5 SIA KANDAVAS CEĻI Kravu iekraušana, izkraušana 1 620 554

Uzņēmēji ar lielāko apgrozījumu 2019. gadā
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2021. gada 5. februāris

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Gadu esam iesākuši ar regulārām attālinātajām tikšanās rei-
zēm, tiešsaistes uzdevumiem un spēlēm, kā arī izsludināto 
konkursu “Kandavas novada Gada jaunietis 2020”. 
Laura Kristīne Anšance | MJIC “Nagla” 
jaunatnes darbiniece |

Janvāris bijis darbīgs mēnesis. Ja nesen 
noskaidrojām labākos darbā ar jaunatni 
valsts mērogā, tad drīzumā noskaidro-
sim aktīvākos jauniešus Kandavas novada 
mērogā. Līdz 29. janvārim 13-25 gadus 
veciem jauniešiem bija iespēja pieteikties 
konkursam, minot savus pērnā gada panā-
kumus, akcentējot savu ieguldījumu Kan-
davas novadā. Pretendentiem ne tikai jā-
prot atskaitīties par saviem sasniegumiem 
rakstiski, bet arī jātiekas Zoom platformā 
ar pieciem kompetentiem žūrijas pārstāv-
jiem. Jau 12. februārī attālinātās ceremo-
nijas laikā noskaidrosim, kuri jaunieši ir 
pelnījuši galvenos titulus. 

Starp visiem konkursa sagatavošanās 
darbiem, protams, neizpaliek arī darbs ar 
jauniešiem. Neizsakāms prieks, ka jaunie-
ši seko līdzi centra notikumiem un pie-
vienojas Zoom sarunām jeb attālinātajām 
tikšanās reizēm. Arvien biežāk pievieno-
jas jaunas sejas – ne tikai no Kandavas, 
bet arī no pagastiem. Jāatzīst, ka digitā-
lais darbs centram ļāvis sasniegt jaunas 
virsotnes, jo tiek nodrošināts darbs ar 
jaunatni visā novadā, ne tikai pilsētā. Tā-
pat, esam sasnieguši vecāku jauniešu au-
ditoriju – ja iepriekš primārā auditorija 
bija 12-14 gadus veci jaunieši, tad tagad 
regulāri strādājam ar 16-25 gadus veciem 
jauniešiem. Šis ir mūsu galvenais mērķis 

– strādāt ar jauniešiem, kuri paši nāk kla-
jā ar savām iniciatīvām. Janvārī patīkams 
pārsteigums bija jauniešu sagatavotas 
interaktīvās spēles “Kahoot” – tiešsaistes 
viktorīnas, kurās pēc iespējas ātrāk pareizi 
jāatbild uz jautājumiem. Jauniete Daniela 
bija sagatavojusi divas viktorīnas – vienu 

ar jautājumiem par Latviju, otru par re-
nesansi savukārt Adriana – viktorīnu par 
dzīvniekiem.

Tā kā darbs ar jaunatni ir ļoti daudzvei-
dīgs, jaunieši tika aicināti izbaudīt ziemas 
priekus, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. 
Ievērojot drošības noteikumus, jaunieši 
devās uz kalnu, uz ledus (hokeja laukumu), 
kā arī cēla sniegavīrus. Starp sniegotām 
aktivitātēm, jaunieši paspējuši arī piln-
veidoties jēgpilnās apmācībās. Izmantojot 
iespēju, vairāki jaunieši piedalījās jauniešu 

organizācijas «Avantis» un «Young Me-
dia Sharks» organizētajās foto un video 
meistarklasēs, savukārt, centra jaunatnes 
darbiniece uzsāka Pasaules Dabas Fonda 
organizētās “Aizstāvības akadēmijas” mā-
cību kursu. 

Esam gandarīti par paveikto pirmajā 
gada mēnesī un ticam, ka šis gads būs pie-
dzīvojumiem un panākumiem bagāts. Aici-
nām visus jauniešus sekot mums līdzi soci-
ālajos tīklos, pievienoties WhatsApp čatos 
un, protams, Zoom sarunās! Uz tikšanos!

“Kad sāk piepildīties pirms deviņpadsmit gadiem 
uzrakstītie vārdi”, tā gribētos sākt rakstu par 
Kandavas puiša Ivo Dana Kleinberga  
panākumiem bobslejā. 
Dagnija Gudriķe

2002. gada 22. oktobra “Kandavas 
Novada Avīzē” bija nopublicēts fo-
tostāsts “Kamaniņu sezona Kandavā 
atklāta” un fotogrāfija ar mazu zēnu 
Bruņinieku pilskalnā. Paraksts zem 
bildes vēstīja:” Šis brašais jauneklis bija 
nobriedis nobildēties. Vai tādam pui-
sim iespējams atteikt? Tak noteikti nē! 
Iespējams, ka kādreiz, viņš Kandavas 
vārdu tālu pasaulē nesīs…” Un redziet, 
pēc nepilniem divdesmit gadiem, to-
reiz rakstītais sācis piepildīties. Jau pagāju-
šajā gadā Ivo Dana Kleinberga vārds Latvi-
jā un Eiropā izskanēja saistībā ar bobsleju, 
un Ivo ir tas brašais puisis, kurš 2002. gada 
bildē redzams piecu gadu vecumā. Kad sa-
zvanīju Ivo mammu Inesi Kleinbergu, viņa 
pieminēja šo sakritību un Ivo māsa Sanda 
devās uz Kandavas novada muzeju, lai at-
rastu seno avīzi. Avīze atradās un uzskatā-
mā liecība tiek pievienota šim rakstam. 

Ivo mamma Inese pastāstīja kā dēls 
nokļuvis Latvijas bobsleja izlasē. “Viņam 
ieteica, lai pamēģina Latvijas Sporta pe-
dagoģijas akadēmijas vieglatlētikas un 
peldēšanas katedras vadītāja Ilze Avotiņa. 
Pieteikšanās un atlase notika 2019.  gada 
13.  aprīlī. Uz atlasi bija atnākuši kādi 80 
puiši. Ivo atlasi izturēja un tā nu tagad 

cīnās bobsleja trasēs.” Pagājušajā sezonā 
Ivo arī startēja kopā ar Dāvi Kaufmani un 
ieguva pirmo vietu Eiropas U-23 čempio-
nātā un ceturto vietu Eiropas kausa posmā 
Insbrukā. Par viņa panākumiem rakstījām 
2020.  gada “Kandavas Novada Vēstnesis” 
februāra numurā. 

Bet par Ivo Dana panākumiem šajā se-
zonā mediji vēsta sekojošo:

Aizvadīti kārtējie Eiropas kausa izcī-
ņas posmi bobslejā divniekiem un četri-
niekiem Īglsas trasē Austrijā.

Četriniekos 15 ekipāžu konkurencē 
Latvijai augstā trešā vieta. Uzvarēja Vācijas 
komanda, otrajā vietā Krievija. Latviju šajā 
posmā atkal pārstāvēja Dāvis Kaufmanis, 
Reinis Nungurs, Regnārs Kirejevs un Ivo 
Dans Kleinbergs. 

Eiropas kausa ieskaitē četriniekos 
aizvadīti trīs posmi un pēc šī panākuma 
D.Kaufmaņa ekipāža iekļuvusi desmitnie-
kā. Pirmajā posmā Altenbergā mūsējiem 
bija kritiens.

Arī divnieku sacīkstēs Īglsā Dāvis 
Kaufmanis un Ivo Dans Kleinbergs kāpa uz 
goda pjedestāla, izcīnot trešo vietu. Divu 
braucienu summā mūsējie tikai par nieka 
tiesu atpalika no uzvarētājiem šveiciešiem 
un otrās vietas ieguvējiem vāciešiem. 

Eiropas kausa kopvērtējumā divniekos 
pēc septiņiem posmiem Dāvja Kaufmaņa 
ekipāža ir otrajā vietā. Šajā sezonā mūsē-
jiem jau ceturto reizi izdevies kāpt uz goda 
pjedestāla.

No 22. līdz 24.  janvārim Sanktmo-
ricas trasē Šveicē norisinājās pasaules 

junioru čempionāts. Saņēmām labas zi-
ņas par Dāvja Kaufmaņa un Ivo Dana 
Kleinberga startiem tajā. Pasaules junioru 
čempionātā Dāvja pilotētā ekipāža ieguva 
10.vietu, bet U-23 konkurencē Latvijas 
divnieks ierindojās 2.vietā, izcīnot sudraba 
medaļas.

Eiropas kausa izcīņa turpināsies febru-
ārī Kēnigszē trasē Vācijā. 

Ar avīzes starpniecību, Ivo lūdza pa-
teikt lielu Paldies savai pirmajai un vie-
nīgajai sporta skolotājai no 1.-12.klasei 
Kandavas internātvidusskolā Elvīrai Juh-
ņēvičai, kura joprojām sazinās un seko 
viņa gaitām kā otrā mamma.

Gaidīsim jaunas iepriecinošas ziņas 
par Ivo Dana Kleinberga panākumiem 
bobsleja trases līkločos!

AKTUĀLI

Kandavnieka Ivo Dana Kleinberga panākumi 
bobsleja trasēs

Jauns gads, jaunas apņemšanās, jauni atspērieni
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2020. gada 31. decembra  

līdz 2021. gada 29. janvārim reģistrēti  
2 jaundzimušie:

Klāvs un Ralfs

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2020. gada 31. decembra 
līdz 2021. gada 29. janvārim 

reģistrēti mirušie: 
Akermane Aina Lība (1934) Zemītes pagasts

Dansone Vera (1929) Kandava
Dauģelis Arnis (1937) Kandava
Egliens Ēriks (1956) Kandava
Eglīte Maija (1944) Kandava
Jānis Kažs (1936) Kandava

Jānis Šils (1961) Vānes pagasts
Kunkulberga Melita (1941) Kandava
Ozols Guntis Arvīds (1943) Kandava

Simanoviča Mārīte (1960) Vānes pagasts
Stonka Olga (1947) Rīga

Vismanis Andris (1951) Matkules pagasts
Zigismunds Konovs (1948) Cēres pagasts

Sēru vēstis

Laulību noslēguši
Sveicam janvārī salaulātos pārus!

Līgu un Robertu Junkurēnus
Simonu un Armandu Zālīšus

Ilze Dravniece un Laura Sprūde  
| Kandavas Tūrisma informācijas centra 
darbinieces |

Ceļošanas ierobežojumi 
2020.gadā maina ceļošanas 
paradumus

Ceļošanas ierobežojumi Latvijā un 
ārzemēs būtiski ietekmēja tūrisma noza-
ri. Ceļošana Latvijā un ārzemēs jau bija 
tik ierasta lieta, ka cilvēki bija šokēti kā 
tas var būt, ka viņiem jāsēž mājās. Taču, 
nav ļaunuma bez labuma – ģimenes vai-
rāk laika pavadīja kopā, cilvēki aktīvāk 
apceļoja Kurzemi un Latviju. Dabas tū-
risms un dabas takas dažu nedēļu laikā 
kļuva ārkārtīgi populāras. Cilvēki izbau-
dīja laiku dabā, vairāk sportoja, staigāja, 
brauca ar velosipēdiem vai laivām. Dau-
dziem tik ierasto nedēļas nogali lielvei-
kalā aizstāja brauciens uz jūru, mežu vai 
laukiem. Lielās pilsētas drusku zaudēja 
savu pievilcību un nebija kārotākais ga-
lamērķis. Privātmāja mazpilsētā vai sen 
aizmirsti radi laukos, atkal bija vērtība. 
Vairāk ilgojāmies pēc teātru un koncer-
tu apmeklējumiem, pēc draugu un radu 
kopā būšanas, pēc ballēm un smalkām 
kleitām. Sapņojām par ceļojumiem, bet 
dzīvojām drusku mierīgāk un harmonis-
kāk. Atradām laiku – darīt lietas, kam ik-
dienas skrējienā nepietika laika – cepām 
maizi, vairāk gatavojām ēdienu mājās, 
staigājām pa mežu, gleznojām, peldējām, 
radoši izpaudāmies un domājām drusku 
zaļāk. Sākām novērtēt to, cik Latvija ir 
brīnišķīga un neiepazīta.

Tūrisma nozarei 2020. gads bija sa-
režģīts gads. Neprognozējamā situācija 
valstī tūrismam nav bijusi labvēlīga. Ir bi-
juši atsevišķi veiksmes stāsti, tie mudinā-
juši mūs kļūt radošākiem un pielāgoties 
mainīgajai situācijai. Daudziem maza-
jiem uzņēmējiem 2021. gadā būs jūtamas 
2020. gada pandēmijas sekas.

Ierobežojumu laikā daži uzņēmēji 
veikuši remontus vai papildinājuši savu 
pakalpojumu klāstu, citi uzlabojuši savas 
mājaslapas, izveidojuši internetveikalus 
vai aktīvāk sākuši reklamē savus pakal-
pojumus sociālajos tīklos, bet neziņa par 
nākotni ir daudziem. Gidiem, kuri brau-
ca ar grupām uz ārzemēm, 2020. gadā 
daudzus braucienus nācās atcelt. Ceļoju-
mi pa Latviju notika, bet 2020. gada iero-
bežojumu dēļ, cilvēki sāka ceļot mazākās 
grupās vai tikai ģimenes lokā.

Dabas taku popularitāte liek vairāk 
domāt par to regulāru uzturēšanu un pie-
lāgošanu lielākai tūristu plūsmai. Drukā-
tos materiālus tūristi izmantoja nedaudz 
mazāk, arī konsultācijas klātienē bija 
mazāk pieprasītas, bet labs telefons – fo-
tografēšanai, informācijas atrašanai un 
navigācijai kļuva arvien vajadzīgāks. 

Ceļotāju vidū arvien populārākas 
kļūst dažādas spēles, pilsēta tiek iepazī-
ta nevis ar gida palīdzību, bet atbildot uz 
jautājumiem, meklējot dažādus objektus. 
2020. gadā Roadgames spēli izveidojām 
arī Kandavas pilsētai. Spēles laikā Kan-
dava ir jāizstaigā krustām šķērsām, jā-
atbild uz āķīgiem jautājumiem, jāatrod 
objekti, kas redzami fotogrāfijā, jāmeklē 
dārgumi. Spēli var spēlēt individuāli vai 
sacensties ar ģimenes locekļiem, drau-
giem. Spēle lietotājiem ir bez maksas, 
vajadzīgs tikai uzlādēts telefons un inter-
neta pieslēgums. 

Kandavas Tūrisma 
informācijas centra darbs 
skaitļos

Kandavas Tūrisma informācijas centrs 
(TIC) darbojas jau gandrīz 19 gadus, 
kopš 2002. gada pavasara esam apkalpo-
juši 67 644 klientus, no kuriem 6688 bija 
ārzemnieki.

Pēc informācijas 2020. gadā vērsušies 
6427 personas, no tiem 447 ārzemnieki. 
2020. gadā visvairāk apmeklētāju bija au-
gusta mēnesī – 1563, jūlijā – 1080, septem-
brī – 727, oktobrī – 579, jūnijā – 408.

2019. gadā apkalpojām 7460 klientus, 
no kuriem 807 bija ārzemnieki. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu tas ir par 1033 perso-
nām mazāk, bet ārzemnieku skaits krities 
par 360. 

Ceļošanas ierobežojumi 2020. gadā ir 
ietekmējuši gan apkalpoto ārzemju viesu 
skaitu, gan mainījušās valstis no kurām tie 
ierodas. 2020. gadā visvairāk viesu bija no 
Lietuvas – 141, Igaunijas – 129 un Vācijas – 
81. Salīdzinot 2019. gadā no Vācijas iera-
dās 268 viesi, Somijas – 57, Igaunijas – 53.

Tradicionāli visvairāk Kandavas Tūris-
ma informācijas centru apmeklē viesi no 
Vācijas, pēdējos piecos gados – 668 per-
sonas, no Lietuvas -246 un Igaunijas -239. 
Līdz 2019. gadam izteikts līderis praktiski 
katru gadu bija Vācija. Viesu skaits no pā-
rējām valstīm bijis samērā mainīgs. 

Ceļotāji bieži piebilst, ka mums ir ļoti 
skaista pilsēta un tā kļūst arvien sakoptā-
ka. Viesi priecājas par mājīgo tūrisma cen-
tra iekārtojumu un ir patīkami pārsteigti, 
ka tik nelielā tūrisma centrā ir tik bagāts 
informācijas klāsts, tā neesot pat daudzās 
lielajās pilsētās. Viesi novērtē to, ka maza-
jos tūrisma centros cilvēki ir atsaucīgāki, 
sarunas sirsnīgākas un interese par viņiem 
lielāka. Tūristi priecājas par amatnieku 
veikaliņu “Pūralāde”, kas atrodas kaimiņos 
tūrisma centram. Gan ārzemnieki, gan vie-
si no Latvijas vēlas iegādāties kādu dāvanu 
mājiniekiem vai lietu, kas atgādinās par šo 
ceļojumu. Daudzi no viesiem Kandavā ir 
pirmo reizi vai bijuši ļoti sen, bet ir tādi, 
kuri atgriežas katru gadu.

Ievērojami notikumi  
2020. gadā

No 2020. gada 31. janvāra līdz 1. feb-
ruārim Kandavas tūrisma informācijas 
centrs ar Kandavas novada stendu pieda-
lījās 27.  starptautiskajā tūrisma izstādē – 
gadatirgū “Balttour 2020” Rīgā, Ķīpsalas 
hallē. Izstādi apmeklēja 28  364 personas 
no 850 valstīm. Kandavas novada stendā 
reklamējām mūsu novada tūrisma piedā-
vājumu, kā arī aicinājām uz Gaisa balonu 
festivālu un grilēšanas teātri 14.–15. au-
gustā Kandavā. Gaisa balonu festivāls iz-
raisīja lielu tūristu interesi un, iespējams, 
tas varētu kļūt par ikgadēju tradīciju. Tū-
ristus uz Kandavu mudina doties arī lielie 
kultūras un sporta pasākumi – basketbola, 
kartinga, boksa sacensības, motokross, te-
ātra izrādes, koncerti un citi pasākumi.

Rūpēsimies par veselību un apkārtējo 
vidi! Ticēsim labajam, atbalstīsim viens 
otru, vairāk izmantosim vietējo uzņēmēju 
piedāvātās preces un pakalpojumus!

Domāsim pozitīvi, darbosimies radoši 
un būsim aktīvi! 

Aicinām pārus  
pieteikties laulībām  
2021. gada vasarā!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
izsludina ikgadējo akciju Kandavas novada 
iedzīvotājiem. Akcija dos iespēju svinīgo laulību 
ceremoniju organizēt pašu izvēlētā vietā - 
Kandavas novada administratīvajā teritorijā. 
Pašvaldības nodeva par izbraukuma laulību 
130 eiro apmērā nebūs jāmaksā pirmajiem trim 
pāriem, kuri iesniegumu par laulības noslēgšanu 
iesniegs sākot no 2021. gada 8. februāra!
Akcija attiecas uz ģimenēm, kurās aug viens 
vai vairāki bērni un abu laulājamo dzīvesvieta 
ir deklarēta Kandavas novadā. Par vietu, 
datumu un laiku vienosimies ar katru pāri 
pieteikšanās dienā. Iesniegums jāiesniedz 
personīgi Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā, Dārza ielā 6, Kandavā. Klātienē jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments, derīga pase 
vai personas apliecība.
Izmantojiet pašvaldības dāvanu un piesakieties 
uz svinīgo laulības ceremoniju brīvā dabā!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Tālrunis informācijai 63107374

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļu
sākot ar 2021. gada 22. februāri vadīs Iveta 
Ķevica, viņas vietniece būs Līga Šupstika. 
Telefons saziņai 63107374, epasts 
dzimtsaraksti@kandava.lv

Godātie kandavnieki, novada tuvās un tālās 
apkaimes iedzīvotāji!
Informējam, ka apbedīšanas 
pakalpojumus Kandavas 
novadā un tās apkārtnē 
piedāvā apbedīšanas birojs 
Tāle, par labākajām cenām nodrošinot pilnu 
apbedīšanas pakalpojumu klāstu.
Apbedīšanas birojs atrodas Kandavā, Sabiles ielā 
5-1, (blakus veikalam Centrs),
Biroja darba laiks: darba dienās no 9.00 līdz 15.00,
Diennakts tālruņa nr. 266 90 992

Kandavas Tūrisma informācijas centra 
darbs 2020. gada griezumā

Viesu TOP
2020. gada TOP valstis no kurām ierodas 

klienti Kandavas Tūrisma informācijas 
centrā – Lietuva (140), Igaunija (129), 
Vācija (81), Polija (16), Nīderlande (15), 
Francija, Somija, Lielbritānija, Beļģija, 
Krievija, Kanāda.

2019. gadā TOP valstis bija Vācija (268), 
Somija (57), Igaunija (53), Austrija (44), 
Lietuva (38), Krievija, Spānija, Francija, 
Šveice, Nīderlande, Beļģija.

2018. gadā TOP valstis bija Vācija (145), 
Krievija (68), Igaunija (37), Francija 
(29), Lietuva (25), Čehija, Spānija, ASV, 
Nīderlande, Polija.

2017. gadā TOP valstis bija Vācija (95), 
Lietuva(20), Krievija (20), Čehija (18), 
Baltkrievija (13), Francija, Šveice, ASV, 
Lielbritānija, Nīderlande.

2016. gadā TOP valstis bija Vācija (79), 
Krievija (41), Čehija (23), Lietuva (21), 
Lielbritānija (16), Francija (16), Šveice, 
Igaunija, ASV un Ukraina.
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, 

kas saistīti ar pašvaldības darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski – liga.supstika@kandava.lv 
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai, Dārza ielā 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 2 (190). 
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, 
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr.: 63107362, e-pasts: info@kandava.lv. 
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic: 
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Kandavas novada dome īsteno projektu 
“Slimības profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” 
Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumiem visiem Kandavas novada 
iedzīvotājiem, it īpaši nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajai vietējai 
sabiedrībai, laika periodā no 2017.–2023. 
gadam, īstenojot darbību kompleksu 
iedzīvotāju veselības paradumu maiņai. 

Aktivitātes ir bezmaksas un uz nodarbībām 
aicinām ikvienu novada iedzīvotāju.

Februārī turpināsies veselību veicinoši 
pasākumi Kandavas novadā (ZOOM platformā)
Aicinām pievienoties Zoom platformā un 
aizvadīt aktīvus treniņus veselības veicināšanas 
nolūkos! Viss, kas Tev nepieciešams, ir dators, 
planšete vai telefons ar interneta pieslēgumu 
un bezmaksas Zoom aplikācija ierīcē.

Attīstības un plānošanas nodaļas projekta 
vadītāja Alise Līva Mažeika

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums rīko grāmatvedības kursus 
tiešsaistē. Tiksimies Zoom tiešsaistes platformā divas reizes nedēļā 
(1 nodarbība = 80 min.) darba dienu vakaros. Mācībām būs vaja-
dzīgs dators ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un Web kameru.

Tēmas:
1. Grāmatvedība, tās nozīme, prasības, 

uzdevumi un to reglamentējošā 
likumdošana.

2. Grāmatvedības objekti un metodes 
(saimnieciskie līdzekļi, to avoti, 
ieņēmumi, izdevumi, peļņa vai 
zaudējumi).

3. Materiālo līdzekļu un vērtību nepie-
ciešamības noteikšana.

4. Grāmatvedības pārskati.
5. Grāmatvedības uzskaites un atskaišu 

prasības ES projektu realizācijā.
6. Elektroniska grāmatvedības uzskaite.
7. Nodokļi, to veidi, pārskati un 

deklarācijas.

8. Materiālo vērtību uzskaite un kustība.
9. Inventarizācijas pamatnoteikumi (tās 

galvenie uzdevumi, pamatojums, 
nepieciešamība, veidi).

10. Līgumi, rēķini, preču aprites un 
kases dokumenti.

11. EDS
12. Grāmatvedības uzskaite ar Zalkti, 

Krivuli.

Piesakies līdz 10. februārim: kanda-
vastehnikums.lv/pieauguso_izglitiba

Uzzini vairāk: pieaugusoizglitiba@
kandavastehnikums.lv; Ilze Ozola, tel. 
29453420w

Kandavas novada dome jau trešo gadu iesaistījusies Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukša-
nu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai” īstenošanā.

Projektā iesaistītas 
sešas Kandavas nova-
da vispārizglītojošās 
skolas (Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidussko-
la, Kandavas Reģionālā vidusskola, Cēres 
pamatskola, Zantes pamatskola, Zemītes 
sākumskola, Vānes pamatskola).

Atbilstoši noteiktajiem riskiem, katram 
projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs 
veido individuālo atbalsta plānu vienam 
semestrim, kuru pēc nepieciešamības var 
pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī 
nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi 
ietver konsultācijas mācību priekšmetos, 
kā arī projekta ietvaros iespējams segt 

transporta, ēdināšanas 
un naktsmītņu izmak-
sas. Visbiežāk skolas 
izmanto iespēju sniegt 
papildu individuālās 

konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažā-
dos mācību priekšmetos. Ņemot vērā, ka 
skolēni mācās attālināti pedagogi nodroši-
na konsultācijas arī attālināti. 

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi 
ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolē-
niem, bet arī atbalstīt pedagogus, veicinot 
kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. 

Sīkāka informācija par projektu:
www.pumpurs.lv

PuMPuRS aktualitātes  
2020./2021.mācību gada II semestrī

Grāmatvedības kursi tiešsaistē 
no 15. februāra

Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) nodrošina 
Kandavas novadam stratēģiski svarīgu pakalpojumu sniegšanu – ūdensapgādi, kanalizācijas 
notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, centralizētu siltumapgādi un daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekošanu. Pašvaldības galvenais uzdevums caur savu kapitālsabiedrību nav peļņas 
gūšana, bet šo pakalpojumu nepārtrauktas darbības nodrošināšana. 

KKP vadītājs Dzintars Rušmanis skaidro: 
“Iedzīvotāji jau ir informēti vai ir pamanījuši, 
ka no šā gada janvāra slēgtas uzņēmuma 
skaidras naudas norēķinu kases, un atjaunot 
to darbību nav plānots. Daļēji tas saistīts ar 
skaitliski mazo apmeklētāju skaitu, daļēji ar šī 
pakalpojuma izmaksām, kuras tagad var novirzīt 
pamatdarbības nodrošināšanai. Tāpat klientu 
ērtībām jau iepriekš esam radījuši visas iespējas 
ērti un savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem 
pakalpojumiem personīgajos Bill.me kontos, 
veikalos “Maxima” un savās internetbankās.
Taču šobrīd es vēlos paziņot pavisam ko citu. 
Lai veicinātu pakalpojumu apmaksas 
disciplīnu, ar šā gada 1. martu par katru 
apmaksas termiņa nokavēto dienu 
aprēķināsim līgumsodu, kas atrunāts visos 
pakalpojuma līgumos, bet līdz šim KKP nekad 
to nav piemērojusi.”

Tas nozīmē, ka martā izrakstītajos rēķinos 
atsevišķām personām var parādīties līgumsoda 
procenti naudas izteiksmē, kas būs par janvārī 
aprēķinātiem, bet kavētiem maksājumiem. 
Jāatzīmē, ka vecajiem parādiem, kas 
uzkrājušies līdz 2021. gadam, līgumsodus 
nerēķināsim, taču tie noteikti tiek un tiks 
aprēķināti vēršoties pret ļaunprātīgajiem 
parādniekiem tiesā. 
Dz. Rušmanis papildina: “Uz rēķiniem ir 
norādīts to apmaksas termiņš, bet lielākoties 
tas ir tekošā mēneša 25. datums. KKP jau tā 
savus pakalpojumus sniedz avansā. Iedzīvotāji 
jau tā veselu mēnesi lieto ūdeni un siltumu, 
bet maksā par šiem pakalpojumiem tikai pēc 
patērētā aprēķinu veikšanas. Un ir diezgan 
bezatbildīgi šo maksājumu kārtību neievērot”.

Informāciju sagatavoja Kandavas komunālie 
pakalpojumi

No 1. marta KKP aprēķinās līgumsodus


