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AKTUALITĀTES KULTŪRA
Piedalies 
Lieldienu 
Zaķu fi gūru 
konkursā! 12. lpp. >

Par paveikto 
novadā un  
turpmākajiem 
plāniem 2. lpp. >

Aprīlis
22.03.-24.04. Lieldienu zaķu figūru festivāls 
Kandavā;

4. aprīlis Lieldienu pasākumi novadā;

Grupas „Miera vējos” diska prezentācija 
Kandava;

Kandavas novada čempionāts florbolā Cērē;

Kandavas novada čempionāts zāles futbolā 
Cērē;

Kandavas novada čempionāts basketbolā 
Kandavā;

Kandavas kauss orientēšanās sportā 
Kandavā

Maijs
1. maijs Stādu tirgus Kandavā un

Tūrisma sezonas atklāšana;

15. maijs Kandavas novada jauno jātnieku 
treniņsacensības konkūrā Valdeķos;

15. maijs Taku skriešanas seriāls “Stirnu 
buks” Abavas senlejā;

Izrādes „Purva bridējs” pirmizrāde Kandavā;

22.maijs Zantes pagasta svētki;

28.-30.maijs Kandavas novada svētki;

Pirmsskolas olimpiskā diena Kandavā;

29.maijs Ierauga maizes festivāls Kandavā

Jūnijs
12. jūnijs Cēres pagasta svētki;

19. jūnijs Valdeķu ciematiņa svētki;

Līgo svētku pasākumi visā novadā;

23. jūnijs Līgo svētku izrāde „No saldenās 
pudeles” Ozolāju estrādē;

23. jūnijs Līgo svētku zaļumballe Ozolāju 
estrādē;

14.-20.jūnijs Mākslas plenērs 
profesionālajiem māksliniekiem Kandavā;

Augusts
7. augusts Vānes pagasta svētki;

13.-15. augusts Gaisa balonu festivāls un 
grilēšanas teātris Kandavā;

21. augusts Zemītes pagasta svētki;

28. augusts Kandavas novada uzņēmumu un 
iestāžu sporta spēles Buses pilskalnā;

Bērnu un jauniešu sporta svētki Kandavā

Septembris
Dzejas dienu pasākumi visā novadā

Oktobris
Kandavas novada čempionāts basketbolā 
Kandavā;

Kandavas novada čempionāts zāles futbolā 
Cērē;

Galda tenisa čempionāts Kandavā;

23.oktobris – Kandavas novada zemnieku 
un uzņēmēju balle un konkursa “Diženi 
Kandavas novadā 2021” laureātu 
apbalvošana

Novembris
Lāčplēša dienas pasākumi visā novadā;

LR Proklamēšanas gadadienas pasākumi 
visā novadā;

Šautriņu mešanas čempionāts Kandavā;

Novusa čempionāts Valdeķos

Decembris
Adventes pasākumi visā novadā;

Ziemassvētku pasākumi visā novadā;

Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi visā 
novadā;

Ziemassvētku turnīrs Kandavā;

Starptautiskais turnīrs basketbolā bērniem 
un jauniešiem Kandavā

Kandavas novada atklātais čempionāts futbolā 
Kandavā;

Vasaras līga basketbolā Kandavā;

Pludmales volejbola tūre Kandavā

Jūlijs
Jauno dziedātāju konkurss Kandavā;

Muzikālā izrāde „Vella kalpi” Ozolāju estrādē;

3. jūlijs Matkules pagasta svētki;

17. jūlijs Grenču ciema svētki;

Mākslas plenērs amatieriem Kandavā;

24. jūlijs Kandavas novada kauss jāšanas 
sportā;

31. jūlijs Kandavas novada sporta svētki 
Kandavā
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS AKTUALITĀTES

Sintija Kokina | Kandavas novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja |

Kandavas novada domes At-
tīstības un plānošanas nodaļa 
pagājušā gadā paveikto darbu 
kontekstā izvirzījušās vairākas 
prioritātes saskaņā ar Kanda-
vas novada attīstības program-
mu 2017.-2023.gadam: 

• Transporta infrastruktūras 
sakārtošana

• Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana

• Atbalsts izglītības sistēmai
• Aktīva, veselīga dzīvesveida 

veicināšana
• Mūsdienu tehnoloģiju ieviešana 
• Uzņēmējdarbības atbalsts.

Transporta infrastruktūras 
sakārtošana

2020. gadā Kandavas novada dome īs-
tenoja projektu “Infrastruktūras izveide 
antropogēnās slodzes samazināšanai pie 
Abavas upes Kandavā”, kura ietvaros tika 
izbūvēta pastaigu laipa Kandavā, pie Abavas 
upes, samazinot antropogēno slodzi (cilvē-
ku radītu iedarbību) bioloģiski vērtīgajos 
zālājos un nodrošinot publisko ūdeņu vides 
pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tū-
ristiem, un tika izveidots laukums ar velo-
sipēdu novietni un soliņiem. Papildus tam, 
iepriekšējā gadā Kandavas novada dome 
veica pilsētas asfalta seguma ielu seguma 
atjaunošanu Skolas ielā, Raiņa ielā un Lielās 
ielas posmā, savukārt, ielu seguma nomaiņa 
no grants seguma uz asfaltbetona segumu 
tika veikta Lāč plēša ielā, Ceriņu ielā, Cīruļu 
ielā un Dzeņu ielā, tika veikta gājēju ietves 
atjaunošana Valteru ielā. Šajā gadā tiek plā-
nota transporta infrastruktūras uzlabošanas 
turpināšana Kandavas pilsētā un pārējā no-
vada teritorijā.

Kultūras attīstība un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana

Novada dome pakāpeniski restaurē un 
atjauno novada kultūrvēsturiskās vērtības 

un veicina kultūras attīstību novadā. Pagā-
jušā gadā projekta “Neaizmirst!” ietvaros 
tika atjaunota represijas upuru piemiņas 
vieta Matkulē. Uz piemiņas vietas atbalsta 
sienas iegravētas kandavnieces Dagnijas 
Gudriķes dzejoļa rindas “Rīts aust tik salts 
un tālē sliedes klaudz, to duna atmiņā ar-
vien vēl dzīva …”. Tāpat tika sakopta un 
atjaunota represijas upuru piemiņas vieta 
Kandavas stacijā. 

2021. gada janvārī tika iesniegts projek-
ta pieteikums Valsts Kultūrkapitāla fonda 
izsludinātajā projektu konkursā par mūra 
atseguma vēsturisko izpēti skvērā pie Bru-
ņinieku pilskalna, kā arī sniegts atbalsts 
Kandavas novada muzejam projekta sa-
gatavošanā Kārļa Ādolfa Veinberga darbu 
popularizēšanai. Novada kultūras dzīves 
kvalitātes veicināšanai ir uzsākta projekta 
“Pamatlīdzekļu iegāde Matkules kultūras 
namam” īstenošana. Iepriekšējā gadā tika 
realizēts projekts “Vānes estrādes deju grī-
das atjaunošana”, piesaistot ES struktūrfon-
du finansējumu. Šogad tiks turpināta Vānes 
estrādes skatuves atjaunošana pašvaldības 
budžeta ietvaros. Lai veicinātu iedzīvotāju 
piederības sajūtu novadam, kultūras sagla-
bāšanu, kā arī lai aktualizētu remigrācijas 
jautājumu risināšanu un veicinātu iedzīvotā-
ju izpratni un līdzdalību, Kandavas novada 
dome 2020. gadā īstenoja projektu “Remig-
rācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldī-
bās”, kura ietvaros tika sagatavoti bukleti 
par remigrantu iespējām Kandavas novadā, 

izveidota īsfilma par esošajām remigrantu 
ģimenēm Kandavas novadā un organizēta 
nometne remigrantu ģimenēm ar bērniem. 
Šogad tiek plānots turpināt diasporas un re-
migrantu informēšanu un izpratnes veicinā-
šanu par remigrācijas iespējām.

Atbalsts izglītības sistēmai
Kā pastāvīgu atbalstu esošajai izglītības 

sistēmai Kandavas novada dome īsteno pro-
jektus: “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS 
un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai”, sniedzot atbalstu bērniem 
ar dažādiem mācību pārtraukšanas riskiem 
un papildus iespējas talantīgajiem skolē-
niem attīstīt savas spējas.

 Dome katru gadu iesaistās arī “Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska jaunie-
šu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 
projektu konkursu organizēšanā, kas dod 
iespēju biedrībām un nodibinājumiem 
sniegt ieguldījumu riska grupas izglītojamo 
motivācijas palielināšanā turpināt izglītību 
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas 
dzīvē, kā arī iesaistīt jauniešus aktivitātēs un 
jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formā-
lās izglītības.

Kandavas novada dome novērtē izglīto-
jamo vides nozīmīgumu, tāpēc tiek ieguldīti 
līdzekļi tās uzlabošanā. Pagājušajā gadā tika 
veikti vairāki nozīmīgi izglītības iestāžu 
rekonstrukcijas darbi. Kandavas Kārļa Mī-
lenbaha vidusskolā tika izbūvētas jaunas 
ģērbtuves un dušas telpas. Šogad plānots 
turpināt uzlabojumus skolas infrastruktūrā, 
renovējot sporta zāli un uzlabojot ventilā-
cijas un elektroinstalācijas sistēmu. Cēres 

pamatskola ieguva jaunu jumta segumu, 
šogad iecerēts atjaunot skolas fasādi. Zan-
tes bērnudārzā veikta divu grupiņu sanitāro 
telpu renovēšana, izveidojot telpas ar krā-
sainiem akcentiem, lai tās būtu interesantas 
bērniem.

Aktīva, veselīga dzīvesveida 
veicināšana

Jau kopš 2017. gada novada dome aktī-
vi iesaistās projekta “Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas pasākumi Kandavas 
novadā” īstenošanā, piedāvājot novada ie-
dzīvotājiem dažādas aktivitātes veselības 
veicināšanai, piemēram, bezmaksas zum-
bas, vingrošanas, peldēšanas nodarbības 
un citas aktivitātes. Aktīva dzīvesveida po-
pularizēšanai Kandavas novada dome ir 

Par 2020. gadā realizētajiem projektiem un turpmākajām 
prioritātēm attīstības jomā

Sakarā ar priekšvēlēšanu 
aģitācijas ierobežojumiem, domes 
priekšsēdētājas slejas vietā, 
turpmāk stāstīsim par domes 
administrācijas paveiktajiem un 
plānotajiem darbiem.
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piesaistījusi ES fondu finansējumu un iegul-
dījusi pašvaldības budžetā paredzētos finan-
šu līdzekļus vairāku bērnu rotaļu laukumu 
labiekārtošanā. 

Šogad tiks realizēta virvju trases izveide 
pie Teteriņu ezera, kas sastāvēs no zemas 
trases mazākiem bērniem ar četriem pos-
miem un vidēji augstas trases ar 12 dažādu 
grūtības pakāpju posmiem un nobraucienu. 
Dome sniedz atbalstu biedrībai projekta 
“Kandavas skeitparka atjaunošana” pie Jau-
niešu multifunkcionālā centra “Nagla” īste-
nošanai, kurš tiks realizēts šī gada pavasarī. 
Papildus tiks turpināti pašvaldības ieguldī-
jumi bērnu rotaļu laukumu pilnveidošanā. 

2020. gadā ar Kandavas novada domes 
atbalstu veikta projekta “Pakalpojumu in-
frastruktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plāna īstenošanai Kandavas novadā” 

īstenošana, kura ietvaros tika pārbūvētas 
Kandavas sociālā dienesta fizioterapijas 
kabineta telpas un iegādāts aprīkojums, lai 
paplašinātu sniegto pakalpojumu klāstu un 
paaugstinātu to kvalitāti. Šogad tiek plānots 
turpināt sociālā dienesta pārbūves darbus, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību novada iedzīvotājiem.

Mūsdienu tehnoloģiju 
ieviešana

Šī gada laikā iecerēts īstenot WIFI4EU 
projektu, kura ietvaros tiks nodrošināta bez-
maksas interneta pieejas punktu izvietoša-
na deviņās Kandavas iedzīvotāju un tūristu 
apmeklētākajās vietās Kandavas pilsētā, kā 
piemēram, brīvdabas estrādē “Ozolāji”, Kan-
davas promenādē, sporta hallē, skvērā pie 
Bruņinieku pilskalna, tūrisma informācijas 
centrā, skeitparkā, Kandavas kultūras namā 
un citās vietās.

Papildus tam Kandavas dome turpina 
pakāpenisku ielu apgaismojuma moderni-
zāciju novada teritorijā. Iepriekšējos gados 
izbūvēts moderns LED ielu apgaismojums 
vairākās Kandavas pilsētas ielās un pagastos, 
arī šogad tiks turpināta ielu apgaismojuma 
modernizācija.

Uzņēmējdarbības atbalsts
2020. gadā Kandavas novada dome pir-

mo reizi organizēja grantu konkursu “Attīs-
ti uzņēmējdarbību Kandavas novadā!” ar 
mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīs-
tību novadā, sekmēt darba vietu radīšanu, 
jaunu preču un pakalpojumu veidošanu, kā 
arī jaunu uzņēmumu dibināšanu novadā, 
piešķirot līdzfinansējumu topošajiem un 
esošajiem uzņēmējiem grantu veidā. Ko-
pumā pašvaldības finansiālu atbalstu saņē-
ma septiņi jaunie uzņēmēji. Arī šogad tiks 
rīkots grantu konkurss uzņēmēju atbals-
tam, pirmā konkursa kārta iecerēta aprīļa 
sākumā. Pastāvīgam uzņēmēju atbalstam 
Kandavas novada domes Attīstības un plā-
nošanas nodaļā strādā uzņēmējdarbības 
speciāliste, kura palīdz atrast atbildes uz 
visiem uzņēmējus interesējošiem jautāju-
miem, kā arī iespēju robežās sniedz atbalstu 
uzņēmējdarbībai nepieciešamās dokumen-
tācijas sagatavošanā.

Ar pagājušo gadu noslēdzās ES fondu 
plānošanas periods 2014.-2020. gadam, līdz 
ar to šogad sagaidāms mazāks ES fondu fi-
nansējuma ieguldījums dažādu projektu īs-
tenošanā, ņemot vērā, ka šobrīd vēl notiek 
lēmuma pieņemšana un ES fondu finansē-
juma sadale. Lai arī Kandavas novadam jop-
rojām ir neskaidrs plānošanas reģions, kurā 
mēs tiksim iekļauti pēc administratīvi teri-
toriālās reformas, tomēr domes darbinieki 
jau tagad ir aktīvi iesaistīti plānošanas pro-
cesā, sagatavojot un sniedzot informāciju 
gan Rīgas plānošanas reģionam, gan Kurze-
mes plānošanas reģionam. 2021.-2027. gada 
plānošanas periodā kā galvenās prioritātes 
ES fondu finansējuma projektiem izvirzīti 
mērķi, kas veicina viedāku, zaļāku, ciešāk 
savienotu, sociālāku un iedzīvotājiem tuvā-
ku Eiropu.

Noslēgumā vēlos pateikties Attīstības un 
plānošanas nodaļas darbiniekiem - Silvai 
Ivuškānei, Ivetai Pāžai un Alisei Līvai Ma-
žeikai par sava potenciāla ieguldījumu kopī-
gā attīstībā, tāpat arī visu Kandavas novada 
domes nodaļu darbiniekiem par veiksmīgu 
sadarbību, jo jebkuras struktūrvienības dar-
ba pilnvērtīgs rezultāts sasniedzams tikai ar 
komandas darbu!

AKTUALITĀTES

Par 2020. gadā realizētajiem projektiem un turpmākajām 
prioritātēm attīstības jomā

Par piešķirto sociālo palīdzību  
Kandavas novada iedzīvotājiem
No 01.01.2021. līdz 31.01.2021. trūcīgas mājsaimniecības statuss Kandavas novadā piešķirts 
129 ģimenēm (220 personām), kas salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri ir palielinājies par 30 
ģimenēm (55 personām).
Uz 20.02.2021. trūcīgas mājsaimniecības statuss piešķirts 152 ģimenēm (250 personām), ko 
ietekmējis trūcīgo mājsaimniecību ienākuma sliekšņa palielināšana līdz 272 eiro pirmajai un 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
No 01.01.2021. līdz 31.01.2021. GMI (garantētā minimālā ienākuma) pabalstu saņēmušas 40 
personas, kas salīdzinot ar 2020. gada janvāri ir palielinājies par trīs personām. Izmaksātais 
GMI pabalsta apmērs 2021. gada janvārī bija 2921,00 eiro, kas salīdzinot ar 2020. gada janvāri ir 
palielinājies par 52 %.
No 01.01.2021. līdz 31.01.2021. maznodrošinātas mājsaimniecības statuss piešķirts 28 ģimenēm 
(41 personai), kas salīdzinot ar 2020. gada janvāri ir samazinājies par 6 mājsaimniecībām (12 
personām), ko arī ir ietekmējusi trūcīgo mājsaimniecību ienākumu sliekšņa palielināšana, līdz ar to 
maznodrošinātajām mājsaimniecībām bija iespējams nokārtot trūcīgas mājsaimniecības statusu.
Dzīvokļa un medicīnas pakalpojumu apmaksai paredzēto pabalstu apjoms trūcīgām un 
maznodrošinātām mājsaimniecībām salīdzinot 2021. gada janvāri ar 2020. gada janvāri nav būtiski 
palielinājies. 2021. gada janvārī dzīvokļa pabalstā izmaksāti 2172 eiro, bet medicīnas pakalpojumu 
apmaksai 205 eiro.
No 09.11.2020. līdz 20.02.2021. saistībā ar ārkārtas situāciju valstī pabalstu krīzes situācijā 
saņēmušas 5 mājsaimniecības, no tām 7 pilngadīgas personas un 9 bērni, kopsummā izmaksājot 
1600 eiro, no kuriem 965 eiro ir valsts līdzfinansējums.

Marita Kauliņa, Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja

Par podologa pakalpojumiem Kandavā
Kandavas novada Sociālais dienests informē, ka ar š.g. 1. martu Sociālajā dienestā vairs nav 
pieejami podologa pakalpojumi. Podologs Rudīte Līdaka beidz savas darba attiecības. Šo 
pakalpojumu iespējams saņemt pie citiem speciālistiem Kandavā. Podologa pakalpojuma vietā 
plānots piedāvāt ģimenes asistenta/sociālā mentora pakalpojumu, atbalstam ģimenēm ar bērniem.
Iedzīvotāju ievērībai! Kandavā ārstniecisko pēdu aprūpi veic podologs Laila Zommere. Patlaban, 
līdz noteikto epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanai, tiek piedāvātas mājas vizītes. Visi 
pakalpojumi ir tikai maksas. Pēc ierobežojumu atcelšanas pieņemšana pēdu aprūpes kabinetā 
Kandavā, Skolas ielā 12(sporta hallē). Sazināties pa tālruni 29451887. 
Podologs Laila Zommere strādā arī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē, kur cukura 
diabēta pacientiem ar ģimenes ārsta vai endokrinologa nosūtījumu iespējams saņemt valsts 
apmaksātus pēdu aprūpes pakalpojumus. Lai pieteiktos šiem pakalpojumiem, jāzvana uz Talsu 
slimnīcas reģistratūru pa tālruni:63624665.
Aparāta pedikīrs problemātiskai pēdai (sēnīšu nagi, varžacis, plaisas) iedzīvotājiem pieejams Kandavā 
Jelgavas ielā 1C,  tālr. 26136799. Turpat veic arī ausu caurduršanu ar iekapsulēto auskaru metodi.

Par biedrības “Latvijas Sarkanais 
Krusts” Kandavas novada komitejas 
atbalstu novada iedzīvotājiem

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros 2020. gadā Kandavas 
novada iedzīvotāji saņēmuši:
• Pārtikas pakas – 2515 (t.sk. Matkulē 185) par 37400,42 eiro;
• Higiēnas un saimniecības preces – 1260 (t.sk. Matkulē – 110) pakas par 8857,93 eiro;
• Bērnu pārtika (7-12 mēn. vec.) – 16 pakas par 634,37 eiro;
• Bērnu pārtika (13-18 mēn. vec) – 23 pakas par 1044,31 eiro;
• Bērnu pārtika (19-24 mēn. vec.) – 10 pakas par 482,83 eiro;
• Bērnu higiēna (0-6 mēn.vec.) – 5 pakas par 302,50 eiro;
• Bērnu higiēna (7-12 mēn. vec.) – 13 pakas par 880,09 eiro;
• Bērnu higiēna (13-18 mēn. vec.) – 15 pakas par 732,72 eiro;
• Bērnu higiēna (19-24 mēn. vec.) – 2 pakas par 60,52 eiro;
• Skolas komplekts (5-10 gadi) – 62 pakas( t.sk.Matkulē – 4) par 1786,23 eiro;
• Skolas komplekts (11-16 gadi) – 82 pakas(t.sk. Matkulē – 15) par 1654,- eiro. 
Kopumā 2020. gadā iedzīvotāji saņēmuši pakas par 53 835,93 eiro. 

Sagatavoja Kandavas novada komiteja

Donoru diena
18.martā no plkst. 10.00-13.00 Kandavas 
novada sociālā dienesta telpās notiks Donoru 
diena.
Būsiet laipni gaidīti! Katra donora atsaucība 
ir ļoti svarīga, lai kopīgi palīdzētu visiem 
pacientiem, kam tas ir nepieciešams!

Kandavas 
novada dome 

izsaka pateicību 
LSK Kandavas 

novada komitejai 
par darbu
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

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

Kandavas novada domes sēdē 2021. gada 25. februārī pieņemtie lēmumi
Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumos
• Nolēma, ka 2021.gada februārī un līdz brīdim, kad 

tiks atsāktas individuālās vai grupu nodarbības 
klātienē Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iz-
glītības iestāžu izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) 
tiek samazināta līdzfinansējuma samaksa par 50% 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakal-
pojuma saņemšanai.

• Nolēma noteikt, ka pašvaldības līdzfinansējumu 
2021.gada marta mēneša pusdienu maksai EUR 
0,71 mācību dienā vienam bērnam no daudzbēr-
nu ģimenes, kuras bērns izglītību iegūst kādā no 
Kandavas novada vispārējā izglītības iestādē (5.-9.
klasē) un tā dzīvesvieta deklarēta Kandavas nova-
dā, izmaksā izglītojamā likumiskajam pārstāvim 
EUR 12,78 vienam izglītojamajam par 18 mācību 
dienām. Lai izglītojamā likumiskais pārstāvis sa-
ņemtu līdzfinansējumu, no 2021.gada 1.marta līdz 
5.martam jāiesniedz iesniegums (E-Klases vidē vai 
ar drošu elektronisko parakstu) izglītības iestādē 
(skolā), kurā izglītojamais mācās.

• Skolu direktoriem saņemtie iesniegumi jāiesniedz 
Izglītības pārvaldē līdz 9.martam, lai īstenotu tālā-
kās darbības.

• Apstiprināja pamatbudžeta izdevumus Kandavas 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs, pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs savstarpējo no-
rēķinu veikšanai 2021.gadā pēc 2020.gada naudas 
plūsmas izdevumiem.

• Nolēma sadalīt valsts budžeta finansējumu 19105,00 
EUR piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem un skolotāju palīgiem, kuri 
strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikā: PII “Zī-
ļuks” 11069,40 EUR, Cēres pamatskolai 1442,57 
EUR, Vānes pamatskolai 2570,57 EUR, Zantes 
pamatskolai 1420,37 EUR, Zemītes sākumskolai 
2030,27 EUR un Kandavas Reģionālā vidusskolai 
571,80 EUR. Izglītības iestāžu vadītājiem noteikta 
atbildība par iestādei piešķirtā finansējuma sadalī-
šanu un izlietojumu, atbilstoši piešķīruma mērķim.

Finanšu jautājumos
• Nolēma atļaut atsavināt nekustamos īpašumus „Cē-

res robežlauks”, Kandavas pagastā, nosakot izsoles 
sākumcenu 2000,00 euro, izsoles soli 100,00 (viens 
simts) euro un nodrošinājumu 10% apmērā no sā-
kuma cenas un “Dīķmalas”, Matkules pagastā ar 
izsoles sākumcenu (nosacītā cena) 2000,00 euro, 
izsoles soli 100,00 euro un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no sākuma cenas.

• Nolēma atļaut atsavināt  kokmateriālus, kopējais ap-
joms apmēram 481,464 m3 (egles zāģbaļķus 167,732 
m3, priedes zāģbaļķus 230,49 m3, egles, priedes ta-
ras klučus 83,242 m3), kas izstrādāti no pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Sēravoti”, Kandava,  nosacītā 
pārdošanas cena  27809,55 euro, ko veido:  egles zā-
ģbaļķi 53,00 euro/m3;  priedes zāģbaļķi 68,00 euro/
m3; egles, priedes taras kluči 39,00 euro/m3, izsoles 
nodrošinājums 2780,00 euro. 

Sociālās palīdzības un 
veselības aizsardzības 
jautājumos
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2015.gada 28.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.13 “Kārtība, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maz-
nodrošinātu Kandavas novadā””, kuri nosūtīti Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma sniegšanai.

• Apstiprināja Sociālā dienesta atskaiti par sociālo pa-
līdzību un sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā.

Citos jautājumos
• Nolēma apstiprināt Kandavas novada pašvaldības 

reorganizācijas plāna konstatējošo daļu un to, ka 
iegūstošai pašvaldībai – Tukuma novada domei plā-
notais apvienojamo pašvaldību institūciju, mantas 
un saistību nodošanas datums 2021.gada 31. decem-
bris (pēc stāvokļa uz 2020. gada 31.decembri).

• Apstiprināja Kandavas novada attīstības program-
mas 2017.-2023. gadam Rīcības un investīciju 
plāna aktuālo redakciju (aktualizēta redakcija pub-
licēta mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldī-
ba- plānošanas dokumenti)

• Apstiprināja izmaiņas Kandavas novada Sporta 
padomes sastāvā. No Sporta padomes atbrīvots 
Indulis Matīss, tā vietā apstiprināts Varis Krūmiņš, 
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

direktors. Sporta padomes sastāva izmaiņas spēkā 
no 2021. gada 25. februāra.

• Apstiprināja Kandavas novada bāriņtiesas pārskatu 
par 2020. gadu.

• Nolēma atstāt negrozītu Dzīvokļu komisijas 2020. gada 
16. novembra sēdes lēmumu par pašvaldības dzīvok-
ļa Lielā ielā [..] īres līguma nepagarināšanu.

• Apstiprināja Domes mantas nomas maksas atvieg-
lojumu komisijas nolikuma grozījumus, kuri stājas 
spēkā 2021. gada 1. martā (konsolidēts nolikums 
publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – paš-
valdība- noteikumi, nolikumi, cenrāži)

• Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 2021. taksācijas gadam, sākot ar 
2021.  gada 1.  martu, samazinot nodokļa summu 
par 50% piecām personām, atteikt atvieglojumu 
piešķiršanu trim personām.

• Nolēma piešķirt domes priekšsēdētājai Ingai Priedei 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no š. g. 8. marta 
līdz 21. martam, no 12. aprīļa līdz 25. aprīlim, pa-
pildatvaļinājumu š. g. 7. un 8. maijā un no 10. līdz 
14.  maijam un 31.  maijā. Domes priekšsēdētājai 
tiks izmaksāts marta mēnesī atvaļinājuma pabalsts 
50% apmērā no darba algas.

• Nolēma atcelt domes 2019. gada 28. novembra lēmu-
mu “Par Kandavas novada domes ārkārtas sēdes 2013. 
gada 30. maija lēmuma (protokols Nr. 6, 1. §) atcelšanu 
un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 
anulēšanu” (protokols Nr.13, 6. §). Tas nozīmē, ka SIA 
“Rūdolfi” tiek atjaunota bieži sastopamo derīgo izrak-
teņu ieguves atļauja, izsniegta 2013. gada maijā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.2

“Par Kandavas novada domes 2011.  gada 28.  ap-
rīļa saistošo noteikumu Nr. 3 “Par īpašumiem, 
kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusam” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. pan-
ta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Kandavas novada do-
mes 2011. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus 
Nr. 3 “Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot 
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai mazno-
drošinātas ģimenes (personas) statusam”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 5

„Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 
29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par 
sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 35.  panta otro, cetur-
to un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 
17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprē-
ķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garan-
tētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 
15. punktu

• Izdarīt Kandavas novada domes 2019. gada 29. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu” (turpmāk – no-
teikumi), kas apstiprināti Kandavas novada domes 
sēdē 2019. gada 29. augustā (protokols Nr.10, 1.§), 
Kandavas Novada Vēstnesis, 2019, 10., 12. nr.; 
2020, 5. nr. šādus grozījumus:

• Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma” 36.panta sesto daļu, 
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra notei-
kumiem Nr. 809. “Noteikumi par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palī-
dzības saņemšanu” 15. punktu”

• Izteikt noteikumu 2.1. šādā redakcijā:
“2.1. Pabalsta pieprasītājs – mājsaimniecības pār-
stāvis, kurš vēršas Sociālajā dienestā un pieprasa 
sociālās palīdzības pabalstu.”

• Svītrot noteikumu 2.2. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 2.3. apakšpunktu.
• Izteikt noteikumu 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5. Maznodrošināta mājsaimniecība – mājsaim-
niecība kuras ienākumi un materiālais stāvoklis 
nepārsniedz Kandavas novada domes saistošajos 
noteikumos noteikto līmeni”;

• Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības soci-
ālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu materiālu 
atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimnie-
cībām un krīzes situācijā nonākušām mājsaim-
niecībām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un 
veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā”. 

• Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 
“4. Tiesības saņemt noteikumos minētos pabals-
tus ir mājsaimniecībai, kura savu dzīvesvietu 
deklarējusi Kandavas novada administratīvajā 
teritorijā”.

• Izteikt noteikumu 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;”

• Izteikt noteikumu 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“6.2. dzīvokļa pabalsts trūcīgām un maznodrošinā-
tām mājsaimniecībām;”

• Izteikt noteikumu 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai 
trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām;”

• Izteikt noteikumu III nodaļu šādā redakcijā:
“III. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts;”

• Izteikt noteikumu 12. punktu šādā redakcijā :
“12. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu aprē-
ķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta notei-
kumos noteiktajā kārtībā;”

• Svītrot noteikumu 13. punktu.
• Izteikt noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Pabalsts tiek izmaksāts 10 (desmit) dienu laikā 
no brīža, kad Sociālā dienesta sociālais darbinieks 
pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu”. 

• Izteikt noteikumu 15. punktu šādā redakcijā: 
“15. Pabalsts par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts 
līdz šī mēneša 25. datumam, ja mājsaimniecībā 
esošās darbspējīgās personas ir parakstījušas soci-
ālās rehabilitācijas plānu, kurā ir noteikti līdzdar-
bības pienākumi, kas apliecina mājsaimniecībā 
esošo personu gatavību iesaistīties savas situācijas 
uzlabošanā”.

• Svītrot noteikumu 16. punktu.
• Izteikt noteikumu IV. nodaļu šādā redakcijā: 

“IV. Dzīvokļa pabalsts trūcīgām un maznodrošinā-
tām mājsaimniecībām”

• Izteikt noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:
“17. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt trūcīgas 
un maznodrošinātas mājsaimniecības, pamatojo-
ties uz Sociālajā dienestā iesniegtu iesniegumu.”;

• Izteikt noteikumu 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.1. centralizētās apkures pakalpojuma daļējai 
apmaksai, ja mājsaimniecība dzīvo mājoklī ar cen-
tralizētu apkuri;”

• Izteikt noteikumu 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.2. kurināmā iegādei, ja mājsaimniecība dzīvo 
mājoklī ar krāsns apkuri;”

• Izteikt noteikumu 18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.3. komunālo maksājumu (īre/apsaimniekoša-
na, gāze, ūdens, kanalizācija, asenizācija, elektrība 
un apkure koplietošanas telpās, atkritumu apsaim-
niekošana) apmaksai;”

• Izteikt noteikumu 19. punktu šādā redakcijā: 
“19. Dzīvokļa pabalstu piešķir pamatojoties uz ne 
agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem izdotiem izdevu-
mu apliecinošajiem dokumentiem, kas ir attiecinā-
mi uz trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa laikposmā saņemtiem ar dzīvokļa īres un/
vai uzturēšanu saistītiem maksājumiem.”

• Izteikt noteikumu 20.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“20.1. 65,00 EUR (sešdesmit pieci eiro) trūcīgām 
un maznodrošinātām mājsaimniecībām;”

• Izteikt noteikumu 20.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“20.2. 100,00 EUR (viens simts eiro) personām, 
kuras saņem garantētā minimālā ienākuma pabal-
stu (GMI).”

• Izteikt noteikumu 21.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“21.1. 50% (piecdesmit procenti) apmērā no pē-
dējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu 
kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas 
trūcīgām mājsaimniecībām, bet ne vairāk kā 50% 
apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēneša darba algas par (1) viena mēneša īres un 
komunālo maksājumu izdevumiem;”

• Izteikt noteikumu 21.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“21.2. 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no pēdējo 
trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās 
apmaksātās vai rēķinā norādītās summas mazno-
drošinātām mājsaimniecībām, bet ne vairāk kā 
50% apmērā no Ministru kabineta noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas par (1) viena mēneša 
īres un komunālo maksājumu izdevumiem;”

• Izteikt noteikumu 21.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“21.3. 100% (simts procenti) apmērā no pēdējo trīs 
mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās ap-
maksātās vai rēķinā norādītās summas, personām, 
kas saņem Garantētā minimālā ienākuma pabalstu 
(GMI) un kuras veic sociālā rehabilitācijas plānā 
uzdotos līdzdarbības pienākumus;”

• Izteikt noteikumu 25. punktu šādā redakcijā: 
“25. Pabalstu krīzes situācijā ir tiesīga saņemt 
mājsaimniecība, kurai katastrofas vai citu ārēju 
notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos 
problēmu risināšanas veidus, pati saviem spē-
kiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas 
un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla 
palīdzība.”

• Izteikt noteikumu 27.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“27.2. gadījumos, kas iestājušies no mājsaimnie-
cības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ ne vairāk kā 
100,00 EUR (viens simts eiro) apmērā;”

• Izteikt noteikumu 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“27.3. gadījumos, kas iestājušies no mājsaimniecības 
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, laikā, kad valstī izslu-
dināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi 
pēc ārkārtējās situācijas beigām saistībā ar Covid-19: 

katrai mājsaimniecībā dzīvojošai darbspējīgai perso-
nai ne vairāk kā 100 EUR mēnesī, kā arī ne vairāk kā 
50 EUR mēnesī par katru personas apgādībā esošu 
bērnu līdz 18 gadu vecumam, ja izpildās viens no 
šādiem nosacījumiem;”

• Izteikt noteikumu 27.3.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“27.3.1. mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo situā-
ciju nav ienākumu vai ienākumi ir samazinājušies 
(piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, per-
sonai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 
saņemts bezdarbnieka pabalsts vai persona neatbilst 
nosacījumiem, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, 
pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz 
cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – 
pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu 
avotu, u.c., persona nesaņem dīkstāves pabalstu vai 
dīkstāves palīdzības pabalstu);”

• Izteikt noteikumu 27.3.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“27.3.2. mājsaimniecībai ir radušies papildus izde-
vumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā 
saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām 
valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti 
papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);”

• Izteikt noteikumu 27.3.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“27.3.3. mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies ka-
rantīnā un tai nav iztikas līdzekļu;”

• Izteikt noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:
“28. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, pamatojoties uz 
Sociālā dienesta sociālā darbinieka sniegto atzinu-
mu, kurā izvērtētas mājsaimniecības spējas apmieri-
nāt savas pamatvajadzības, krīzes situācijas izraisītās 
sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes 
situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un 
mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.”

• Izteikt noteikumu 30. punktu šādā redakcijā: 
“Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai ir tiesī-
gas saņemt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaim-
niecības, trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimnie-
cības statusa laikposmā ar veselības aprūpi, iegādāto 
briļļu un iegādāto medikamentu izdevumu daļējai 
segšanai.”

• Izteikt noteikumu 32.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“vienas trešās daļas apmērā pēc apmaksātā čeka vēr-
tības maznodrošinātām mājsaimniecībām, bet ne 
vairāk kā 85,00 EUR (astoņdesmit pieci eiro) viena 
kalendārā gada laikā vienai personai;”

• Izteikt noteikumu 32.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“32.2. pusi no apmaksātā čeka vērtības trūcīgām 
mājsaimniecībām, bet ne vairāk kā 140,00 EUR 
(viens simts četrdesmit eiro) viena kalendārā gada 
laikā vienai personai;”

• Izteikt noteikumu 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“pilnā apmērā apmaksātā no čeka vērtības per-
sonām, kuras saņem garantētā minimālā ienāku-
ma pabalstu (GMI), bet ne vairāk kā 200,00 EUR 
(divi simti eiro) viena kalendārā gada laikā vienai 
personai.”
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● No 2021. gada janvāra līdz brīdim, 
kad tiks atsāktas individuālās vai grupu 
nodarbības klātienē pēc valstī izsludinā-
tās ārkārtējās situācijas, Kandavas nova-
da Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo 
izglītības iestāžu izglītojamo vecākiem 
(aizbildņiem) par 50% tiek samazināta 
līdzfinansējuma samaksa profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības pakalpoju-
ma saņemšanai;

● Pašvaldība izmaksā līdzfinansēju-
mu marta mēneša pusdienu maksai EUR 
0,71 mācību dienā vienam bērnam no dau-
dzbērnu ģimenes, kuras bērns izglītību ie-
gūst kādā no Kandavas novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādē (5.-9. klasē) 
un tā dzīvesvieta deklarēta Kandavas no-
vadā, izmaksājot izglītojamā likumiskajam 

pārstāvim, EUR 12,78 vienam izglītojama-
jam par 18 mācību dienām;

● Līdz valstī noteiktā attālināto mā-
cību perioda beigām, bet ne ilgāk kā līdz 
mācību gada beigām, pašvaldība nodroši-
na pārtikas pakas Kandavas novada paš-
valdības vispārējo izglītības iestāžu 1.-4. 
klašu izglītojamajiem neatkarīgi no izglī-
tojamā deklarētās dzīvesvietas;

● Ienākumu zaudējuma gadījumā, ir 
iespēja saņemt krīzes pabalstu 100 EUR 
apmērā pieaugušajam, un par bērnu 50 
EUR. Sīkāka informācija Sociālajā dienes-
tā (tālr. 29171921).

● Latvijas Sarkanā Krusta Kanda-
vas novada komitejā maznodrošinātām 
un trūcīgām personām iespējams sa-
ņemt pārtikas un higiēnas preču pakas 

pieaugušajiem un dažāda vecuma bēr-
niem (Ja ienākumi nepārsniedz 327 EUR 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaim-
niecībā un 229 EUR katrai nākamajai per-
sonai mājsaimniecībā). Pakas lūgums pie-
teikt pa tālruni: 26312977.

AKTUĀLI

Cienījamie Kandavas, Kandavas novada un 
Pūres pagasta iedzīvotāji!

Jums ir iespēja pasūtīt zāles un citas aptiekā 
iegādājamas preces uz mājām:

• ja nevarat atnākt uz aptieku
• ja nav iespējas kādam jūsu vietā atnākt uz 

aptieku vai nevēlaties, lai kāds cits to darītu
• ja esat slims ar Covid 19 vai atrodaties 

pašizolācijā
Piegāde tiek piedāvāta ārsta nozīmētām 
recepšu zālēm, bezrecepšu zālēm, 
medicīnas ierīcēm, higiēnas precēm, uztura 
bagātinātājiem.
Lai saņemtu piegādi dzīvesvietā sazinieties ar 
aptiekas ”Vecā aptieka” farmaceitu pa zemāk 
norādīto telefona numuru vai rakstot e-pastu.

Pieņemot pasūtījumu farmaceits aicinās 
nosaukt:

• vārdu uzvārdu
• dzīvesvietas adresi
• telefona numuru
• ja izrakstītas E-receptes, tad arī personas 

kodu.

Farmaceits atzvanīs pēc pasūtījuma 
nokomplektēšanas, lai izrunātu jautājumus 
par zāļu lietošanu, references cenu 
medikamentiem, zāļu aizvietošanu, zāļu 
glabāšanu, par samaksas kārtību (skaidrā 
naudā vai ar bankas karti), piegādes laiku (jau 
pasūtīšanas dienā vai citā dienā, ja prece nav 
uz vietas aptiekā)
Zvaniet, jautājiet, noskaidrojiet!
Aptiekas darba laiks P.O.T.C.P. 8.30-18.00
S. 9.00-16.00
SV; svētku dienas - slēgts
Tālruņa nr. 63182415; 
e-pasts: kandavasaptieka@inbox.lv
Piegādes maksa: pasūtījumiem līdz 30 EUR – 
pakalpojuma maksa 2 EUR
pasūtījumiem virs 30 EUR – bez maksas

No 2021. gada 1. janvāra tika palielināts 
GMI (garantētais minimālais ienākums) 
pabalsts 
• 109 eiro apmērā pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā,
• 76 eiro katrai nākamai personai māj-
saimniecībā (iepriekš 64.00 eiro vienam 
ģimenes loceklim);
• trūcīgas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis līdz 
• 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 
• 190 eiro katrai nākamajai personai māj-
saimniecībā, (iepriekš 128.06 eiro vienam 
ģimenes loceklim). 

No 2021. gada 5. februāra Kandavas 
novadā palielināts
maznodrošinātas mājsaimniecības ienā-
kuma slieksnis līdz 
• 354 eiro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 
• 248 eiro katrai nākamai personai 
mājsaimniecībā 

Mājsaimniecībām, kurām Kandavas 
novada Sociālajā dienestā piešķirts trū-
cīgas mājsaimniecības statuss vai maz-
nodrošinātas mājsaimniecības statuss, ir 
iespējams saņemt:
• GMI pabalstu (ja ienākumi ir mazāki, kā 
109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 76 eiro katrai nākamai 
personai mājsaimniecībā. (Pabalsta ap-
mērs ir starpība līdz iepriekš norādītajām 
GMI pabalsta summām)).
• dzīvokļa pabalstu, 
• pabalstu medicīnas pakalpojumu 
apmaksai. 

Ja ienākumi nepārsniedz 327 eiro 
pirmajai vai vienīgajai personai māj-
saimniecībā un 229 eiro katrai nākama-
jai personai mājsaimniecībā, iespējams 
saņemt pārtikas un pamata materiālo pa-
līdzību no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcī-
gākajām personām.

Jautājumu gadījumā par sociālo pa-
līdzību un trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusu lūdzam sazināties 
ar sociālajiem darbiniekiem:
- Kandavā, Kandavas un Cēres pagastā: 

Zina Deiča, tālr. 27850670; 
Elīna Dumpe, tālr. 29128478;

- Zemītes un Matkules pagastā: 

Rota Eižvertiņa, tālr. 28682418;
- Vānes pagastā: Mudīte Ozola, 

tālr. 28678132;
- Zantes pagastā: Ligita Feldmane, 

tālr. 28318172
Elīna Dumpe, 

Kandavas novada sociālā dienesta 
Informācijas un pabalstu nodaļas vadītāja

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
(reģ. nr. 41203006844)

aicina darbā juristu/-i 
uz nepilnu slodzi uz nenoteiktu laiku

Mēs būsim priecīgi redzēt savā kolektīvā uztica-
mu, zinošu, mācīties un attīstīties gribošu cilvēku.

Galvenie darba pienākumi:
• darbs ar debitoriem,
• prasību tiesā iesniegšana un pārstāvniecība,
• līgumu projektu sagatavošana, iepirkumu 
organizēšana un citi pienākumi saskaņā ar 
amata aprakstu.

Prasības pretendentiem:
• pieredze līdzīgu darba pienākumu veikšanā,
• likumdošanas aktu izpratne, spēja tos 
izmantot darbā,
• labas latviešu valodas rakstu prasmes,
• labas komunikācijas spējas,
• prasmes lietvedības dokumentu 
sagatavošanā,

Mēs piedāvājam:
• neatkarīgu sava darba laika plānošanu,
• mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas 
iespējas,
• iespēju iegūt profesionālo pieredzi,
• izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu,
• atalgojumu pirms nodokļu nomaksas 450 eur 
par nepilnu slodzi.

Pieteikuma dokumentus – dzīves gājuma 
aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu 
dokumentu kopijas – iesniegt SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” Robežkalni, Kandavas 
pagasts, Kandavas novadā, LV-3120 vai 
elektroniski uz e-pastu sia_kkp@inbox.lv līdz 
2021. gada 15. martam.

Par sociālo palīdzību un trūcīgas/
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu

GMI, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņi

Sociālais atbalsts ģimenēm ar bērniem 
ārkārtējās situācijas laikā

“Vecā aptieka Kandavā” piedāvā zāļu piegādi uz iedzīvotāju dzīvesvietu
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Kandavas novads 
2009–2018

2017. gada 9. februārī Kandavas no-
vadu apmeklē Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs. Vizītē piedalās arī Zemkopības 
ministrijas valsts sekretāra vietniece Pārsla 
Rigonda Krieviņa, Lauku atbalsta dienesta 
direktore Anna Vītola-Helviga un Pārtikas 
veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris 
Balodis kopā ar kolēģi no PVD Rietumpie-
rīgas pārvaldes Sarmīti Eisaku, kuras uz-
raudzībā ir Kandavas novads

2017. gada 25. februārī 20 gadu jubi-
leju svin Kandavas kultūras nama senioru 
deju kolektīvs „Kandavnieks” 

2017. gada sākumā Kandavas novada 
pašvaldība laiž klajā suvenīrmonētu kapsu-
las/kartiņas iepakojumā „Kandavai 100”. Tā 
ir kalta Beļģijā un aversā ir redzams Kanda-
vas pilsētas ģerbonis

2017. gada 21. martā, veicot Kandavas 
pilsētas siltumtrases pārbūvi un jauniekār-
tošnas darbus, sākas arheoloģiskā uzraudzī-
ba, ko veic vēsturnieks A. Dzenis arheologa 
Andra Tomašūna vadībā

2017. gada 20. maijā Kandavas novada 
muzejā norit kārtējā Muzeju nakts ar moto 
„Laika rats”. Muzicē Inita Jansone, nakts 
ekskursijā „Zudis laikā” dodas A. Dzenis, 
spēli „Vai pazīsti Eduardu Veidenbaumu” 
vada Ināra Znotiņa, radošajās darbnīcās 
darbojas biedrība „7 balles”

2017. gada 26. maijā sākas Kandavas 
novada svētki „Lustīga dzīvošana”. Piekt-
dien Kandavas novada muzejā notiek zi-
nātniskā konference „Kurzemes pilsētu 
tiesības”, sestdien ir dažādi pasākumi un 
koncerti Promenādē un brīvdabas estrādē 
Ozolāji, bet svētdien svētki beidzas ar trako 
nobraucienu Pūzurgravā

2017. gada 28. maijā blakus Kuršu pils-
kalnam atklāj jaunu vides objektu – Kan-
davas vēsturisko nosaukumu, kas rakstīts 
dokumentā, kurā Kandava minēta pirmo 
reizi – Candowe

2017. gada 31. maijā Kandavas nova-
da muzejā pulcējas 1991. gada barikāžu 
aizstāvji no Kandavas novada, lai saņemtu 
piemiņas balvas un Pateicības rakstus par 
piedalīšanos 1991. gada janvāra barikādēs. 
Apbalvojumus pasniedz 1991. gada bari-
kāžu dalībnieku Apbalvošanas komisijas 
priekšsēdētājs un barikāžu laika Tautas 
frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks un 
Barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais. 
Pasākumā piedalās arī Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs A. Ķieģelis un tā laika 
Kandavas pilsētas izpildkomitejas priekšsē-
dētājs Dainis Rozenfelds

2017. gadā no 15. līdz 18. jūnijam 
Kandavā notiek 3. Lauku kopienu parla-
ments „Visai Latvijai jādzīvo!”. Parlamentā 
dalību ņem vairāk nekā 200 Latvijas lauku 
kopienu, pašvaldību, augstskolu darbinieki, 
pētnieki, praktiķi un lauku attīstības entu-
ziasti no vismaz 35 novadiem. Noslēgumā 
kopienu parlamenta dalībnieki izstrādā 
kopīgu rezolūciju, apņemšanos konkrētām 
rīcībām nākamajiem diviem gadiem un 
ilgtermiņā

2017. gada 6. jūlijā sarunās ar pašvaldī-
bas pārstāvjiem netiek dota skaidra atbilde, 
kurš un kā turpmāk finansēs Kandavas in-
ternātvidusskolu. Pašvaldība to nevar atļau-
ties, savukārt, valsts vēlas likvidēt internāt-
skolas kā institūciju vispār

2017. gada 10. jūlijā Kandavā pašvaldī-
bas deputāti pilda priekšvēlēšanu apņemša-
nos un vecpilsētā uzstāda puķu kastes. Tas 
ir pirmais jaunizveidotās „Kandavas Ģil-
des” un novada domes rīkotais pasākums

2017. gadā no 17. līdz 22. jūlijam Kan-
davā notiek Mākslas plenērs. Tajā darbojas 
četras darbnīcas: keramikas (vada Matilde 
Laura Ikerte), gleznošanas (vada Tuku-
ma Mākslinieku grupas vadītāja Ingemāra 
Treija-Čivle), mozaīka (vada Jeļena Ka-
žoka) un darbs ar koku (vada Andis Jakob-
sons un Jurģis Ābele)

2017. gada 21. jūlijā Kandavas novada 
Sociālā centra zālē svinīgi atklāj novada bā-
riņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Lienas 
Reinbergas grāmatu „Rūpju bērni Kanda-
vas novadā”

2017. gada 1. augustā Kandavas no-
vada Izglītības pārvaldi sāk vadīt līdzšinē-
jā Zantes pamatskolas direktore Kristīne 
Elksnīte

2017. gada 14. septembrī Kandavā tes-
ta režīmā pirmo reizi iedarbina jaunbūvēto 
Sabiles ielas katlu māju

2017. gada 19. septembrī svinīgi atklāj 
Kandavas jaunbūvēto katlu māju. Plānots, 
ka tā darbosies automātiski un spēs sara-
žot 3,5 MWh siltuma. Pasākumā piedalās 
SIA „Monum” pārstāvis Māris Ozoliņš, 

AS „Komforts” pārstāvis Ivars Liepiņš un 
AS „Inspecta Latvia” būvuzraugs Arnis 
Heinrihsons

2017. gada 28. septembrī par Kanda-
vas komunālās saimniecības vadītāju kļūst 
Oskars Kļava

2017. gada 12. oktobrī Kandavas 
mākslinieki un amatnieki pirmo reizi ar 
savu stendu piedalās starptautiskajā dizai-
na izstādē „Design Isle”

2017. gada 28. oktobrī Kandavā notiek 
astotie Kafijas un tējas svētki. Svētku laikā 
Kandavas novada muzeja Mākslas galerijā 
risinās galda spēles „Ice Cool” čempionāts, 
var apskatīties Astrīdas Šliseres jubilejas 
izstādi, piedalīties atstarotāju izgatavošanā 
kopā ar biedrību „7 balles”, bet amatnie-
cības centrā kopā ar amatniekiem gatavot 
raibo zupu. Savukārt, kultūras namā visus 
gaida Kannu izstāde (kafijas, tējas u.c. kan-
nas), gaišreģa kambaris, kā arī kafijas, tējas 
un dažādu našķu baudīšana

2017. gada 12. novembrī Kandavas no-
vada muzejā notiek D. Gudriķes otrā dzejas 

krājuma „Tāds skudras ceļš” prezentācija
2017. gada 16. novembrī Kandavā at-

klāj rekonstruēto Mūzikas un mākslas sko-
lu. Darbus veikuši projektētāji un būvnieki 
SIA „DELPRO” un SIA „COMPAIGN”

2017. gada 26. decembrī par „Latvijas 
lepnumu” kļūst ilggadējā Kandavas bāriņ-
tiesas darbiniece L. Reinberga

2017. gada nogalē jau sesto gadu pēc 
kārtas darbojas Ziemassvētku dāvanu tir-
gus, tagad gan bijušā salona „Laipa” telpās. 
Galvenā tirdziņa rīkotāja un vēstnese ir 
Annija Rudzīte 

2018. gada 1. janvārī reorganizāci-
jas rezultātā Kandavas Kultūras pārvalde 
pārtop par Kandavas Kultūras un sporta 
pārvaldi. Tās vadību pārņem Iveta Grunte, 
par viņas vietnieku sporta jautājumos kļūst 
Roberts Rozentāls, bet reklāmas menedže-
ra-lietveža amatu ieņem A. Rudzīte

2018. gada 18. janvārī Kandavas no-
vada muzejā notiek Tautas Saimes grā-
matas iedziedāšana. Pasākums sākas ar 
piemiņas brīdi pie K. Mīlenbaha vecāku 

kapa Kandavas Baznīcas kapos. Pēc svi-
nīgās grāmatas iedziedāšanas( to iedzied 
Valdeķu kultūras nama jauktais vokālais 
ansamblis “Doremi”) notiek novadpētnie-
cības materiālu krājuma „Kandavas nova-
da burtnīcas” I daļas „Kandavas burtnīca” 
prezentācija

2018. gada 23. februārī pirmo reizi no-
tiek pasākums „Kandavas novada Sporta 
laureāts 2017”. Tajā deviņās nominācijās ap-
balvo aizvadītā gada labākos sportistus. Gal-
veno balvu par „Mūža ieguldījumu sportā” 
saņem Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 
sporta skolotāji un treneri Gaida un Laimo-
nis Ģiguļi. Par „Labāko komandu” balvu sa-
ņem SK Kandavas sieviešu volejbola koman-
da, par „Sporta atbalstītāju” balvu saņem 
uzņēmuma „RDR Plus” valdes priekšsēdē-
tājs Raivis Bērziņš, par „Sporta entuziastu” 
kļūst Igors Zaļevskis, „Labākais sportists teh-
niskajos sporta veidos” ir Adrians Lasis, par 
„Labāko treneri” atzīst sporta skolas direk-
toru un vieglatlētu treneri Induli Matīsu, kā 
„Cerība sportā” balvas saņem Annija Stepiņa 

VĒSTURE

Kandava simts gados (1918–2018)
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un Kristaps Ķilps, bet par „Gada sportistu” 
kļūst basketbolists Guntars Strāķis

2018. gada 16. martā Latvijas Republi-
kas ziemas čempionātā par Latvijas čempio-
ni šķēpmešanā U-18 klasē kļūst Kandavas 
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
audzēkne Ieva Annija Stepiņa

2018. gada 21. aprīlī Kandavas kultū-
ras namā notiek Kurzemes mūzikas skolu 
orķestra festivāls, kas pulcē vairāk nekā 190 
jauno mūziķu

2018. gada 11. maijā Kandavas kartin-
ga trasē pirmo reiz norisinās sacensības ar 
elektrokartingiem

2018. gada 19. maijā uz Kandavas no-
vada muzeju aicina Muzeju nakts, kuras ko-
pīgais moto ir „Šūpulis”. Pasākumā koncertē 
aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists Māris 
Kupčs, ekskursijā „Kandavnieku šūpulis” 
ved vēsturniece Aksilda Petrevica, darbojas 
radošā darbnīca „Koka gleznošana”, durvis 
ver izstāde „Mēs no Kandavas”

2018. gada 25. maijā ar zinātnisko 
konferenci „Arheoloģija. Arheoloģiskās 

uzraudzības rezultāti Kandavā” Kandavas 
novada muzejā sākas Kandavas novada 
svētki. Svētku laikā novada dome prezentē 
jauno fotoalbumu „Kandavas novads”, kino 
pagalmā, kas tapis sadarbībā ar novada uz-
ņēmējiem, visi var skatīties jauno latviešu 
mākslas filmu „Bille”, cienāties ar grilētu jēru 
un mājas vīnu

2018. gada 29. jūnijā Kandavas iz-
glītības pārvaldes vadību pārņem Jeļena 
Šnikvalde

2018. gada 12. jūlijā Kandavas Tūrisma 
informācijas centrs darbu sāk jaunā mājvie-
tā – Kandavā, Ūdens ielā 2

2018. gadā no 16. līdz 21. jūlijam no-
tiek Kandavas Mākslas plenērs, kas kopā 
pulcē ap 60 lielu un mazu mākslas entuzi-
astu. Darbnīcas vada M. L. Ikerte, Katrīna 
Vīnerte, Jeļena Kažoka, Liene Siderenko un 
Sņežana Tišlere 

2018. gada 29. septembrī amatnieku 
biedrības veikals „Pūralāde” ver durvis jau-
nā mājvietā – Ūdens ielā 2 

2018. gada rudenī projekta „Dzeja iz-
daiļo Kandavas vecpilsētu” ietvaros ir at-
jaunotas un apgleznotas piecas Kandavas 
pilsētas ēku fasādes: Baznīcas ielā 1 (M. 
Laukmanes dzeja), Lielā ielā 27 ( Ulda Au-
sekļa dzeja), Dārza iela 6 ((Leona Brieža 
dzeja), Lielā iela 12 (Guntara Rača dzeja) un 
Lielā iela 23 (Knuta Skujenieka dzeja)

2018. gada 27. oktobrī devīto reizi Kan-
davā notiek Kafijas un tējas svētki. Kultūras 
namā ar kārumiem cienā Kandavas Lauk-
saimniecības tehnikuma audzēkņi, apmek-
lētāji var baudīt tēju un kafiju, izstāžu zāle 
„Vējspārns” kļūst par 20. gadsimta 30. gadu 
mākslinieku kafejnīcu, kurā skan Austras 
Skujiņas dzeja un dziesmas ar viņas vārdiem 
ansambļa “Doremi” izpildījumā, savukārt 
deju zālē erudīti var piedalīties spēlē „Par 
un ap kafiju un tēju”, bet muzejā bauda zīļu 
kafiju, durvis ver Valodu pagrabs, Mākslas 
galerijā atklāj Olitas Gulbes-Ģērmanes ju-
bilejas izstādi, bet amatniecības centrā visi 
cītīgi cep pankūkas. Vakars noslēdzas ar 
Pulvertorņa izgaismošanu- gaismas perfor-
manci „Reiz Kandavā”

2018. gada 17. novembrī Kandavā no-
tiek Brīvības Rogainings 2018. Maršruts ir 
no Kandavas līdz Rūmenes un Valdeķu mui-
žām, no Zvejnieku tilta līdz Tukuma-Vents-
pils šosejai. Pasākumu organizē Ceļojumu 
un orientēšanās klubs „Silva” sadarbībā ar 
Kandavas novada pašvaldību

2018. gada 21. decembrī Rīgā Kandavas 
neatliekamās medicīniskās palīdzības brigā-
de kopā ar citām reģionālajām NMPD bri-
gādēm saņem jaunu operatīvo medicīnisko 
transportlīdzekli.

P.S.
Tā nu es kopā ar visiem Jums, lasītājiem, 

divu gadu laikā esmu izstaigājusi 100 gadus 
Kandavas dzīvē. Par citiem notikumiem ir 
daudz informācijas, par citiem maz, bet par 
citiem – nemaz. Iespējams, ka daudzi lasītā-
ji par atsevišķiem notikumiem var pastāstīt 
daudz vairāk nekā ir rakstīts šajā hronikā. 
Un tas ir tikai dabiski, jo šeit ir izmantoti 
Tukuma Zonālā valsts arhīva materiāli, mu-
zejā pieejamā informācija, kā arī izlasītais 
laikrakstos, žurnālos un grāmatās.

Paldies visiem tiem, kuri teica labus vār-
dus par hroniku, kā arī tiem, kuri šīs hroni-
kas rezultātā ieinteresējās par atsevišķiem 
notikumiem un sev tuviem cilvēkiem. Tātad 
šāda hronika cilvēkiem bija vajadzīga. Un 
man prieks par to. 

Novēlot visiem nenokārt degunu un 
turēties braši arī turpmāk –

Jūsu Kandavas novada muzeja krājuma 
glabātāja Ināra Znotiņa

VĒSTURE

Martā jubilejas atzīmētu vai-
rāki pazīstami mūsu novad-
nieki – Dace Skadiņa, Artūrs 
Silenieks, Alfrēds Petrovičs 
un Zigrīda Bullīte.

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

8. martā Rīgā dzimusi ilggadējā Leļ-
ļu teātra aktrise, pedagoģe Dace Skadiņa 
(1941–2020). 

Vēl pirms Otrā pasaules kara sākuma 
vecāki pārcēlušies uz Vānes pagastu. Tē-
vam tā bijusi pirmā darba vieta pēc Latvijas 
Universitātes Mežsaimniecības fakultātes 
beigšanas. Skolā sākusi mācīties Vānē, bet 
no 6. klases mācījusies Zantes vidusskolā. 
Mācības turpinājusi republikāniskajā kul-
tūras darbinieku tehnikumā. To beidzot, 
saņēmusi norīkojumu uz Tukuma rajona 
Ozolpils kultūras namu, taču turp neaiz-
gājusi, jo Rīgas rajons bija nokavējis atsū-
tīt pieprasījumu un vēlāk pratis pierādīt, 
ka kadri nepieciešami arī Rīgā. Dejojusi 
LVU deju ansamblī „Dancis”. Kā ārštata 
klausītāja piedalījusies leļļu teātra režisora 
Arnolda Burova vadītajos leļļu teātra spe-
ciālistu sagatavošanas kursos pie kultūras 
darbinieku tehnikuma. 1970. gadā beigusi 
Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatori-
jas Teātra fakultāti. No 1964. līdz 1994. ga-
dam Latvijas PSR Valsts leļļu teātra aktrise. 
Kopš 1967. gada Latviešu Teātra darbinie-
ku savienības biedre. Nozīmīgākās lomas: 
Tims (E. Blaitona „Slavenais pīlēns Tims”, 
1967), Bite (V. Ļūdēna „Rīga dimd”, 1970 
un 1977), Krodziniece (L. Paegles „Runga 
iz maisa, 1984” un citas. 1999. gadā Latvi-
jas Kultūras akadēmijā ieguvusi maģistra 
grādu teātra mākslā. Kopš 20. gadsimta 
90.  gadiem pedagoģe Latvijas Kultūras 
akadēmijā. No 2000. līdz 2005. gadam ko-
ordinējusi Latvijas Kultūras akadēmijas ak-
tieru kursu. Iestudējusi vairākas leļļu teātra 
izrādes Liepājas leļļu teātrī. Darbojusies 
kultūras biedrības bērniem „Baltais fonds” 
valdē. 1983. gadā piešķirts Latvijas PSR 
Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces 
nosaukums. 2005. gadā – Teātra gada balva 
par R. Dāla lugas „Saldais sapnis” izrādi.

Mirusi 2020. gada 29. aprīlī.

***

12. martā Rīgā strādnieku ģimenē 
dzimis sabiedriskais darbinieks, diev-
turis, leģionārs Artūrs Silenieks (līdz 
1939. gadam Tučs, 1911 – 2006). 

Agri zaudējis vecākus. Iespēju iegūt 
četru klašu izglītību un apgūt pirmos dar-
ba soļus palīdzējis Biržu (Lietuvā) rūpnī-
cas īpašnieks. Pēc atgriešanās Latvijā apgu-
vis skrodera amatu pie tēva brāļa Kandavā, 
bet tas nepaticis, tāpēc atgriezies Rīgā un 

kļuvis par mācekli konditorejā. Pēc trim 
gadiem uzņemts zeļļu kārtā Mazajā Ģildē. 
1930. gadā iestājies Dievturu draudzē, kurā 
iesvētījis Ernests Brastiņš. Dievturu gaitās 
apguvis kokles spēli. 1933. gadā iesaukts 
Latvijas armijā un dienējis Rēzeknes kāj-
nieku pulkā. 1940. gadā kopā ar ģimeni 
pārnācis dzīvot uz Kandavu, kur dzīvojis 
tēva brālis. Te strādājis patērētāju biedrī-
bas ceptuvē par smalkmaizīšu cepēju. Sā-
koties Otrajam pasaules karam, devies uz 
Rīgu un strādājis spirta fabrikā. 1944. gadā 
iesaukts leģionā, karojis 15. divīzijas sa-
stāvā, nokļuvis Vācijā. 1945. gadā atvests 
uz Liepāju, tad pārvietots uz Ventspili. 
Pēc Otrā pasaules kara strādājis Kandavas 
sakaru nodaļā, bet no 1964. gada – Kan-
davas radiorūpnīcā. Aktīvs sabiedriskais 
darbinieks. Ar kokles spēlēšanu kuplinājis 
vārda došanas svētkus, laulību reģistrācijas 
un citus pasākumus. Dziedājis Kandavas 
jauktajā korī un vīru ansamblī. Daudz ce-
ļojis pa Latviju, aizrāvies ar fotografēšanu.

Miris 2006. gada 15. novembrī 
Kandavā.

***

28. martā Saldus pusē dzimis inženie-
ris-mehāniķis, Kandavas lauksaimniecī-
bas un mehanizācijas tehnikuma pasnie-
dzējs Alfrēds Petrovičs (1941–2020). 

1960. gadā beidzis Kandavas Lauk-
saimniecības tehnikumu. Pēc tehnikuma 
beigšanas norīkots darbam saimniecībā 
par mehāniķi, bet drīz iesaukts obligātajā 
karadienestā. Dienējis Harkovā, Ukrainā. 
1968. gadā ar izcilību beidzis Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmiju. 1968.  gadā sācis 
strādāt Kandavas tehnikumā. Ar viņa iera-
šanos sākusi veidoties jauna specialitāte – 
automobiļu tehniskā apkope un remonts. 
Vadījis tehnikuma kartingistu pulciņu. 
Tehnikumā strādājis līdz 2018.  gadam. 
Piešķirts Latvijas PSR Lauksaimniecības 
teicamnieka goda nosaukums. Apbalvots 
ar medaļu „Par centību” (2002). 2006. gadā 
piešķirta Kandavas novada domes Goda 
pilsoņa sudraba nozīmīte.

Miris 2020. gada 24. oktobrī, apbedīts 
Jaunkandavas kapos.

Atceramies un pieminam

> 8. lpp
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Saka, ka cilvēks mūžību var iegūt tikai ar saviem bērniem un 
saviem darbiem. Šogad, 23.martā savu 95 dzimšanas dienu atzī-
mētu īpaša skolotāja – skolotāja Zigrīda Bullīte.

Aksilda Petrevica | Kandavas novada 
muzeja vēsturniece |

Dzīve izveido-
jās tā, ka pašai savu 
bērnu skolotājai ne-
bija. Tāpēc atmiņu 
mozaīku par savu 
kolēģi palīdzēja 
veidot Biruta Rāce-
nāja, Gaida Ģigule, 
Kornēlija Lāce un Ērika 
Klauberga. Laiks steidzas, 
laiks bieži spēlējas ar mūsu 
atmiņu… Tepat, tepat bija… Vienmēr 
atcerēsimies… Lai arī atmiņu albūmos fo-
togrāfiju ir daudz, ne vienmēr iespējams 
atcerēties īsto gadu, ne vienmēr precīzi at-
miņā palicis pašas Zigrīdas stāstītais.

Zigrīda Bullīte dzimusi 1926.  gada 
23. martā Jelgavas pusē. Savai mammai esot 
bijusi vienīgais bērns. Tieši tādēļ mamma 
tik ļoti mīlēja un loloja savu meitu, ka tā 
arī „nepalaida vaļā” – Zigrīdai pašai ģime-
ne neizveidojās. Māte bija īsta mājsaimnie-
ce – vadīja visu meitas sadzīvi, rūpējās par 
ikdienu līdz pat savas dzīves beigām. Kā 
teica bijušās kaimiņienes – mamma Zigrī-
dai mājās neko neļāva darīt. Par tēvu ziņas 
nav saglabājušās.

Zigrīda beigusi skolu Jelgavā, pēc tam 
mācījusies Liepājā. Jaunībā, pirms kara sa-
tikta mūža mīlestība, bet… Tālajos 70./80.
gados draudzība atjaunojās vēstulēs, lai arī 
šis cilvēks dzīvojis ASV. Tā arī attiecības 
palika tikai kā skaists sapnis.

Kandavas internātskolas direktors Kār-
lis Ēdelnieks 1963.  gadā uzaicina Zigrīdu 
Bullīti par pionieru vadītāju savā vadītajā 
skolā. Viņai tik tiešām bija izcils organi-
zatores talants, stingras prasības gan pret 
sevi, gan citiem, veidojot visdažādākos 
pasākumus. Vai tā bija īpaša pionieru vie-
nības sanāksme Salaspils memoriālā, vai 
tik ļoti skolnieku atmiņā palikušās nakt-
strauksmes, kad bija jāķer „spiegi”. Pio-
nieru vadītājas pienākumus Zigrīda veica 
līdz 1972. gadam. Pēc tam skolotāja Bullīte 
strādāja par audzinātāju. Ja audzinātāja, 
tad vēlākais internātā jābūt plkst. 6.55, bet 
darba diena var beigties ātrākais 22.30. Bet, 
blakus rūpēm par saviem audzināmajiem, 
skolotāja internātskolas bērniem mācīja zī-
mēšanu un rasēšanu. Zigrīda prata katram 
skolniekam likt noticēt savam talantam. 
Zīmēšanas stundas tika īpaši gaidītas.

80. gadu sākumā Zigrīda Bullīte strādā 
gan Dzirciema internātpamatskolā (tautā 
bieži saukta vienkārši par Lamiņiem). Vē-
lāk direktors Valdis Skuja uzaicina strādāt 
Pūres pamatskolā. Bijušās kolēģes atceras, 
ka Skujas kungs esot vienmēr, arī vēlākajos 
gados, sniedzis atbalstu skolotājai, ja vaja-
dzējis risināt kādu ikdienišķu problēmu.

1991./92. mācību gadā Kandavā sāk 
darbu Mākslas skola. Tās veidotāja pat vēl 
pirms skolas oficiālās atklāšanas ir Ērika 
Klauberga, kurai ir savs stāsts par Zigrīdu 
Bullīti. 

Tas ir 1969. gads, jau-
nā skolotāja Klauberga strādā 

Aizdzires pamatskolā un kolēģe, 
skolotāja Aina Zommere iepazīsti-

na ar Zigrīdu. 1974. gadā skolotāja Bullīte 
kļūst par Tukuma rajona vizuālās mākslas 
skolotāju metodiskās apvienības vadītāju. 
Tās nebija sanākšanas vienkārši ķeksīša 
pēc – apvienības vadītāja veda rajona zī-
mēšanas skolotājus uz visdažādākajām 
izstādēm, ekskursijām, organizēja atklātās 
stundas pie kolēģiem, arī pati dalījās ar 
savu pieredzi, bija labs paraugs jaunajiem 
kolēģiem. Viņas mācību kabinets pārstei-
dza, ļāva iegūt jaunas idejas savam darbam 
ar skolēniem. 

Bet 1992. gadā Mākslas skolas direkto-
re veido savu pedagogu komandu topošajā 
skolā. Kā vienu no pirmajām viņa uzrunā 
Zigrīdu Bullīti, lūdzot viņai kļūt par saga-
tavošanas klases pedagogu. Jau 1992. gada 
2.  janvārī skolotāja Bullīte sāk darbu ar 
savu „pirmo iesaukumu” – Aigu Rēdmani, 
Reini Suhanovu, Daci Osi, Kristīni Klau-
bergu, Maritu Stelpu, Ingu Ulēnu u.c. Aprī-
lī, kad notiek oficiālais svinīgais pasākums, 
tiek atvērta Mākslas skola, skolotāja Bullīte 
sagaida ciemiņus lieliski iekārtotā kabi-
netā, kurā jau izstādīti audzēkņu radītie 
darbi. Trīs gadus (tik gadus sagatavošanas 
klasē audzēkņi mācījās) skolotāja Bullīte 
nepagurusi strādāja, atdodot savas zināša-
nas, uzmundrinot un ieraugot savos „ma-
zajos” talantus, kas vēlāk varētu uzplaukt. 
Un tāds nepagurstošs darbs turpinājās līdz 
1999./2000.  mācību gadam. Skolotājai jau 
bija pāri septiņdesmit, pedagoģiskais darba 
stāžs sasniedzis 53 gadus un, diemžēl, ar-
vien vairāk sevi lika manīt veselības prob-
lēmas. Zigrīda Bullīte dodas pelnītā atpūtā, 
bet arī tad nevienam neliedzot sava pado-
ma. Skolotāja ilgi glabāja savu audzēkņu 
darbus.

Kolēģes un laikabiedres atceras, ka, lai 
arī augums nebija ideāls, Zigrīda Bullīte 
lieliski prata sev modelēt tērpus tā, lai iz-
skatītos labi. Ik pa laikam sarunā izskan ap-
zīmējums – dāma. Lieti noderēja rokdarbu 
prasmes – adīšana, tamborēšana, šūšana. 
Zigrīda vienmēr padomāja par savu roku 
darinātām dāvaniņām draugiem un kai-
miņiem. Tā vēl joprojām skolotāja Biruta 
Rācenāja glabā kolēģes īpašos, ar roku zī-
mētos apsveikumus.

Veselības problēmas kļūst aizvien no-
pietnākas. 2014.  gada 22.  jūlijā skolotāja 
Zigrīda Bullīte aiziet mūžībā. Zemes klēpī 
viņa tiek guldīta Jaunkandavas kapos, bla-
kus savam vistuvākajam cilvēkam – mātei.

Skolotājai Zigrīdai Bullītei – 95

Februārī tiešsaistē 
norisinājās kon-
kursa “Kandavas no-
vada Gada jaunietis 2020” 
apbalvošanas pasākums.

Laura Kristīne Anšance

Šogad konkursam bija iesniegti 17 pie-
teikumi, taču savas video vizītkartes saga-
tavoja 15 pretendenti, kuri tika vērtēti trijās 
vecuma kategorijās.

Jaunākajā jeb 13-15 gadu vecuma gru-
pā piedalījās Agneta Muskeite un Sindija 
Aišpure no Kandavas, Zantes pamatskolas 
audzēknes - Marta Vanderzelle un Madara 
Krūmiņa. Titulu “Kandavas novada Gada 
jaunietis 2020” ieguva Marta Vanderzelle. 
Marta Vanderzelle ir Kandavas novada Zan-
tes pamatskolas 9.klases skolniece, aktīva 
skolēnu pašpārvaldes dalībniece, darbojas 
541. Zantes mazpulkā, raksta projektus un 
vada izklaidējošus pasākumus skolā. 

Vidējā jeb 16-18 gadu vecuma grupā 
piedalījās bijušās un esošās Kandavas Kārļa 

Mīlenbaha vidusskolas audzēk-
nes Loreta Čabovska, Antra Adie-

ne, Rūta Liepa, Kandavas Reģionālās 
vidusskolas audzēkņi - Anna Madara 

Celmiņa, Beāte Beta Makovska, Amanda 
Buka un Krišs Treikals. Titulu “Kandavas 
novada Gada jaunietis 2020” ieguva Krišs 
Treikals. Krišs ir 12. klases skolēns, kurš ak-
tīvi darbojas skolēnu pašpārvaldē, organizē 
dažādus pasākumus skolā un atbild par pa-
sākumu apskaņošanu. Darbojas Matkules 
amatierteātrī. Kriša lielākais sasniegums ir 
sava dzejas krājuma “Bezmiega naktis” izdo-
šana. Krišs pats meklēja izdošanas iespējas, 
sedza visus izdevumus, organizēja grāmatas 
prezentēšanas pasākumus un sniedza inter-
vijas. Krišs pagājušā gadā piedalījās arī Kur-
zemes Dzejas dienās, kas notika Tukumā.

Vecākajā jeb 19-25 gadu vecuma gru-
pā piedalījās Andris Mārcis Ošenieks no 
Zemītes pagasta, Daniela Dreslere no Vānes 
pagasta, Solvita Bernande no Matkules pa-
gasta un Ivo Dans Kleinbergs no Kandavas. 
Titulu “Kandavas novada Gada jaunietis 
2020” ieguva Daniela Dreslere. Interesan-
ti, ka Daniela jau 2016. gadā ieguva galve-
no titulu vidējā vecuma grupā. Daniela ir 

Vēja spārniem paskrējis vēl viens mēnesis. Kā zināms, jauniešu 
centram februāris ir īpašs, jo katru gadu tiek organizēts lielākais 
konkurss Kandavas novadā jaunatnes jomā – “Kandavas novada 
Gada jaunietis”. 

Laura Kristīne Anšance | MJIC “Nagla” 
jaunatnes darbiniece |

Pirmo reizi deviņu gadu laikā kon-
kurss norisinājās digitāli un tā ceremoniju 
varēja vērot ne tikai pretendenti un viņu 
tuvākie, bet visi interesenti. Tiešraidi vē-
roja vairāki simti cilvēku, savukārt, ne-
dēļas laikā atkārtojumu bija noskatījušies 
teju 1000 cilvēku. 

Lai arī pasākums prasīja daudz enerģi-
jas, laika un arī resursus – tas nav vienīgais, 
kas tika pagūts februārī. Noteikti ir vērts 
pieminēt, ka jauniešiem bija iespēja ne tikai 
sarunāties ar saviem vienaudžiem, bet arī 
ar iedvesmojošām un svarīgām personām. 
Mēneša sākumā jaunieši tikās ar kandav-
nieku, IT speciālistu un dronu pilotu Kārli 
Grosu, lai parunātu kā aizraušanās var kļūt 
par karjeru. Kārlis dalījās ar savu pieredzi, 

Martā jauniešu centrs 
aktualizēs vides aizsardzības jautājumus

Titulus saņēmuši konkursa
“Kandavas novada Gada jaunietis” uzvarētāji
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„Mana Aptieka” ir zīmols, kas pieder Latvijas aptiekāriem, 
kuri ir apvienojušies, lai sniegtu Latvijas iedzīvotājiem farma-
ceitisko aprūpi un strādātu pacientu interesēs. Aptiekās, kuru 
fasādes ir apzīmētas ar „Mana Aptieka” izkārtni, darbu vada 
sertificēti farmaceiti un darbinieki ir informēti par jaunāka-
jiem medikamentiem un ārstēšanas metodēm. Latvijā ir 109 šī 
zīmola aptiekas, no kurām divas atrodas Kandavā – ”Aptieka 
Ozolāji” un „Vecā aptieka Kandavā”. Abas aptiekas, kā arī „Ve-
cās aptiekas Kandavā” Pūres filiāle pieder vienam īpašniekam.
Iveta Pāža | Uzņēmējdarbības konsultante |

Lai gan šajā pandēmijas laikā regulā-
ri iepērkamies aptiekās, par viņu darbu 
daudz nezinām.

Lielu interesi par aptieku veidošanu, 
darbību un iespējām ir izrādījuši Kandavas 
MJIC „Nagla” jaunieši, tāpēc uz sarunu ai-
cinājām „Aptieka Ozolāji” vadītāju Astru 
Dīriņu.

– Kā var uzsākt aptiekas darbību?
Aptieku darbību Latvijā regulē Farmā-

cijas likums, kā arī MK noteikumi „Ap-
tieku darbības noteikumi”. Aptieku var 
izveidot tikai persona ar atbilstošu izglī-
tību  – farmaceits vai farmaceita asistents 
un aptiekai izsniedz speciālu atļauju- li-
cenci uz 5 gadiem. Ir jāievēro nosacījums, 
ka novadā vai novada pilsētā, kur aptieku 
izveido, iedzīvotāju skaits nav lielāks par 
4000 un piecu kilometru rādiusā nav ci-
tas aptiekas vai aptieku filiāles. Aptiekas 
drīkst atvērt arī savas filiāles, katra divas, 
pie kuru izveides darbojas tie paši no-
sacījumi. Pašreiz aptieku tīkls Latvijā ir 
pietiekoši blīvs un jaunu aptieku atvērt ir 
praktiski neiespējami, ja vienīgi kādu filiāli 
laukos. Mūsu valstī trūkst farmaceitu un to 
asistentu, tāpēc iesaku jauniešiem, kuriem 
padodas ķīmija un bioloģija, izvēlēties šo 
profesiju, jo viņi bez darba nepaliks. Arī 
vairāki no Kandavas aptieku darbiniekiem 
mācās Rīgas Stradiņa Sarkanā Krusta Me-
dicīnas Koledžas Farmācijas fakultātē.

– Kāpēc Vānē vairs nav aptieka?
Izveidojoties e-veselības sistēmai, ap-

tiekas īpašniecei bija jāveic lieli ieguldīju-
mi, gan datora iegāde, gan bija jāpērk va-
jadzīgās programmas. Arī interneta jauda 
nebija pietiekoša šai sistēmai, tāpēc tika 
nolemts aptieku slēgt un doties pelnītā 
atpūtā.

– Kā jūsu aptiekā veicas ar e-recepšu 
sistēmu?

Ja sistēma darbojas, tad viss notiek raiti 
un problēmu nav, bet ir dienas, īpaši piekt-
dienas, kad mēs stāvam un „pielūdzam da-
toru”, jo e-veselības sistēmā ir pārslodze, 
jauda nepietiek un cilvēki ir spiesti ilgstoši 
gaidīt rindā ne tikai šeit – aptiekā, bet arī 
ārā aiz durvīm. E-veselības sistēma tad ne-
darbojas arī dakteriem un viņi ātri reaģē, 
izrakstot receptes ar roku, papīra formā, lai 
pacients nepaliktu bez vajadzīgajiem me-
dikamentiem. Aptiekāru darbu ļoti apgrū-
tina tas, ka no 2020. gada 1. aprīļa ārstiem 
kompensējamo zāļu receptēs jāraksta ne-
vis zāļu nosaukums, bet gan to aktīvā viela 
un farmaceitam jāpiemeklē lētākās zāles ar 
šo vielu sastāvā. Tad sākas šo lētāko zāļu 
„medības” visā pieejamo medikamentu 
sistēmā, kas patērē laiku un nervus. 

– Kā tiek iepirktas zāles un kā veido-
jas to cena? 

Ir ķēde: ražotājs -lieltirgotava- aptieka, 
un katra aptieka gada sākumā slēdz līgumus 
ar zāļu piegādātājiem – noliktavām, no tām 
arī pasūtam sev vajadzīgos medikamentus. 
Ja ar lieltirgotavu nav šī līguma, zāles no tās 

nav iespējams nopirkt. Aptieka nav veikals 
un cenu noteikšana ir stingri reglamentēta, 
zāles atved ar pavadzīmi, kurā ir norādīta 
to cena, kas sastāv no medikamenta pamat-
cenas, piecenojuma procenta un PVN. Vie-
nīgi uztura bagātinātājiem varam mazliet 
mainīt šo piecenojuma procentu un no tā 
arī aptiekas gūst sev peļņu. 

– Kā Covid 19 pandēmija ir ietekmē-
jusi aptiekas darbu?

Mūsu aptiekas darba apjomā un cilvē-
ku apmeklējumu ziņā nekas nemainījās, 
tā tas bija pavasarī un arī tagad, to labi var 
redzēt pēc aptiekas apgrozījuma. Mums ir 
savs stabils klientu loks- tie ir pensionāri. 
Gribu uzslavēt Kandavas sociālo darbinie-
ku un aprūpētāju darbu, kuri mūsu aptiekā 
regulāri pērk zāles saviem aprūpējamiem 
cilvēkiem, kaimiņiem un paziņām. Ievē-
rojami vairāk laika paņem konsultāciju 
sniegšana pircējiem, jo šajā laikā pie ār-
stiem nav tik viegli tikt un vairums klientu 
pie mums vēršas ar jautājumu „Ko jūs man 
ieteiktu lietot šādā gadījumā?” Šī mēneša 
beigās, kā katru gadu, strauji palielinājās 
pieprasījums pēc dažādiem vitamīniem, jo 
sākas pavasara nogurums, dabā vitamīni 
vēl nav un pašu pagrabos sarūpētie vitamī-
ni jau ir apēsti.

– Ko jūs ieteiktu, lai izvairītos no sa-
slimšanas ar vīrusu infekcijām šajā laikā?

 Būtu ieteicams pareizi un veselīgi ēst, 
stiprināt savu imūnsistēmu. Uzturā vēlams 
lietot C un D vitamīnus, vislabāk C vitamī-
nu kombinācijā ar cinku. Pie saslimšanas 
ar Covid 19 tas tiešām strādā, tie ir pirmie 
dūži, kas stiprina imunitāti un pašlaik šie 
ir vispieprasītākie vitamīni aptiekā. Vēl 
ļoti pieprasīti ir B grupas vitamīni. Cilvē-
kiem būtu vēlams zināt savu D vitamīna 
līmeni, lai mēs varētu ieteikt nepiecieša-
mā stipruma D vitamīnu. Mūsu aptiekā 
var iegādāties arī oksimetrus, ar kuriem 
iespējams noteikt skābekļa līmeni asinīs. 
Šī ierīce būtu vajadzīga ne tikai Covid-19 
slimniekiem, bet arī astmas slimniekiem 
un cilvēkiem, kuri bieži slimo ar bronhītu 
vai plaušu karsoni.

VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

izaugsmi un atbildēja uz jauniešu nopietna-
jiem un sadzīviskajiem jautājumiem. Tāpat 
jauniešiem bija iespēja tikties ar Kandavas 
novada domes priekšsēdētāju Ingu Priedi, 
lai gūtu atbildes uz neskaidrībām, paustu 
savu viedokli par notikumiem novadā, kā 
arī izteikt priekšlikumus, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti novadā. Paldies domes priekšsēdē-
tājai un ikvienam jaunietim par veltīto laiku! 
Tikšanās laikā jēgpilni tika pārrunātas dažā-
das tēmas un jaunieši noteikti guva plašāku 
priekšstatu par lēmumu pieņemšanas pro-
cesiem, politiku un sabiedrisko līdzdalību.

Februāra sākumā tika organizētas divas 
Zoom tikšanās par medijpratību, internetu 
un sociālajiem tīkliem. Viena no tikšanās 
reizēm tika organizēta Vispasaules Drošā-
ka interneta dienā, kas ik gadu norisinās 
otrā mēneša otrajā otrdienā. Jaunieši vēlreiz 
pārrunāja drošību internetā, uzzināja vairāk 
par algoritmiem, apmaksātu saturu influen-
ceriem, tehnoloģiju attīstību, kiberdrošību 
un noderīgiem resursiem.

Martā plānots aktualizēt vides aizsar-
dzības jautājumus vairāku Zoom tikšanās 
reižu ietvaros. Tiks pārrunātas tādas tēmas 
kā zero waste, jauniešu līdzdalība vides aiz-
sardzībā, zaļmaldināšana, u.c. Tāpat arī gai-
dāmas jauniešu iniciētas aktivitātes, piemē-
ram, organizēta Zoom tikšanās un Kahoot 
viktorīna. Seko līdzi informācijai sociālajos 
tīklos un uz tikšanos! 

Vienmēr saprot 
un palīdz

“Aptieka Ozolāji” darbinieces Astra Dīriņa un Ilona Kļava

Martā jauniešu centrs 
aktualizēs vides aizsardzības jautājumus

absolvējusi Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikumu un šobrīd studē Latvijas Lauk-
saimniecības universitātē. Viņa aktīvi iesais-
tās jauniešu dzīvē, MJIC “Nagla” aktivitātēs, 
nākot klajā ar savām iniciatīvām, biedrībā 
“Kandavas novada Jauniešiem” un Kanda-
vas novada (it īpaši sporta) pasākumos. Da-
niela nebaidās no izaicinājumiem un meklē 
risinājumus sadzīviskām problēmām, vēršo-
ties Kandavas novada domē. 

Jauniešu pieteikumus un sagatavotās 
video vizītkartes vērtēja žūrija - Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, 
priekšsēdētajas vietniece Gunda Cīrule, Iz-
glītības pārvaldes vadītāja Liene Šnikvalde, 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
direktore Dace Rozentāle un “Kandavas 
novada Gada jaunietis 2019” titula ieguvējs 
Nauris Truhņēvičs. 

Anna Madara Celmiņa, Krišs Treikals, 
Madara Krūmiņa, Amanda Buka, Marta 
Vanderzelle un Beāte Beta Makovska izpel-
nījās žūrijas individuālas atzinības un balvas. 

Apbalvošanas pasākumu vadīja “Kanda-
vas novada Gada jaunietis 2019” titula iegu-
vēja Elizabeta Heinsone, par muzikālajiem 
priekšnesumiem gādāja jaunietes Marta 
Šteinberga un Elīna Ķēniņa. Video sveicie-
nu bija sagatavojusi bijusī kandavniece dzie-
dātāja Arta Jēkabsone. Video filmēšana un 
montēšana bija uzticēta jaunietei, mediju 
producentei Gitai Agapovai. 

Konkurss “Kandavas novada Gada jau-
nietis” norisinājās devīto gadu, un to organi-
zēja Kandavas Multifunkcionālais jaunatnes 
iniciatīvu centrs ‘’Nagla’’ sadarbībā ar Kan-
davas novada Izglītības pārvaldi. 

Īpašs paldies sponsoriem un balvu no-
drošinātājiem: Zitai Dižbitei, Sandim Got-
frīdam, Kārlim Lasmanim un Jānim Viļu-
movam, SIA “Ice Berry”, SIA “MS Kārkli”, 
Z/S “Tīreļi”, “Vecā aptieka’’, kafejnīcai “Pie 
Kristapa”, spēlei “Priecīgus” un Kandavas 
kartodromam.

Titulus saņēmuši konkursa
“Kandavas novada Gada jaunietis” uzvarētāji
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Sieviešu basketbola komanda 
atsāks sezonu
Priecīga ziņa! 

BK Kandavas sieviešu komanda atsāks 
sezonu. Diemžēl, iepriekš izcīnītās divas 
uzvaras netiks ņemtas vērā un tiks izspē-
lēts viena apļa turnīrs. Mūsu komandai būs 
jāaizvada deviņas spēles.

Atgādinām, ka spēles notiks bez skatī-
tāju klātbūtnes!

Roberts Rozentāls, Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājas vietnieks

Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā

Aicinām arī martā pievienoties Zoom 
platformā un aizvadīt aktīvus treniņus 
veselības veicināšanas nolūkos! Viss, kas 
Tev nepieciešams, ir dators, planšete vai 

telefons ar interneta pieslēgumu un bez-
maksas Zoom aplikācija ierīcē.

Attīstības un plānošanas nodaļas pro-
jekta vadītāja Alise Līva Mažeika

Ar 2021.gada martu Valsts 
tehniskās uzraudzības aģen-
tūra (turpmāk-VTUA) atklāj 
lauksaimniecības sezonas 
sākumu, t.i., dosies maksimāli 
tuvu traktortehnikas atraša-
nās vietai veikt valsts tehnisko 
apskati.

Traktortehnikas valsts tehniskās apska-
tes laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās 
epidemioloģiskās prasības (vismaz 2m x 2 
cilvēki, lietojam sejas maskas, utt.). Situāci-
jās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot 
VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkār-
tas situācijas drošības pasākumus, VTUA 
var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas pro-
cesu un aicinās atkārtoti ievērot noteiktos 
epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī 
pirms pavasara darbu uzsākšanas, trak-
tortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derī-
gai atbilstošas kategorijas traktortehnikas 
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas 

apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Tehniskā apskate tiek veikta iespējami 

tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc 
iepriekš saplānota izbraukuma grafika) vai 
individuāli vienojoties ar inspektoru (izsau-
kums). VTUA izziņotajā traktortehnikas 
tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā 
var ierasties jebkura traktortehnikas vienī-
ba tehniskās apskates veikšanai.

VTUA lauksaimniekus arī aicina sav-
laicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā 
ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek 
veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekār-
tu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa 
vietnē, sadaļā “Smidzinātāju pārbaudes”.

Sākas traktortehnikas valsts 
tehnisko apskašu sezona

Dat. Laiks Vieta Mājnieki Viesi
4.03. 19.30 Kandavas SH Kandava Jelgava
9.03. 18.00 DOC DU Kandava
14.03. 14.00 Kandavas SH Kandava Kolibri
18.03. U16 Kandava

21.03. 14.00 Kandavas SH Kandava Dim.
akadēmija

24.03. 19.30 Kandavas SH Kandava Jūrmala
27.03. BS Rīga Kandava
30.03. 19.30 Kandavas SH Kandava Saldus
3.04. Ogres 1. vsk Ogre Kandava

Tiks uzsākta iedzīvotāju vecumā 
virs 70 gadiem vakcinācija
Veselības ministrija aicina visus iedzīvotājus, kas ir vecumā 
virs 70 gadiem un kas vēlas vakcinēties pret Covid-19, bet nav 
vēl pieteikušies savai vakcīnai vietnē www.manavakcina.lv vai 
pa tālruni 8989, sazināties ar savu ģimenes ārstu. 

Ja ģimenes ārsts ir arī vakcinācijas 
pakalpojumu sniedzējs (to ģimenes ārsts 
varēs pats pateikt sarunas laikā), tad ģime-
nes ārsts veiks reģistrēšanu vakcīnai, kā arī 
vakcinācijas process pēc ģimenes ārsta uz-
aicinājuma notiks tur pat – ģimenes ārsta 
praksē.

Ja pēc zvana ģimenes ārstam iedzīvo-
tājs uzzina, ka viņa ģimenes ārsts nav vak-
cinācijas pakalpojuma sniedzējs, tad:
• daļa ģimenes ārstu veiks reģistrēšanu, bet 

nodos informāciju par pieteikumiem tā-
lāk vakcinācijas procesa organizēšanai;

• pārējie ģimenes ārsti aicinās iedzīvotā-
jus virs 70 gadiem zvanīt uz vakcināci-
jas reģistrācijas bezmaksas tālruni 8989 
vai, ja iespējams, reģistrēties www.ma-
navakcina.lv;

• abos iepriekš minētajos gadījumos dati 
tiks izmantoti tam, lai sazinātos ar ie-
dzīvotāju un noteiktā brīdī uzaicinātu 

iedzīvotāju vakcinēties iespējami tuvu 
iedzīvotāja norādītajai teritorijai.  

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātī-
ga. Tai pat laikā maksimāli ātri vakcinējot 
vairumu sabiedrības, ir pamats atgriezties 
ierastajā dzīves ritmā bez ievērojamiem 
ierobežojumiem, ņemot vērā pētījumos 
balstītu imunitātes veidošanos. Vakcināci-
jas kārtība tiek plānota pēc prioritāro gru-
pu principa, kur priekšroka vispirms tiek 
dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība 
Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta.

Kandavas novada iedzīvotājiem, ku-
riem nav mobilas iespējas nokļūt uz vakci-
nācijas kabinetiem, tajā skaitā vientuļiem 
senioriem un invalīdiem, tiks iespēju robe-
žās nodrošināts transports uz vakcinācijas 
kabinetu. Par transportēšanas iespējām, 
aicinām sazināties ar Kandavas novada 
Sociālā dienesta vadītāju Maritu Kauliņu, 
tālr.: 29171921.

Vakcinācijas kabineti Kandavas novadā –  
COVID-19 vakcinēšanai

Reģistrēties vakcinācijai iespējams arī, zvanot pa bezmaksas tālruni 8989 vai, 
reģistrējoties interneta vietnē www.manavakcina.lv

Ģimenes ārstes Vakcinācijas  
kabineta adrese

Ārstniecības  
iestādes darba laiks

Tālrunis 
pierakstam

Jurēvica Skaidrīte Kandavas poliklīnika, 
Lielā iela 24, Kandava

P.,T.,C.,Pk. 8.00–15.00
O. 13.00–19.00

28 648 340

Piebalga Anna Kandavas poliklīnika, 
Lielā iela 24, Kandava

P.,T.,C.,Pk. 
13.00–14.00

63 126 845

Grīnvalde Ērika ”Lazdas"-10, Vāne P.-Pk. 8.00–14.00 25462530
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2021. gada 30. janvāra  

līdz 26. februārim reģistrēts  
1 jaundzimušais:

Gustavs

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2021. gada 29. janvāra līdz  

24. februārim reģistrēti mirušie: 
Bambis Ēriks (1928) Kandava
Čerpinskis Aivars (1955) Rīga

Derkevica Dzintra (1946) Sabile
Kārkliņš Alberts (1935) Sabile

Leimane Elvīra (1927) Matkules pagasts
Matjušenko Valija (1931) Kandava

Roze Roberts (1941) Sabile
Rubene Olga (1938) Sabile

Šņore Ņina (1940) Abavas pagasts
Upenieks Arvīds (1950) Kandava

Klaumane Maiga (1944) Kandavas pagasts

Sēru vēstis

Laulību noslēguši
Sveicam februārī salaulātos pārus!

Kārli un Ilzi Alberingus,  
Aivaru Roni un Tamāru Kiršu,  

Mārtiņu Bekmani un Samantu Guda-Bekmani

Dzimtsarakstu ziņas
Atgādinām, ka no 2021. gada 22. februāra Kan-
davas novada Dzimtsarakstu nodaļu vada Iveta 
Ķevica, bet viņas vietniece ir Līga Šupstika.
Tālrunis saziņai 63107374,  
e-pasts: dzimtsaraksti@kandava.lv

Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam 
saimes galdam” tiek piedāvāts grūtībās nonākušām ģimenēm 
iegūs papildu iespēju un mudinājumu pašu rokām veikt zem-
kopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. 

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF) 
ir uzņēmies īstenot šo projektu, lai dotu 
iespēju arī savām novada trūcīgajām ģi-
menēm, mazturīgajiem un ģimenēm, kas 
nonākušas krīzes situācijā saistībā ar CO-
VID-19, gūt šo atbalstu sava saimes galda 
papildināšanai. Arī šogad uz atbalstu dār-
zeņu sēklu un stādu iegādē var pretendēt 
ģimenes ar bērniem un cilvēki ar ierobežo-
tu rocību, kas faktiski atbilst trūcīgo statu-
sam un kuriem ir pieejama zeme (pašu īpa-
šumā, nomāta vai labu kaimiņu atvēlēta) 
kurā drīkst sēt un stādīt dārzeņus savu ik-
dienas vajadzību nodrošināšanai. Projekta 
dalībnieki ar projekta “Dari, baudi, dalies 
Kandavas novadā 2021” pieteikuma anketu 
var iepazīties vietnē www.kandava.lv – sa-
daļā aktualitātes. Sakarā ar valstī izsludinā-
to situāciju projekta pieteikumus pieņem-
sim attālināti: e-pastā vai pa telefonu.

Pieteikšanās dalībai projektā tiek orga-
nizēta ar brīvprātīgajiem palīgiem pagastu 
pārvaldēs un sociālajā dienestā.

Kontakti attālinātai projektu pietei-
kumu iesniegšanai (ja aizpildāt projekta 
pieteikumu elektroniski un nosūtat uz 
norādīto e-pastu, lūdzu pazvaniet arī at-
bildīgajai kontaktpersonai savā teritorijā, 
lai izvairītos no kļūmēm par pieteikuma 
noklīšanu kādas elektroniskas kļūmes dēļ):

Zantes pagasts – Ligita Feldmane, 
tālr.: 28318172, e-pasts: ligita.feldmane@
kandava.lv

Vānes pagasts – Mudīte Ozola, tālr.: 
28678132, e-pasts: mudite.ozola@kanda-
va.lv, var zvanīt arī pagasta pārvaldes vadī-
tājai Dainai Priedei, tālr.: 26550459

Matkules pagasts – Rota Eižvertiņa, 
tālr.: 28682418, e-pasts: rota.eizvertina@
kandava.lv, var zvanīt arī pagasta pārvaldes 
vadītājai Dzidrai Jansonei, tālr.: 26551070

Cēres pagasts – Cēres pagasta pārval-
des vadītājai Maijai Jēcei, tālr.: 29143828, 
e-pasts: ceres.parvalde@kandava.lv

Kandavas pilsēta un Kandavas pa-
gasts  – Informācijas un pabalstu nodaļas 
vadītājai Elīnai Dumpei, tālr.: 63182498, 
29128478, e-pasts: elina.dumpe@kandava.lv

Zemītes pagasts – bibliotekārei Solvi-
tai Kalinjukai, tālr.: 29220076, e-pasts: ze-
mitesbibl2012@inbox.lv

Par jebkuru jautājumu saistībā ar 
par projekta pieteikuma aizpildīšanu 
un iesūtīšanu lūdzu vērsties pie projekta 
koordinatores Ērodejas Kirillovas tālr.: 
26527265, vai e-pasts: knifkandava@in-
box.lv

Pieteikšanās projektam ir atvērta līdz 
12. martam ieskaitot.

Projekta ietvaros ir paredzēts atbalsts 
vismaz 30 Kandavas novada ģimenēm.

Dalībniekiem, iespēju robežas, tiks 
lūgts pievienoties wacapgrupai vai feis-
buka grupai, lai kopīgi varētu padalīties 
attālināti ar dārzkopības sekmēm un ie-
gūt informāciju par labākiem dārzkopī-
bas risinājumiem vēlamās ražas ieguvei. 

Vasarā, arī plānojam individuāli apmek-
lēt projekta dalībniekus, lai klātienē tiktos 
un varētu sniegt informatīvu vai praktis-
ku atbalstu uz jautājumiem, kas saistīti ar 
projekta gaitu, ja valstī epidemioloģiskā 
situācija ļaus šādas aktivitātes. Viesošanās 
tiks iepriekš saskaņota ar projekta dalīb-
nieku personīgi.

Kandavas novada Miķeļdienas tirgus 
ietvaros, aicināsim projekta dalībniekus 
piedalīties ražas labāko un interesantāko 
eksemplāru izstādē, ja epidemioloģiskā si-
tuācija valstī to ļaus. 

Projektu atbalsta Borisa un Ināras Tete-
revu fonds programmas “Pats savam saimes 
galdam” ietvaros un mūsu novadā to realizē 
Kandavas novada iespēju fonds (KNIF)

Projekta koordinatore Ērodeja Kirillova

Rosinām ar savām rokām sarūpēt 
pārtiku savas saimes galdam

Šī gada janvārī Kandavas 
novada dome lūdza satiksmes 
ministram Tālim Linkaitim 
rast risinājumu valsts vietējā 
autoceļa V1402 Stende-Sabi-
le-Pūces posmu Matkule-Sa-
bile (11,37-15,73 km) grants 
seguma maiņai, izbūvējot 
asfaltbetona segumu.

Līga Šupstika

Autoceļa posmā Matkule-Sabile atro-
das Pedvāles dabas parks, kura atjaunoša-
nai ieguldīti ievērojama apjoma ES finanšu 
līdzekļi un atpūtas centrs “Zviedru cepure”. 
Papildus tam, šis posms ir nozīmīgs savie-
nojošais ceļš starp P121 Tukums-Kuldīga 
un Sabile-Kuldīga ceļu posmiem, kā arī tas 
ir posma Kandava-Sabile apvedceļš. 

Kandavas novada Matkules pagasta 
un Sabiles iedzīvotāji vairākkārt ir vērsu-
šies ar lūgumu veikt autoceļa Matkule-Sa-
bile grants seguma nomaiņu uz asfaltbe-
tona segumu, līdz šim solījumi par ceļa 
seguma nomaiņu saņemti no četriem LR 
Satiksmes ministriem, bet nekādi risinā-
jumi nav rasti.

2019. gadā Latvijas pašvaldību sa-
vienība un biedrība „Latvijas ceļu būvē-
tājs” prezentēja interaktīvo karti, kurā 
atspoguļoti valsts autoceļi, kuru posmi ir 
viskritiskākajā stāvoklī. Kā viens no kri-
tiskākajiem posmiem ir arī V1402 Sten-
de-Sabile-Pūces posms Matkule-Sabile 
(11,37-15,73 km), kurš vēl joprojām ir ar 
grants segumu.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits 
(JKP) atbildes vēstules sagatavošanu dele-
ģēja VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, kas norā-
da, ka pašvaldībai aktuālā autoceļa V1402 

Stende-Sabile-Pūces posma Matkule-Sa-
bile asfaltēšanas darbi netiek plānoti.

VSIA „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekš-
sēdētājs Jānis Lange paskaidroja, ka valsts 
autoceļu tīklā veicamo darbu programmu 
izstrādāšana tiek veikta balstoties uz auto-
ceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un 
satiksmes intensitātes uzskaites datiem, kā 
arī tiek izvērtēti sociālekonomiskie fakto-
ri: iedzīvotāju izvietojums, elektroenerģijas 
patēriņš, skolu reforma, sabiedriskā trans-
porta maršruti u.c. Katru gadu tiek izvērtēti 
visi valsts autoceļi, un valsts autoceļu tīklā 

veicamo darbu programmās tiek iekļauti au-
toceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku 
satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot 
iespējami lielākam satiksmes dalībnieku 
skaitam labākus braukšanas apstākļus.

2020. gadā valsts vietējā autoceļa V1402 
Stende-Sabile-Pūces grants segums posmā 
km 11,3715,73 novērtēts ar vērtējumu „labs”, 
bet satiksmes intensitāte uz šī autoceļa pos-
ma, atbilstoši satiksmes uzskaites datiem, ir 
513 transportlīdzekļi diennaktī.

Ņemot vērā, ka valstī kopumā sliktā 
stāvoklī ir vairāk kā puse valsts vietējo 
autoceļu ar grants segumu, pašlaik autoceļu 
nozarei pieejamā finansējuma ietvaros 
autoceļa V1402 Stende-Sabile-Pūces posmu 
km 11,37-15,73 asfaltēšanas darbi netiek 
plānoti.

Tāpat J.Lange atzīmē, ka līdz iespējai 
būtiski uzlabot valsts vietējā autoceļa V1402 
Stende-Sabile-Pūces posma km  11,3715,73 
stāvokli, tiks nodrošināta regulāra autoceļu 
ikdienas uzturēšanas darbu izpilde, atbilsto-
ši noteiktajai C ikdienas uzturēšana klasei.

Papildus VSIA „Latvijas Valsts ceļi” no-
rāda, ka autoceļa V1402 Stende-Sabile-Pū-
ces posmam Sabile-Pūces ir paralēls valsts 
vietējais autoceļš ar asfaltbetona segumu 
V1474 Plosti-Pūces.

P.S. Februāra nogalē tika nosūtīta at-
kārtota vēstule satiksmes ministram Tālim 
Linkaitim.

Ceļa Stende-Sabile-Pūces posms Matkule-Sabile netiks asfaltēts
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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. 3 (191). 
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 
rīko nekustamā īpašuma 
“Cēres robežlauks”,  
Kandavas pagasts, Kandavas novads, izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums “Cēres robežlauks”, 
Kandavas pagasts, Kandavas novads, kadastra 
numurs 9062 007 0098, sastāv no neapbūvēta 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9062 
007 0098, kopējā platība 3700m2.
Izsoles objekta sākumcena 2000,00 
euro, izsoles solis – 100,00 euro, izsoles 
nodrošinājums – 200,00 euro. Izsole notiks 
2021. gada 12. aprīlis, plkst. 11.00, Kandavas 
novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, 
sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2021. gada 
9. aprīlim, plkst.15.00, 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 nekustamā īpašuma 
“Dīķmalas”, Matkules pagasts, 
Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums “Dīķmalas”, Matkules 
pagasts, Kandavas novads, kadastra numurs 
9070 003 0215, sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9070 003 0215, 
ar kopējo platību 0,39ha, no kuriem 0,37 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Izsoles objekta sākumcena 2000,00 
euro, izsoles solis – 100,00 euro, izsoles 
nodrošinājums – 200,00 euro. Izsole notiks 
2021. gada 12. aprīlis, plkst. 11.20, Kandavas 
novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, 
sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2021. gada 
9. aprīlim, plkst.15.00, 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.

Par pašvaldības kustamas 
mantas pārdošanu, rīkojot 
rakstisku izsoli
Kandavas novada dome atsavina kustamu 
mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms 
481,464m3 (egles zāģbaļķi 167,732m3, priedes 
zāģbaļķi 230,49m3, egles, priedes taras kluči 
83,242m3), kas izstrādāti no pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Sēravoti”, Kandava, 
Kandavas novads. 
Izsoles veids – rakstiska izsole, piedāvājumus 
pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: 
„Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas – 
kokmateriālu rakstiskai izsolei”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 
2021. gada 22. marts plkst. 11.00. 
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 
27809,55 euro par visu apjomu. Izsoles 
nodrošinājums 2780,00 euro.
Izsole notiks 2021. gada 22. martā 
plkst. 14.00, Kandavas novada domē, Dārza 
ielā 6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē. 
Ar pašvaldības kustamās mantas rakstiskas 
izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas 
novada domes mājaslapā www.kandava.lv.
Tālrunis informācijai 25652445.

IZSOLES

Informējam, ka Kandavas novada Kultūras un Sporta pārvalde 
sadarbībā ar Kandavas novada domi, sagaidot Lieldienas, orga-
nizēs konkursu” Lieldienu Zaķu figūras”. 

KONKURSA NOSACĪJUMI:
Zaķa figūru drīkst veidot no jebkāda 

materiāla, kuru neietekmē ārējie laika aps-
tākļi (piemēram, lietus, vējš, sniegs, utt.), 
jo tā tiks izvietota brīvā dabā Kandavas pil-
sētas teritorijā. Jāņem vērā, ka zaķa figūra 
jāveido vismaz 1,50 m augsta (platums ne-
tiek ierobežots) un figūrā jābūt iestrādātai 
konstrukcijai nostiprināšanai uz zemes vai 
uz cita objekta.

TERMIŅI:
Darba skice un izmēri, darba nosau-

kums un autori, kā arī tehniskās specifi-
kācijas (ja tādas ir – piemēram, elektrības 
pieslēguma nepieciešamība, utt.) jāiesū-
ta līdz 2021. gada 14. martam uz e-pastu 
ksparvalde@kandava.lv

Darbus jāiesniedz līdz 21. martam Kan-
davas kultūras namā personīgi (Lielā iela 
28, Kandava) vai arī ar kurjera palīdzību.

APBALVOŠANA:
Labāko darbu autorus apbalvos 4. aprī-

lī Lieldienu svētkos.
Galvenā balva – EUR 300.00; Skatītāju 

simpātiju balva EUR 150.00. 
Veicināšanas balvas no vietējiem 

uzņēmējiem.
Konkurss notiek laika posmā no 

22. marta līdz 4. aprīlim. 
Konkursu organizē: Kandavas novada 

Kultūras un Sporta pārvalde sadarbībā ar 
Kandavas novada domi.

Konkursa nolikums: www.kandava.lv
Sīkāka informācija pa t. +371 29157360 

vai e-pastu ksparvalde@kandava.lv

Piedalies konkursā – izveido Lieldienu Zaķu figūru!

Gaidot pavasari, aicināsim lielos un 
mazos kandavniekus un pilsētas viesus 
iepazīt putnus un viņu dziesmas, apmek-
lējot Putnu taku. Jau marta nogalē Kan-
davas pilsētvidē tiks izvietoti divdesmit 

dekoratīvi putnu būri ar putnu aplikācijām 
Pie būrīšiem novietotie apraksti aicinās ie-
pazīt Latvijā sastopamo putnu sugas, bet, 
noskenējot pie apraksta esošo QR kodu, 
atpazīt putnu balsis.

Putnu takas maršruti būs pieejami 
Kandavas Tūrisma informācijas centrā 
un lejuplādējami pašvaldības mājas lapā 
www.kandava.lv

Aicinām iepazīt putnus un viņu dziesmas!


