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Šūpošanās
• Lieldienās jāšūpojas, lai vasarā 
neēstu odi un citi kukaiņi.
• Lieldienās vajaga daudz šūpoties, 
tad pa gadu nekausies ar „lāča 
miegu”.
• Kas gribēja sev veiksmi nodrošināt, 
tam Lielās dienas rītā pār šūpoļu 
koku bija jāmet trīs olas tā, lai 
nesasitas.

Olas
• Lieldienās bērniem vajag ēst daudz 
olu, lai augtu apaļi kā olas.
• Lieldienas sestdienā visām 
saimniecēm bija jāvāra olas, tad 
nākošā gadā varēja labi satikt ar 
saimi un kaimiņiem.
• Ja bļodiņā griežot divas olas ar 
pirkstu, tās sasitas, tad nākamā gadā 
apprecēsies.

Laika pareģojumi
• Kad pāriet Lieldienas, tad iesākas 
silts laiks.
• Lieldienas rītā nedrīkst istabā uguni 
kurt, lai pērkons neiespertu.
• Cik daudz rasas priekš Lieldienas, 
tik daudz salnu pēc Lieldienas.
• Kad vardes pa Lieldienām iet pāri 
pār lielceļu, tad sagaidāma lietaina 
vasara.
• Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi 
spodra, būs karsta vasara.
• Ja Lieldienās ir lietus, tas līs katrā 
svētdienā līdz par vasarsvētkiem.

Veselība
• Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā 
pirms saullēkta jāapēd vismaz 13 
dzērveņu ogu.
• Dziedinošs un sargājošs ir ūdens, 
kas, neizrunājot ne vārda, līdz 
saullēktam pasmelts no upes 
tecēšanas virzienā. Ar to apslaka 
lopus, dzīvojamo māju.
• Ja Lieldienas pirmo rītu iet priekš 
Saules lēkšanas upē mazgāties, tad 
visu gadu ir vesels.
• Lieldienas rītā, Saulei lecot, jāmazgā 
mute, jo tad tiekot skaists.

Mājas
• Kurš Pirmajās Lieldienās pirmais 
laukā iziet, tam tajā gadā laime 
gaidāma.
• Citiem neredzot, Lieldienas rītā jālasa 
skaidas, malkas gruži un jānoglabā 
mājās – vēlāk tie nesīs naudu.
• Lieldienas priekšvakarā durvis 
nosprauda ar pīlādžu zariem, lai ļaunie 
gari netiek iekšā.
• Lieldienu nedēļā nevajag malt 
dzirnavas, kā arī vispār nedarīt 
nekādus trokšņainus darbus, lai vētras 
un pērkona negaisi nenodarītu postu.

Kandavas novada dome
Ar Lieldienām saistāmas daudzas tradīcijas un 
ticējumi, kas ļauj iegūt labāku veselību, labāku ražu 
un pārticību, mieru mājās. Izvēlieties, kam ticēsiet!

Lai gaišas un saulainas Lieldienas
un silts pavasaris visiem jums!
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Pēdējos gados pieņemts, ka reizē ar 
pašvaldības budžeta apstiprināšanu, 
tiek apstiprināts arī pašvaldības in-

vestīciju plāns, kurā tiek iezīmēti nozīmī-
gākie plānotie darbi, to izmaksas un finan-
sējuma avoti.

Šobrīd turpinās intensīvs darbs pie In-
vestīciju plāna izpildes. Mēģināšu ieskicēt 
nozīmīgākos plānotos 2021. gada darbus.

Darbi ir uzsākti pie Vānes brīvdabas 
estrādes atjaunošanas. Pagājušajā gadā 
atjaunojām estrādes deju grīdu, šogad at-
jaunosim skatuvi un tās nojumi. Tiesības 
veikt darbus iepirkuma rezultātā ieguva 
SIA Kandavas ceļi. Cerams, ka Līgo svēt-
kus vānenieki varēs svinēt jaunajā estrādē.

Darbi pabeigti pie virvju trases izbūves 
Teteriņu ielā 2. Esam ieguvuši jaunu aktīvās 
atpūtas objektu, kas piemērots dažādiem 
vecumiem. Darbus veica SIA A.V. E Pluss.

Šogad plānojam pārbūvēt sociālā 
dienesta ēkas pirmo stāvu Jelgavas ielā. 
Projektā ietvaros pārbūvēsim savu laiku 
nokalpojušās komunikācijas, iekštelpas, 
kā arī izbūvēsim laikam un normatīviem 
atbilstošu ventilācijas sistēmu. Projekta 
mērķis – patīkamas, ērtas  vides radīša-
na darbiniekiem un sociālo pakalpojumu 
saņēmējiem.

Noslēgts līgums par ielu apgaismojuma 
modernizāciju Kandavas pilsētā. Līguma 
ietvaros tiks nomainīti vairāk kā 300 nove-
cojušie, neekonomiskie ielu apgaismojuma 
gaismekļi pret energoefektīviem LED gais-
mekļiem, kā arī 5 gadus tiks veikta to uztu-
rēšana un apkalpošana. Par šo pakalpojumu 
pašvaldība norēķināsies ar daļu no līdzek-
ļiem, kas radīsies no elektroenerģijas ekono-
mijas. Tiesības veikt minētos darbus iepir-
kuma rezultātā ieguva SIA RCG Lighthouse.

Apjomīgas aktivitātes plānotas saistībā 
ar transporta infrastruktūras atjaunošanu 
Kandavas pilsētā un visos mūsu novada 

pagastu centros. Asfaltbetons tiks ieklāts 
uz Rožu, Smilšu, Tūju, Vidzemes, Kurze-
mes, Uzvaras (posmā starp Rūmenes un 
Talsu ielām) grants seguma ielām Kandavā, 
Parka, Taisnās un Saules ielām Cērē, Ievi-
ņu, Apiņu un Upes ielas posmam  Zemītē. 
Zantes ciematā paredzēts atjaunot stāv-
laukumus pie pagasta pārvaldes, kultūras 
nama, kā arī izbūvēt gājēju celiņa nobei-
gumu pie ēkas Skolas ielā 4. Vānes pagastā 
pārbūvēsim segumu laukumam pie ēkas 
Draudzības ielā 3, kur atrodas bērnu dārzs, 
bibliotēka un pagasta pārvalde. Savukārt, 
Matkules ciematā paredzēts atjaunot gā-
jēju celiņu no kultūras nama līdz pagasta 
pārvaldei, kā arī stāvlaukumu pie pagasta 
pārvaldes. Kandavas pilsētā Kurzemes ielai 
un Abavas ielas posmam no Pūzurgravas 
līdz Kūrorta ielai plānojam esošajam as-
faltbetona segumam uzklāt jaunu segumu. 
Tāpat tiks atjaunots trotuārs Lielās ielas 
posmā no Talsu līdz Ķiršu ielai,  izbūvēts 
gājēju celiņš Kandavas pilsētā Sabiles ielā 
no Ozolu līdz Skolas ielām un kāpnes uz-
ejai uz brīvdabas estrādi Ozolāji no Kūrorta 
ielas. Šobrīd visi transporta infrastruktūras 
atjaunošanas darbi atrodas dažādās projek-
tēšanas stadijās, dažiem jau būvprojekti ir 
gatavi un sludinām būvniecības iepirku-
mu, citiem tikai izsludināts projektēšanas 
iepirkums. Darbi plānoti visas būvdarbu 
sezonas garumā. Domes deputāti lēma arī 
par tilta pār Abavu esošā bruģa seguma at-
jaunošanu. Pieaicinātais projektētājs rosina 
nevis mainīt visu bruģi, bet gan sakārtot tā 
pamatni, kas ir iesēdusies. Jebkurā gadīju-
mā, darbi tur šovasar norisināsies un ar sa-
tiksmes ierobežojumiem pār tiltu remont-
darbu laikā jārēķinās.

Vēl no lielākajiem darbiem būtu jāmin 
Cēres pamatskolas fasādes atjaunošana, 
kā arī sporta zāles remonts K. Mīlenbaha 
vidusskolā.

Dažus no manis pieminētajiem dar-
biem paredzēts īstenot pie nosacījuma, ja 
tiks pārpildīta plānotā budžeta pozīcija no 
nekustamā īpašuma realizācijas. Redzot, 
kā tā pildās šobrīd, bažām nevajadzētu būt. 
Ceru, ka visu plānoto īstenosim, varbūt, 
pat nedaudz vairāk.

Egils Dude, Domes izpilddirektors

AKTUALITĀTES

Sakarā ar priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem, domes 
priekšsēdētājas slejas vietā, turpinām stāstīt par domes 
administrācijas paveiktajiem un plānotajiem darbiem.

Par liepu 
zāģēšanu Valteru 
ielā 7 Kandavā

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem 
par liepu zāģēšanu Valteru ielā 7, infor-
mējam, ka 12.03.2021. Kandavas novada 
domē tika saņemts iesniegums no teri-
torijas uzturētāja SIA “Kandavas ceļi” ar 
lūgumu izvērtēt pie daudzdzīvokļu mājas 
Valteru ielas 7 Kandavā ceļa malā augošo 
liepu stāvokli. 

16.03.2021. Kandavas novada domes 
Vides aizsardzības komisija apsekoja esošo 
liepu stāvokli un konstatēja, ka tās ir satru-
pējušas un to zaru izzāģēšana un vainagu 
veidošana nedos vajadzīgo rezultātu. Tika 
pieņemts lēmums atļaut nozāģēt liepas, iz-
rakt celmus un atjaunot liepu stādījumus 
ar jauniem kociņiem. 

2015. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru (VPVKAC) izveidi novadu nozīmes 
attīstības centros. Centru izveides mērķis ir ekonomēt iedzī-
votāju resursus, laiku un padarīt valsts iestāžu pakalpojumus 
pieejamākus. Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību 
bāzes, saskaņā ar vienotiem principiem vienkopus nodro-
šinot klientiem gan pašvaldību, gan noteiktus valsts iestāžu 
pakalpojumus.

Kandavas klientu apkalpošanas centrs 
darbu uzsāka 2015. gada oktobrī un šobrīd 
sniedz konsultācijas par 12 valsts iestāžu 
e-pakalpojumiem – Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu 
dienests, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentū-
ra, Valsts zemes dienests, Lauku atbalsta 
dienests, Valsts darba inspekcija, Uzņē-
mumu reģistrs, Sociālās integrācijas valsts 

aģentūra, Lauksaimniecības datu centrs, 
Būvniecības valsts kontroles birojs, Vese-
lības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisija. Konsultējam arī par pašvaldības 
pakalpojumiem un reģistrējam saņemtos 
iesniegumus.

Centrā ir iespējams pieteikt noteiktus 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta 
pakalpojumus (VID). Kandavas novada 

Par Kandavas novada klientu apkalpošanas 
centra sniegtajiem pakalpoju miem

27%
VSAA pakalpojumi

3%
VID pakalpojumi

40%
Konsultācijas

29%
E-pakalpojumi

Sniegt ie  paka lpo jumi

No 2021. gada 1. janvāra līdz 19. martam sniegti šādi pakalpojumi: 

%

Kandavas novada domes 
sēdē š.g. 25. martā tika 
prezentēta jaunā Kanda-
vas ugunsdzēsēju depo 
būvniecības iecere.

Dagnija Gudriķe

Būvniecības ieceri prezentēja Nodroši-
nājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņo-
juma un materiālo rezervju departamenta 
vadītājs Jānis Šlosbergs. Viņš informēja 
domes deputātus par Kandavā plānotā jau-
nā administratīvā kompleksa būvniecību, 
kurā atradīsies C kategorijas ugunsdzēsības 
depo ar papildus telpām Valsts policijai un 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības die-
nestam. Valsts finansējums ir piešķirts sep-
tiņu objektu būvniecībai dažādās Latvijas 
pilsētās, no kuriem viens tiks uzbūvēts Kan-
davā.  Šajos jaunbūvējamos depo atradīsies 
arī 40 kv/m lielas telpas atbalsta punktiem 
Valsts policijai un 60 kv/m lielas telpas Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības dienes-
tam.  Ēkas kopējā platība būs 700 kv/m, 
tā būs vienstāva ēka( šīs ēkas būs vienādas 
pēc vizuālā izskata visos septiņos objektos 

valstī), atšķirsies tikai garāžu apjoms, atka-
rībā no tā, kādas kategorijas ēka tiks būvē-
ta. Mums Kandavā tātad būs C kategorijas 
depo ēka. Līgums par būvniecību Nodro-
šinājuma valsts aģentūrai jānoslēdz līdz 
1.augustam. Tūlīt pēc Lieldienām plānots 
izsludināt būvniecības iepirkumu. Projekta 
noslēgums, līdz kuram plānots pabeigt būv-
niecību,  ir 2022.gada oktobrī. Depo garāžu 
telpas tiks izbūvētas no pulēta dzelzsbetona, 

Par jauna ugunsdzēsēju depo būvniecību Kandavā

Nozīmīgākie plānotie darbi 
novadā 2021. gadā
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administratīvās un tehniskās telpas būs ar 
vēsturisko sarkano ķieģeļu apdari. Nodro-
šinājuma valsts aģentūra vietu VUGD depo 
celtniecībai izvēlējās no pašvaldības piedā-
vātajiem zemes gabaliem. Izvēle par labu 
tika vietā “Ūdenstornis Liepas”, netālu no 
SIA “Kandavas ceļi”,  kur ir nodrošinātas ko-
munikācijas. Viens no svarīgākajiem notei-
kumiem bija Depo pārcelšana ārpus pilsētas 
centra – šosejas tuvumā.

JAUNIEŠU DZĪVE

Par Kandavas novada klientu apkalpošanas 
centra sniegtajiem pakalpoju miem

Pirmais pavasara mēnesis pagājis un daudzi nozīmīgi darbi 
paveikti. Marta aktivitātes lielākoties tika vērstas uz vides un 
klimata jautājumiem, jo, kā zināms, katra gada marta pēdējā 
sestdienā atzīmējam Zemes stundu. Zemes stunda ir viena no 
lielākajām vides kustībām pasaulē, kas vērsta uz klimata pār-
maiņu aktualizēšanu un dabas daudzveidības saglabāšanu. 

Laura Kristīne Anšance | MJIC “Nagla” 
jaunatnes darbiniece |

Mēneša ietvaros tika izsludināts kon-
kurss, kurā vajadzēja piedāvāt savu ideju 
kā pavadīt Zemes stundu, un organizētas 
vairākas Zoom tikšanās par vides un kli-
mata jautājumiem. 

Pirmajā tikšanās reizē jaunieši uzzinā-
ja par vides kampaņām un konkursiem, 
kuros iespējams piedalīties, bet turpmāk 
tika apspriestas konkrētas tēmas. 

Jaunieši tika informēti un aicināti dis-
kusijās par vides aizsardzību un kritisko 
domāšanu – kā neuzķerties uz viltus bio, 
eko, u.c. marķējumiem, kam pievērst uz-
manību un kur meklēt informāciju; par 
atkritumu šķirošanu, izprotot biežāk 
pieļautās kļūdas un pārrunājot būtiskā-
ko, kas jāņem vērā, šķirojot atkritumus; 
par zero waste jeb bezatkritumu dzīves-
veidu, izzinot bezatkritumu dzīvesveida 
principus, iepazīstoties ar dažādām da-
bai draudzīgām alternatīvām ikdienas 
priekšmetiem un produktiem un daloties 
pieredzē – ko darīt un ko nedarīt, lai uz-
sāktu šādu dzīvesveidu.

Visu mēnesi Instagram platformā tika 
pārpublicēta aktuālākā informācija par 
jauniešu iespējām piedalīties vides un 
klimata kampaņās, konkursos, vebināros 
un projektos, ko organizē dažādas vides 
un nevalstiskās organizācijas vai uzņē-
mumi, piemēram, Zaļā brīvība, Latvijas 
Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds, Zaļā 
josta. Tāpat jauniešiem bija iespēja iz-
strādāt un piedalīties Kahoot viktorīnās 

par vidi un ņemt dalību JSPA vebinārā 
par ilgtspējīgu un videi draudzīgu pro-
jektu īstenošanu.

Protams, neizpalika arī citas tēmas 
un aktivitātes. Martā tika noorganizētas 
divas izstādes – viena Kandavas prome-
nādē, kur bija aplūkojami četru jaunie-
šu (Sindijas Aišpures, Emīlijas Milleres, 
Amandas Bukas un anonīmā mākslinie-
ka) mākslas darbi, un viena tiešsaistē, 
kurā apskatāmi Parisas Kaņepes foto-
attēli. Neizpalika arī fiziskas aktivitātes 

svaigā gaisā – tika izstrādāta orientēšanās 
spēle pa Kandavu, kurā ikviens intere-
sents bija aicināts atrast netipiskus objek-
tus vienā pilsētas daļā. Martā pirmo reizi 
piedalījāmies arī Kandavas Reģionālās 
vidusskolas “Dzejas tējnīcā” un virtuāli 
sadarbojāmies ar Tukuma Multifunkcio-
nālo jaunatnes iniciatīvu centru. 

Paldies jauniešiem par iesaisti aktivi-
tātēs un iniciatīvu izrādīšanā! Tiekamies 
arī turpmāk, un labprāt arī gaidām jau-
nas sejas!

Jaunieši aktualizē vides un 
klimata jautājumus

pakalpojumu centrā strādā pašvaldības 
darbinieki, nevis attiecīgo iestāžu speciā-
listi, tādēļ, lai saņemtu padziļinātas indi-
viduālas konsultācijas, tomēr būs jāvēr-
šas konkrētā valsts iestādē, taču ir daudzi 
pakalpojumi, kurus var veikt uz vietas. 
Pamatā tie ir VSAA pakalpojumi, kur 
palīdzam aizpildīt iesniegumu veidlapas 
vai arī konsultējam, kā to izdarīt elektro-
niski. Visbiežāk tiek saņemti iesniegumi 
apbedīšanas pabalstu saņemšanai, slimī-
bas pabalstu saņemšanai, pabalsti saistībā 
ar bērniņa piedzimšanu, u.c. Visi pakal-
pojumi ir bezmaksas. Kā katru gadu, no 
1.marta palīdzam aizpildīt gada ienākumu 
deklarāciju tiem, kuri to sniedz brīvprātī-
gi (nekonsultējam saimnieciskās darbības 
veicējus). Šobrīd gan saistībā ar ārkārtas 
situāciju valstī šim pakalpojumam ir ie-
stājusies pauze, jo deklarācijas aizpildīšana 
prasa vairāk par klienta apkalpošanai no-
teiktajām 15 minūtēm, bet nekas nav no-
kavēts, jo deklarāciju par 2020.gadu varēs 
iesniegt vēl trīs gadus. 

Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments – pase vai 
identifikācijas karte. E-pakalpojumu sa-
ņemšanai būs nepieciešams autentificēties 
ar savu internetbanku, eID karti vai elek-
troniskā paraksta viedkarti. 

Šobrīd, kad daudzas valsts iestādes 
strādā tikai attālināti, arvien nepiecieša-
mākas kļūst digitālās prasmes. Sniedzam 
konsultācijas portāla www.latvija.lv lie-
tošanā, jo portāls piedāvā plašas iespējas 
saņemt e-pakalpojumus no valsts un paš-
valdību iestādēm. 

Ar mums var sazināties pa tālruni: 
63107637; 66954824, vai rakstot: kanda-
va@pakalpojumucentri.lv Informācija par 
sniedzamo pakalpojumu klāstu pieejama 
arī mājas lapā: www.kandava.lv – kontak-
ti – Kandavas novada valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošanas centrs.

Informāciju sagatavoja  
Kandavas novada VPVKAC speciālistes 

Aira Ošenberga un Silva Balsere

Martā tiešsaistē Zoom 
platformā norisinājās 
Kandavas novada skolēnu 
Skatuves runas konkursa 
noslēguma pasākums, 
kurā piedalījās konkursa 
dalībnieki, viņu skolotājas 
un vecāki, žūrijas komisijas 
pārstāvji. 

Konkursa 1. kārta norisinājās skolās 
janvāra un februāra mēnešos, kurās sko-
las vērtēšanas komisijas izvirzīja dalīb-
niekus uz Kandavas novada konkursu. 
Līdz 25. februārim katra skola iesūtīja 
video failus ar skolēnu sagatavotajiem 
priekšnesumiem.

Tos klausījās, vēroja un vērtēja: 
Dagnija Gudriķe – Kandavas novada 

pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciā-
liste, dzejas krājumu “Tāds skudras ceļš”, 

“Mainos, bet nesamainos” un “Mīlestība, 
tik klātesoša” autore, 

Agrita Rožkalne – Kandavas kultūras 
nama vadītāja, 

Solvita Jansone – Kandavas kultūras 
nama pasākumu organizētāja, Kandavas 
Deju skolas pedagoģe, 

Jeļena Šnikvalde – Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja, 

Egija Muižniece – Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes metodiķe. 

Žūrija priecājās un uzslavēja visus da-
lībniekus par brīnišķīgajiem priekšnesu-
miem, par skolēnu izvēlēto repertuāru, 
kurš bija atbilstošs katra vecuma grupai, 
par smaidiem, par dzirksti viņu sejās. 

2. pakāpes  
diplomu saņēma: 
• Megija Priekule 1. klase – Kandavas 

Reģionālā vidusskola 
• Kate Birne 2. klase – Zemītes sākumskola 
• Patricija Gerasimova 2.klase – Vānes 

pamatskola 
• Luīze Birne 4. klase – Zemītes sākumskola 

• Kristiana Puriņa 5. klase– Kandavas novada 
Zantes pamatskola 

• Gustavs Lācis 4. klase – Zemītes sākumskola 
• Ilvars Rožinskis 4. klase – Cēres pamatskola 
• Rūdis Babris 7. klase – Kandavas Reģionālā 

vidusskola 

1. pakāpes  
diplomu saņēma: 
• Adelīna Līna Makovska 2. klase – Kandavas 

Reģionālā vidusskola 
• Ģirts Lastovskis 2. klase – Vānes pamatskola 
• Miķelis Babris 3. klase – Kandavas Reģionālā 

vidusskola 

Augstāko pakāpi ieguva: 
• Adrians Gerasimovs – Kandavas Reģionālā 

vidusskola

Ceļazīmi tālākam startam 
• iegūst Miķelis Babris un  
• Adrians Gerasimovs! 

Mīļš paldies konkursa dalībniekiem, 
viņu skolotājām, vecākiem,  

vērtēšanas komisijai!

Noslēdzies Kandavas novada  
skolēnu Skatuves runas konkurss

Par jauna ugunsdzēsēju depo būvniecību Kandavā
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2021. gada 5. aprīlis

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

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

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43 panta 
trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14. panta sesto daļu un Ministru kabineta 
2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 727 “Dar-
bības 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”, kas apstiprināti 
Kandavas novada domes sēdē 2015. gada 28. maijā 
(protokols Nr.9 27.§), publicēti Kandavas Novada 
Vēstnesis, 2015, 7.nr., 2019, 10.,12. nr., 2020, 2.nr. 
(turpmāk – noteikumi), šādus grozījumus:

• Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13. 
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Kandavas novadā””.

• Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā: 
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta trešo daļu”.

• Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 
“1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kandavas 
novadā”.

• Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 
“2. Mājsaimniecības, kuras deklarētā dzīvesvieta ir 
Kandavas novads, ienākumus un materiālo resursu 
atbilstību novērtē un lēmumu par mājsaimniecības 
atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības sta-
tusam pieņem Kandavas novada sociālais dienests 
(turpmāk – Sociālais dienests).”.

• Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusam novērtē, pamatojoties uz iesniegumu un 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildīto iztikas 
līdzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viens no mājsaim-
niecības locekļiem (turpmāk – Pieprasītājs).”.

• Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 
“4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resur-
si, Pieprasītājs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju 
(turpmāk – deklarācija), kā arī iesniedz Sociālajam 
dienestam dokumentus, kas apliecina deklarācijā no-
teiktās ziņas.”.

• Svītrot noteikumu 5. punktu.
• Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā: 

“8. Ģimene (persona) atzīstama par maznodroši-
nātu, ja tās pēdējo trīs mēnešu ienākumi pirmajai 
personai ģimenē nepārsniedz 354,00 EUR (trīs simti 
piecdesmit četri eiro). Katrai nākošajai personai ģi-
menē 248,00 EUR (divi simti četrdesmit astoņi eiro)”.

• Svītrot noteikumu 9. punktu.
• Izteikt noteikumu 10. punktu šādā redakcijā: 

“10. Sociālais dienests, ne vēlāk kā mēneša laikā, 
no dienas, kad saņemts Pieprasītāja iesniegums, šo 

noteikumu 4.punktā minētie dokumenti, paziņo 
lēmumu par maznodrošinātas mājsaimniecības sta-
tusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt maznodroši-
nātas mājsaimniecības statusu.”.

• Svītrot noteikumu 11. punktu.
• Svītrot noteikumu 11.1 punktu.
• Svītrot noteikumu 11.2 punktu.
• Izteikt noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu par at-
teikumu piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusu, Pieprasītājs rakstveidā tiek informēts par lē-
muma pieņemšanu.”.

• Izteikt noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Lēmumu par maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var ap-
strīdēt Kandavas novada domē (Dārza ielā 6, Kanda-
vā, Kandavas novadā).”

Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Kandavas novada domes 2015.gada 

28.maija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Kārtība, 
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona at-
zīstama par maznodrošinātu Kandavas novadā” 
PROJEKTAM

1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Grozījumi tiek veikti saskaņā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas ( turpmāk – VA-
RAM) 01.02.2021. sniegto atzinumu Nr. 1-18/977.

2. Projekta satura izklāsts:
Saistošajos noteikumos jēdziens persona (ģimene) 
tiek aizstāts ar mājsaimniecību, kas Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likumā definēta kā vai-
rākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi 
sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko 
atsevišķi. Pēc VARAM ieteikuma jēdziens “svars” 
tiek aizstāts ar “koeficients”. Noteikumos tie svītroti 
vairāki punkti, jo maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa kārtība noteikta Ministru kabineta noteiku-
mos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības ma-
teriālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu” un pašvaldībai nav dots deleģējums 
noteikt to atšķirīgu kā Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 809. noteiktā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu:
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai nav ne-
pieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, 
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
Projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz admi-
nistratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi izskatīti Kandavas novada do-
mes Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas 
sēdē 2021.gada 18.februārī un apstiprināti Kandavas 
novada domes sēdē 2021.gada 25.februārī.

6. Konsultācijas ar privātpersonām:
Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saisto-
šos noteikumus, nav veiktas.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
„Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 

19.  augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par 
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gā-
dības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, Ministru 
kabineta 2018. gada 26. jūnija Noteikumi par soci-
ālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 
30., 31. un 31.1. punktu noteikumu Nr. 354“Audžu-
ģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857”

Izdarīt Kandavas novada domes 2019. gada 19. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem un audžuģimenēm” (turpmāk – no-
teikumi), kas apstiprināti Kandavas novada domes 
sēdē 2019. gada 19. augustā (protokols Nr.10, 3.§), 
Kandavas Novada Vēstnesis, 2019, 10., 12. nr.; 2020, 
11. nr. šādus grozījumus:

• Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā: 
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, Mi-
nistru kabineta 2005. gada 15. novembra noteiku-
mu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garanti-
jām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 
31.1.punktu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jū-
nija noteikumu Nr.354“Audžuģimenes noteikumi” 
78. punktu” 

• Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā: 
“21.1 Pabalstu bērnu uzturam par kārtējo mēnesi 
izmaksā līdz šī mēneša 25. datumam”. 

• Izteikt noteikumu 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“22.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsāk-
šanai 218,00 euro apmērā, personām ar invaliditāti 
kopš bērnības 327,00 euro apmērā”. 

• Izteikt noteikumus 22.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“22.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei, kas paredzēts, lai aprīko-
tu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra minimumu, 820,05 euro apmērā”.

• Izteikt noteikumus 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“22.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību 
sasniegušajam bērnam, kurš turpina mācības vai 
studijas un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju 
programmu, 109,00 euro apmērā, personām ar in-
validitāti kopš bērnības 163,00 euro apmērā”.

• Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā: 
“22.1 Vienreizēju pabalstu patstāvīgās dzīves uzsāk-
šanai un sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei Sociālais dienests piešķir un izmaksā 10 
(desmit) dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas 
Sociālajā dienestā”.

• Papildināt noteikumus ar 22.2 punktu šādā redakcijā:
“22.2 pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību 
sasniegušajam bērnam, kurš turpina mācības vai 
studijas Sociālais dienests piešķir un izmaksā 10 
(desmit) dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu 

iesniegšanas Sociālajā dienestā. Pabalstu piešķir uz 
3 (trīs) mēnešiem. Pabalstu par kārtējo mēnesi iz-
maksā līdz šī mēneša 25. datumam

Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 3
„Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 

19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gā-

dības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” 
PROJEKTAM

1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
01.01.2021. stājās spēkā grozījumi Ministru kabine-
ta noteikumus Nr. 857. “Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības paliku-
šajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kas paredz, 
ka bērniem, kuri bijuši ārpusģimenes aprūpē un ir 
pilngadīgi, tiek palielināti pabalsta apmēri, ko iz-
maksā bērnam pēc pilngadības sasniegšanas. Gro-
zījumi nepieciešami, lai precizētu pabalstu apmērus 
un izmaksas kārtību, jo iepriekš pabalstiem, kuriem 
izmaksāja gan audžuģimenēm, gan bērniem bāre-
ņiem, kuri bija ārpusģimenes aprūpē un sasniedza 
pilngadību, saistošajos noteikumos netika noteikti 
konkrēta izmaksas kārtība. Audžuģimenēm, ku-
ras saņem pabalstu bērna uzturam, nepieciešams 
noteikt konkrētu izmaksas datumu, jo iepriekš 
pabalsts tika izmaksāts pēc mēneša 10. datuma un 
veidojās situācijas, ka bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmu-
mu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģime-
nē, bet pabalsts bērna uzturam ir izmaksāts par visu 
mēnesi.

2. Projekta satura izklāsts:
Saistošajos noteikumos veikti grozījumi, precizējot 
pabalstu izmaksas kārtību, nosakot gan audžuģi-
menēm, gan bērniem bāreņiem pēc pilngadīgas 
sasniegšanas piešķiramo pabalstu izmaksas kārtību 
un laiku. No 01.01.2021. ir palielināti pabalsta ap-
mēri, kādu saņem bērns bārenis, kas bijis ārpusģi-
menes aprūpē un kļuvis pilngadīgs, saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības paliku-
šajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu:
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai nav ne-
pieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vie-
tas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
Projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz ad-
ministratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi izskatīti Kandavas novada do-
mes Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā 
un apstiprināti Kandavas novada domes sēdē.

6. Konsultācijas ar privātpersonām:
Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saisto-
šos noteikumus, nav veiktas.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
„Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 

29.  augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par 
materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2019. gada 29. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par materiālā 
atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā” (turpmāk – 
noteikumi), kas apstiprināti Kandavas novada do-
mes sēdē 2019. gada 29. augustā (protokols Nr.10, 
2.§), Kandavas Novada Vēstnesis, 2019, 10.,12. nr., 
šādus grozījumus:

• Izteikt noteikumu 2.1. apakšpunktu sekojošā 
redakcijā:
“2.1. Pabalsta pieprasītājs – mājsaimniecības pār-
stāvis, kurš vēršas Sociālajā dienestā un pieprasa 
materiālo atbalstu;”

• Svītrot noteikumu 2.2. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 2.3. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 2.5. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 2.6. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 5.2. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 5.3. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 5.4. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 5.7. apakšpunktu.
• Svītrot noteikumu 5.8. apakšpunktu.

• Svītrot noteikumu 5.13. apakšpunktu.
• Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Pieņemot lēmumu par pabalsta piešķiršanu, 
Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto ziņu 
patiesumu, nepieciešamības gadījumā veic māj-
saimniecības sociālās situācijas izvērtēšanu”. 

• Svītrot noteikumu IV. nodaļu.
• Svītrot noteikumu V. nodaļu.
• Svītrot noteikumu VI. nodaļu.
• Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu sekojošā 

redakcijā: 
“24.1 Pabalstu bērnam, kurš atrodas aizbildņa ģi-
menē aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns 
ievietots aizbildņa ģimenē, līdz dienai, kad bērns no 
šīs ģimenes tiek izņemts vai sasniedz pilngadību”. 

• Papildināt noteikumus ar 24.2 punktu sekojošā 
redakcijā: 
“24.2 Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz šī 
mēneša 25.datumam”. 

• Svītrot noteikumu 25. punktu.
• Izteikt noteikumu 30.1 punktu sekojošā redakcijā:

“30.1 Ja mirušai personai nav apgādnieku vai per-
sonu, kuras varētu uzņemties apbedīšanu, Sociālais 
dienests slēdz vienošanos ar fizisku vai juridisku 
personu par apbedīšanas pakalpojuma organizēša-
nu un izdevumu apmaksu”. 

• Svītrot noteikumu IX. nodaļu.

• Izteikt noteikumu 40. punktu sekojošā redakcijā: 
“40. Pabalstu ir tiesīga saņemt mājsaimniecība, 
kurai nepieciešama palīdzība sociālās intervences 
mērķu sasniegšanai, lai noformētu personas aplie-
cinošu dokumentu (pase vai personas apliecība)”. 

• Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu sekojošā 
redakcijā: 
“42.1 Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpoju-
ma sniedzējam.”.

• Izteikt noteikumu 43. punktu sekojošā redakcijā:
“43. Pabalstu ir tiesīga saņemt mājsaimniecība, ku-
rai ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, rehabi-
litācijas plānā noteikto pasākumu īstenošanai”.

• Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu sekojošā 
redakcijā: 
“44.1 Pabalstu izmaksā 1 (vienas) darba dienas laikā 
no lēmuma pieņemšanas brīža skaidrā naudā vai ar 
pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja kontā”. 

• Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu sekojošā 
redakcijā: 
“47.1 Pabalstu aizgādnim aprēķina un piešķir, sākot 
ar dienu, kad Kandavas novada Bāriņtiesa ir pieņē-
musi lēmumu par aizgādņa iecelšanu”.

• Papildināt noteikumus ar 47. 2 punktu sekojošā 
redakcijā: 
“47.2 Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz šī 
mēneša 25.datumam.”

• Izteikt noteikumu 51. punktu šādā redakcijā: 

“51. Pabalstu izmaksā Kandavas novada dome līdz 
18. novembrim, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja ie-
sniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā 
vai izmaksājot pabalstu personas dzīvesvietā.” 

• Svītrot noteikumu XIV. nodaļu

Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.4
„Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 

29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas nova-

dā” PROJEKTAM

1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Grozījumi nepieciešami, lai precizētu noteikumos 
izmantos terminus un pabalstu izmaksas kārtību. 
01.01.2021. Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likumā stājās spēkā grozījumi, kas nosaka, 
ka turpmāk ar jēdzienu mājsaimniecību apzīmē  – 
vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un 
kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura 
saimnieko atsevišķi, līdz ar noteikumos jēdziens 
persona (ģimene) jānomaina uz mājsaimniecību. 
Dzīvojamās telpas nodrošināšanas pabalsts vientu-
ļai pensijas vecuma personai tiek svītrots no sais-
tošajiem noteikumiem, jo iepriekš noteiktā kārtība 
nebija vienlīdzīga pensijas vecuma personām, kas 
dzīvoja laukos vai pilsētā. Daļai no dzīvojamās 
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Domes ārkārtas sēdē 18. martā pieņemtais lēmums
• Nolēma pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju izdod rīko-

jumu par mācību atsākšanu klātienē Kandavas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4.klasēs, savukārt izglī-
tības iestādes vadītājam noteikta atbildība par faktiskās 
situācijas izvērtēšanu pirms izglītības iestāžu klātienes 
mācību atsākšanu un iestādē nodarbināto darbinieku 

iknedēļas testēšanu. Klātienes nodarbību ārtelpās īsteno-
šana jānotiek vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem 
(ne vairāk kā 20 personām) pamatizglītības vai vidējās 
izglītības pakāpē. Kontrole par lēmuma izpildi noteikta 
domes izpilddirektoram.

Kandavas novada domes sēdē 2021. gada 
25. martā pieņemtie lēmumi

Izglītības, kultūras un sports
• Apstiprināja Lieldienu zaķu figūru konkursa dalībnieku 

iesniegto darbu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Inga 
Priede, komisijas priekšsēdētāja, locekļi- Baiba Jirgena 
(dizainere, māksliniece), Jurģis Muska (noformētājs), 
Gerda Zeberiņa (Sabiles kultūras nama vadītāja), Maija 
Laukmane (režisore, dzejniece, radoša personība), Linda 
Priedniece (keramiķe). Komisijai uzdots izstrādāt Liel-
dienu zaķu figūru vērtēšanas nolikumu līdz 31. martam, 
ievērojot nosacījumu, ka nolikumā jābūt par apbalvo-
šanas procedūras rīkošanu atbilstoši epidemioloģiskajai 
situācijai.

• Apstiprināja Kandavas novada pašvaldības grantu kon-
kursa “Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas novadā” un 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumus (noli-
kumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – paš-
valdība- noteikumi, nolikumi, cenrāži)

Finanšu jautājumos
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.  8 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2021. gada 28. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1 “2020. gada pašvaldības budžets” 
(saistošie noteikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv 
vietnē – pašvaldība – budžets)

• Nolēma piešķirt līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR 
1602,97 sešu koka loga nomaiņai Kandavas vecpilsētā 
Pils ielā. Logu nomaiņa jāveic un dokumentācija jāie-
sniedz Kandavas novada būvvaldē līdz 2021. gada 30. 
jūnijam. 

• Nolēma uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt 
un līdz 2021. gada 30. martam iesniegt Kurzemes plā-
nošanas reģionam projekta “Mūra atseguma vēsturiskā 
izpēte pie Kandavas Bruņinieku pilskalna” pieteikumu, 
projekta kopējās izmaksas 2320,00 EUR, no kurām pub-
liskais finansējums 2088,00 EUR un Kandavas novada 
domes līdzfinansējums 232,00 EUR. Domes līdzfinansē-
jums tiks nodrošināts no 2021. gada budžeta līdzekļiem. 

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamos īpašumus – zemi 
Saules iela 1, Kandavā un “Tīnas”, Cēres pagastā. 

Sociālās palīdzības un veselības 
aizsardzības jautājumos
• Nolēma izīrēt sociālo dzīvojamo telpu Ķiršu iela 10, Kan-

dava, Kandavas novads.

Komunālos un vides jautājumos
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7 “Grozījumi Kan-

davas novada domes 2017. gada 28. decembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 23 „Kandavas novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpa-
šumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai 
kanalizācijas tīkliem”, kuri nosūtīti Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

• Nolēma, ka trīs zemes vienības (2,47 ha platībā “Naftas 
vads Polocka – Ventspils 426 km”, 3,42 ha platībā “Naf-
tas vads Polocka – Ventspils 428 km” un 8,36 ha platībā 
“Naftas vads Polocka – Ventspils 424 km”) Vānes pagas-
tā piekrīt Kandavas novada pašvaldībai un ierakstāmas 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Finanšu nodaļai jā-
uzņem minētās zemes vienības grāmatvedības uzskaitē.

• Nolēma nodibināt reālservitūta – ceļa servitūta tiesību 
uz domei piekrītošo nekustamo īpašumu daļu apmē-
ram 2640 m² platībā (4 m platumā un 660 m garumā: 
“Amoliņi” 64 m, “Āres” 130 m un “Rakumi” 466 m) par 
labu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9088 
002 010, 99088 002 0060, 9088 002 0071, 9088 002 0024, 
šo zemju īpašniekiem un izmantotājiem. Domes izpild-
direktoram E. Dudem domes vārdā jānoslēdz līgums par 
ceļa servitūta nodibināšanu.

• Nolēma pārjaunot noslēgtos telpu nomas līgumus starp 
domi, Ivonnu Studenu, Andu Krūzmani un Andu 
Dreifogeli, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pakal-
pojumus zobārstniecībā un zobu protezēšanā, nosakot 
nomas maksu 1,00 euro/m2 mēnesī (bez PVN). Pārjau-
notais telpu nomas līgums būs spēkā līdz 2031. gada 31. 
maijam (ar tiesībām telpu nomas līgumu pagarināt).

• Nolēma atbalstīt zemes vienību maiņu starp pašvaldībai 
piederošo zemi “V1432 – Vecciema kapi”, Cēres pagastā, 
0,0266 ha platībā un Laurai Sveilei piederošā nekustamā 
īpašuma “Ceļinieku karjers”, Cēres pagastā daļu – jauniz-
veidojamo zemes vienību, uz kuras būs izbūvēts piekļu-
ves ceļš un stāvlaukums Vecciema kapiem.

Citos jautājumos
• Nolēma noteikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņu pārcelšanu 2021. taksācijas gada pirmajam un 
otrajam ceturksnim līdz 2021. gada 16. augustam, neap-
rēķinot normatīvos aktos noteikto kavējuma naudu. 

• Nolēma saglabāt Kandavas novada domes līdzdalību SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””.

• Nolēma atsavināt zemes vienību “Ūdenstornis Liepās”, 
Kandavā 0,86 ha platībā, no SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” par 11200 EUR sabiedrības vajadzību no-
drošināšanai (jauna administratīvā kompleksa būvniecī-
bai, kurā atradīsies C kategorijas ugunsdzēsības depo ar 
papildu telpām Valsts policijai un Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienestam).

• Pieņēma zināšanai SIA “Tukuma slimnīca” 2020. gada 
pārskatu.

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 9 “Par reklāmas un 
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās 
Kandavas novadā”, kuri nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā atzi-
numa sniegšanai.

• Nolēma atcelt domes 2021. gada 25. februāra lēmumu 
“Par nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Matkules pagasts, 
Kandavas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupe-
jošu soli” (protokols Nr. 2, 14. §) un ievietot paziņojumu 
par to Latvijas Vēstneša portālā. 

telpas nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem būs ie-
spējams iegūt maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusu, un līdz ar to pretendēt uz dzīvokļa pabalstu. 
Saistošajos noteikumos tiek svītroti pabalsti, kurus 
daļēji var aizstāt ar citiem pabalstiem, piemēram, 
pabalstu pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas 
aizstās turpmāk ar GMI pabalstu. Pabalstiem par 
aizbildniecībā esošu bērnu un aizgādnībā esošu 
personu tiek noteikts, ka turpmāk izmaksas datums 
paredzēts līdz mēneša 25. datumam, pabalstam po-
litiski represētām personām pabalstu būs iespējams 
saņemt līdz 18. novembrim. Saistošajos noteikumos 
tiek svītroti arī citi pašvaldības brīvprātīgās iniciatī-
vas pabalsti, lai pašvaldība būtu spējīga nodrošināt 
obligāti izmaksājamos pabalstus, kas noteikti Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

2. Projekta satura izklāsts:
Saistošajos noteikumos veikti grozījumi, svītro-
jot vairākus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstus, nosakot pabalstu izmaksas laiku, pie-
mēram, pabalstiem par aizbildniecībā esošu bēr-
nu un aizgādnībā esošu personu tiek noteikts, ka 
turpmāk izmaksas datums paredzēts līdz mēneša 
25. datumam, pabalstam politiski represētām per-
sonām pabalstu būs iespējams saņemt līdz 18. no-
vembrim. Saistošajos noteikumos jēdziens persona 
(ģimene) tiek aizstāts ar jēdzienu mājsaimniecība. 
No saistošajiem noteikumiem tiek svītroti seko-
joši pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalsti: 
pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti 

pirts apmeklēšanai; pabalsts jaungada paciņas pie-
šķiršanai pirmskolas vecuma bērniem, personām 
ar invaliditāti - Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, 
personām ar 1.grupas invaliditāti un bērniem ar 
invaliditāti; pabalsts Kandavas novada bērniem 
un trūcīgām/maznodrošinātām pilngadīgām per-
sonām klīniskā psihologa apmeklējuma apmaksai; 
pabalsts aprūpei mājās (sniegšanai uz laiku); vien-
reizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības 
atņemšanas iestādes; dzīvojamās telpas nodrošinā-
šanas pabalsts vientuļai pensijas vecuma personai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu:
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai nav ne-
pieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vie-
tas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
Projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz ad-
ministratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi izskatīti Kandavas novada do-
mes Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā 
un apstiprināti Kandavas novada domes sēdē.

6. Konsultācijas ar privātpersonām:
Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saisto-
šos noteikumus, nav veiktas.

Kandavas skeitparkā uzstādītas jaunas iekārtas

Biedrība “Kandavas attīstībai” īstenojusi projektu “Kandavas skeitparka atjaunošana”, Nr. 
20-08-AL14-A019.2203-000005. Projekta mērķis bija veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību 
Kandavas Partnerības teritorijā, uzstādot Kandavas skeitparkā jaunas konstrukcijas.
Jaunās iekārtas izgatavoja un uzstādīja SIA “City Playgrounds”, uzņēmums ir Baltijā vadošais 
aktīvās atpūtas arhitektūras zīmols, kas projektē un būvē skeitparkus, alternatīvo sportu centrus un 
citu līdzīgu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru.
Skeitparkā tika uzstādītas četras jaunas iekārtas, projekta kopējās izmaksas ir 14 846,70 EUR, 
publiskais finansējums ir 13 362,03 EUR un 1 484,67 EUR Kandavas novada domes piešķirtais 
līdzfinansējums biedrībai projekta īstenošanai. 
Biedrība “Kandavas attīstībai” aicina ik vienu skeitparka apmeklētāju būt atbildīgam un izturēties 
saudzīgi pret uzlaboto infrastruktūru.

PROJEKTI

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN L AUKU ATBALSTA DIENESTS

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN L AUKU ATBALSTA DIENESTS

Īstenots projekts “Virvju trases izveide Kandavā, 
Teteriņu ielā 2”

Kandavas novada dome īstenojusi projektu “Virvju 
trases izveide Kandavā, Teteriņu ielā 2” Nr.20-08-
AL14-A019.2203-000014. Projekta mērķis bija izveidot 
mūsdienīgu un aizraujošu virvju trasi, lai veicinātu 
iedzīvotāju nodarbošanos ar fiziskajām aktivitātēm un 
dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas Kandavas 
novadā.
Projekta ietvaros tika izveidotas divas virvju šķēršļu trases. 
Augstākā trase izvietota 1,40 m augstumā virs zemes, tā 
sastāv no 12 šķēršļu posmiem un nobrauciena. 

Zemākā trase paredzēta jaunākiem bērniem, tās augstums ir 0,80 m un tā veidota no 4 šķēršļu 
posmiem. Virvju trase būs pieejama apmeklētājiem bez darba laika, sezonas vai vecuma 
ierobežojumiem, tādēļ aicinām apmeklētājus ievērot izvietotos drošības noteikumus un rūpēties 
par savu un bērnu drošību trases apmeklējuma laikā, kā arī izturēties saudzīgi pret izveidoto 
infrastruktūru.
Virvju trases projektēšanu veica SIA “WUUD”, to izgatavoja un uzstādīja SIA “A.V.E PLUS”, 
būvuzraudzību nodrošināja SIA “DKG”.
Projekta kopējās izmaksas ir 26 646,62 EUR, publiskais finansējums 13 500,00 EUR un Kandavas 
novada domes līdzfinansējums 13 146,62 EUR.

Sintija Kokina, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja



6
2021. gada 5. aprīlis

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Aprīlī atceres jubilejas ievēro-
jamiem mūsu novadniekiem 
Kārlim Krustkalnam- skolo-
tājam, literātam, fotogrāfam; 
scenogrāfam-māksliniekam 
Leopoldam Dansonam, sko-
lotājai Lidijai Doķei, skolotā-
jam-uzņēmējam Jurim Birz-
niekam un ģenerālleitnantei 
Mildai Bullei. 

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

5. aprīlī Cēres pagasta „Oškalnos” 
saimnieka ģimenē dzimis skolotājs, 
literāts, fotogrāfs Kārlis Krustkalns 
(1926-2011). 

Mācījies Cēres pagasta skolā. 
1942. gadā iestājies Tukuma komercskolā, 
kuru nepabeidzis, jo 1944. gada decem-
brī iesaukts leģionā. Aizsūtīts uz Vāciju, 
pēc kapitulācijas nonācis amerikāņu un 
angļu karagūstekņu nometnēs. Atgriezies 
padomju zonā, kur apcietināts un izsūtīts 
uz Tālajiem Austrumiem – Birobidžanas 
apkaimi. 1947. gadā atbrīvots no kara-
gūstekņu nometnes un nonācis Igaunijā 
Silamejā pie atompilsētiņas būvniecības 
darbiem. Divus gadus mācījies vidussko-
lā. Pēc atbrīvošanas 1951. gadā apmeties 
pie brāļa, pirmā darba vieta bijusi Valmie-
ras dārzkopības skola, kur strādājis par 
komandantu. Mācības turpinājis Valmie-
rā un vēlāk Pļaviņu vidusskolā. Studējis 
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. 1955. 
gadā pārcelts uz Vecbebru lauksaimnie-
cības tehnikumu. Strādājis par skolotāju, 
bijis Nīkrāces vidusskolas direktors. No 
1956. līdz 1958. gadam strādājis Dzircie-
ma septiņgadīgajā skolā, bet pēc tam bijis 
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 
Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā. 
Ilgus gadus strādājis Grenču astoņgadīga-
jā skolā. 

Radošā darbība:
Strādājot Nīkrāces pamatskolā, sācis 

aktīvi darboties novadpētniecībā, Snē-
peles pamatskolā, iesaistījies foto kluba 
„Gamma” darbā un guvis ievērojamus 
panākumus.

Rakstīšanai pievērsies, mācoties Tuku-
ma komercskolā. Publicējies žurnālā „Zī-
līte”, laikrakstos „Skolotāju Avīze”, „Zeme”, 
„Jaunā Balss”, „Daugavas Vanagi” un citos.

Savus pārdzīvojumus un atmiņas pub-
licējis grāmatās: „Saullēkta gaismā” (1998), 
„Mēs savu jaunību neizvēlējāmies” (2001), 
„Mana teiksmu sala: atmiņu stāsti par 
lauku zēna bērnību” (2003), „Likteņa no-
lemtie” (2007). 2010. gadā izdevis grāmatu 
„Mūža ritumā”.

Miris 2011. gada 28. aprīlī, apbedīts 
Jaunsātos Ķīšu kapos.

Gvido Drage. Laiks atmiņu griezumā /Tukuma 
Ziņas. 1999. gada 10. februāris
Fjodorova R. Veltījums dzimtajai pusei /Neatkarī-
gās Tukuma Ziņas. 2011. gada 9. aprīlis
Neatkarīgās Tukuma Ziņas. 2011. gada 30. aprīlis

VĒSTURE

1949. gada 29. janvārī Padomju Savienības Ministru padome 
pieņēma slepenu lēmumu Nr.390-138 „Par kulaku un viņu 
ģimeņu, nelegālā stāvoklī esošo bandītu un nacionālistu 
ģimeņu, bruņotās sadursmēs nošautu un notiesāto bandītu 
ģimeņu, legalizējušos bandītu, kas turpina naidīgu darbību, 
un viņu ģimeņu, kā arī represēto bandītu atbalstītāju ģimeņu 
izsūtīšanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas” – 
faktiski par masveida deportācijām Baltijas republikās. 

Aksilda Petrevica | Kandavas novada 
muzeja vēsturniece |

Ar šo dokumentu deportācijai vis-
pirms bija pakļauti turīgie zemnieki (Pa-
domju Savienībā lietoja īpašu terminu – 
kulaki) un viņu ģimenes locekļi. Sarakstos 
bija nacionālisti un viņu ģimenes, arī viņu 
atbalstītāji.

Oficiālie statistikas dati liecina, ka 
1949. gadā no 25. marta līdz 29. martam 

no Latvijas 33 ešelonos uz Amūras, 
Omskas un Tomskas apgabaliem izsū-
tīti ne mazāk kā 42 178 cilvēki. Pilnīgi 
precīzus skaitļus neuzzināsim, jo ceļā 
daudzi neizturēja necilvēcīgos, antisa-
nitāros apstākļus un mira, bet citi pie-
dzima. Represijas tika vērstas gan pret 
maziem bērniem, gan grūtniecēm, gan 
sirmgalvjiem. Ceļā piedzimušie 24 bērni 
nekavējoties tika ierakstīti noziedznieku 
sarakstos.

No tagadējā Kandavas novada 
1949.  gada 25. martā deportēja 276 ģi-
menes (707 cilvēkus)*. 

Aizrestotajos vagonos kopā ar saviem 
vecākiem svešumā tika aizvesti 164 bērni, 
kuri bija jaunāki par 16 gadiem. Seši no vi-
ņiem bija nepilnu gadu veci… 

Ceļā uz izsūtījuma vietu, lopu vagonā 
1949. gada 4. aprīlī piedzima Selga Gaida 
(no Matkules pagasta „Buķiem”).

Jau izsūtījumā Tomskas apgabala Še-
garkas rajonā 1949. gada 7. jūlijā piedzima 
Vilnis Šmelds. Mazā dzīvībiņa izdzisa jau 
1949. gada 30. novembrī. 

Piedzimt tālu no Dzimtenes – tāds lik-
tenis bija vēl divpadsmit bērniem, kuru 
vecāki bija izsūtīti no tagadējā Kandavas 
novada puses.

Šogad 25.  martā atcerējāmies un pie-
minējām mūsu novada ļaudis, kuri toreiz, 
1949.  gada 25.  martā, tika varmācīgi aiz-
vesti no savas Dzimtenes.
*158. lpp „Atcerēties…Neaizmirst ”, APL; Talsi, 2016

1949. gada 25. marts –  
Represēto piemiņas diena

Atceramies un pieminam – aprīļa jubilāri

25. marts, tas ir laiks, kad lē-
nām daba mostas, kad snieg-
pulkstenītes ver vaļā savas 
baltās ziedlapiņas, kad gaisā 
smaržo pēc pavasara un koku 
zaros vītero putni. 

Daina Priede | Vānes pagasta pārvaldes 
vadītāja |

Bet 25.marts, tā mūsu zemītei ir arī 
sēru diena, tā ir diena, kad, no savām 
mājām un dzimtenes, svešumā lopu vago-
nos uz tālo Sibīriju, tika deportēti daudzi 
tūkstoši latviešu un to vidū bija arī Vānes 
ļaudis. Mēs šobrīd tikai varam nojaust, bet 
ne īsti saprast-ar kādām skumjām, ar kādu 
sāpi sirdī un ar kādām ciešanām bija jāpa-
met savas mājas un kāds bija lielais satrau-
kums par nezināmo, kas priekšā gaida. 
Jā, tā tas bija toreiz, 25.martā 1949.gadā, 
PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas 
režīmā, kur daudzi, jo daudzi cieta. 

Minēšu dažus, kurus pazinu un arī 
tos, kas šobrīd vēl ir mūsu vidū. No 

Vānes tika izsūtīta Cīruļu lielā saime, īpa-
šums “Klintis”, Dagnijai bija 7 gadi, kad 
viņu izsūtīja. Paldies Dagnijas kundzei 
par iniciatīvu represēto piemiņas vietas 

izveidē Vānē un palīdzību tās uzturēšanā 
visu gadu garumā! Umuļu ģimeni izve-
da no “Briežu” mājām un šobrīd dēls un 
mazdēls kopj Dzidras atstāto mantoju-
mu. Millija Antone tika izvesta ar mam-
mu no “Priežkalniem”. Millijas kundze ir 
vēl mūsu vidū, lai viņai laba veselība! No 
“Puriņu” mājām izveda piecus no Koceru 
ģimenes un Ilmārs piedzima 1951.gadā 
svešajā zemē. No “Mazķīlekšu” mājām 
izveda Strazdiņu pāri. Ar vecmāmiņu iz-
veda Valdi Litki no “Ēpšām”. Saldenieku 
ģimeni ar pieciem ģimenes locekļiem no 
“Saldeniekiem” no Matkules pagasta un 
arī Botmaņu, Eiermaņu ģimenes. Dzid-
ra arī vēl ir mūsu vidū un savos “Salde-
niekos” vēl saimnieko. Lai jums, Dzidra, 
jaukas vecumdienas, lai veselība, spēks 
un enerģija!

Mums Vānē ir piemiņas akmens re-
presētajiem, kur mēs atnākam, lai uzceltu 
atmiņu tiltus, lai parunātos, lai aizgāju-
šajiem varētu teikt, ka mūžīgs te akmenī 
deg viņu piemiņas siltums, ka ģimene 
esam, ko nāve nav spējusi veikt. Mēs vi-
ņus pieminam, atceramies. Viņu piemi-
ņai šogad mazie skolas bērni iestādīja 
sniegpulskstenītes.

25. martā kā  
ierasts daudzi devās 

nolikt ziedus represēto 
iedzīvotāju piemiņas 

vietās Kandavas  
novadā

Žēl, ka nevarējām sanākt kopā kā 
parasti, bet tāpat cilvēki gāja divatā vai 
trijatā, kā nu kurš. Lai diena nebūtu tik 

skumīga, kad liegts tikšanās prieks, 
novada dome nosūtīja katram politiski 
represētajam Kandavas novadā saldu 

sveicienu ar piemiņas kartīti.
Noliecam galvas to ļaužu priekšā, kuri 

spēja rast spēku, lai atgrieztos savā 
tēvzemē un spētu celt Latviju no jauna!

FOTOZIŅA

Represēto piemiņas diena Vānes pagastā
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8. aprīlī Tukuma apriņķa Vānes pa-
gastā dzimis scenogrāfs, mākslinieks, 
politiski represētais Leopolds Dansons 
(1926-2010). 

Mācījies Talsu ģimnāzijā. Otrā pasau-
les kara laikā brīvprātīgi iestājies leģionā 
un bijis 15.divīzijā. 1945. gada pavasarī 
Dancigā kritis gūstā, ieslodzījumā pava-
dījis trīs gadus. 1950. gadā beidzis Talsu 
1. vidusskolu. No 1950. līdz 1969. gadam 
strādājis Dailes teātrī. Bijis scenogrāfs, Ģ. 
Vilka un O. Muižnieka dekorāciju realizē-
tājs. Veidojis scenogrāfijas izrādēm : E. De 
Filipo „Stiljano ģimene”, J. Lūša „Tā iesā-
kās diena” (abas 1958. gadā), H. Vuolijo-
ki „Justīne” (1959), R. Blaumaņa „Ugunī” 
(1963), H. Rodigasta „Noslēpumainais 
viesis” (1964). Bijis Rīgas kinostudijas 
mākslinieka inscenētāja H. Līkuma (1969–
1975), Operas un baleta teātra mākslinieka 
B. Goģes asistents (1982–1986). No 1987. 
līdz 1997. gadam strādājis Mākslas dar-
binieku namā, darinājis dekorācijas un 
kostīmus Tautas teātru izrādēm Ventspilī, 
Talsos, Bauskā. Kopš 1990. gada bijis pe-
dagogs Rīgas 31. vidusskolas Bērnu teātrī. 

Kopš 1975. gada piedalījies izstādēs.
Miris 2010. gadā.

Teātris un kino. Bibliogrāfijas. 1. sējums. Rīga: 
Latvijas enciklopēdija. 1999, 233. lpp.
Puķīte A. Ar mieru un sapratni likteņa līkločos 
/Neatkarīgās Tukuma Ziņas.2008. gada 3. maijs

17. aprīlī Rīgā dzelzceļa rezerves de-
žuranta ģimenē dzimusi skolotāja Lidija 
Doķe (dz. Gorbunova, 1931-2001).

1938. gadā uzsākusi mācības Pumpuru, 
no 1939. gada – Majoru pamatskolā, kuru 
beigusi 1945. gadā. Mācījusies Madonas 
vidusskolā. 1947. gadā pārnākusi dzīvot uz 
Rīgu. No 1947. līdz 1950. gadam mācījusies 
Rīgas VĻKJS 30. gadadienas vidusskolā. No 
1950. līdz 1951. gadam mācījusies Rīgas 3. 
vidusskolas pedagoģiskajā dziedāšanas kla-
sē. No 1952. līdz 1955. gadam mācījusies 
Rīgas pedagoģiskajā institūtā neklātienē 
latviešu valodas un literatūras fakultātē, bet 
nebeigusi. No 1950. gada dzīvojusi Matkulē 
un no 1951. līdz 1955. gadam strādājusi par 
skolotāju un vēlāk arī par vecāko pionieru 
vadītāju Matkules septiņgadīgajā skolā. No 
1972. gada 1. Maija astoņgadīgās skolas 
(Matkules pamatskolas) direktora vietniece 
mācību darbā. 

Mirusi 2001. gadā, apbedīta Svilumu 
kapos.

Tukuma rajona TIN atbrīvoto kadru lietas. 
TZVA, F – 128, A – 2, L – 2885, 49. lpp.
Tukuma rajona TIN personu kartītes. TZVA, 
F – 128, A – 2, L – 2724, 16. lpp.
Tukuma Ziņotājs. 2001. gada 3. marts, Nr. 26

25. aprīlī Zemītes pagasta “Ņoņās” 
saimnieka ģimenē dzimis skolotājs, uz-
ņēmējs Juris Birznieks (1871-1950). 

Piederējis grāmatu veikals un divgadī-
gā privātskola Kandavā (1908–1918). Bijis 
aktīvs Kandavas Sadraudzīgās biedrības da-
lībnieks, vecāko padomes loceklis, rakstveža 
biedrs. Viņa vadībā iestudētas un izrādītas 
24 lugas. Ar viņa gādību iespiesta brāļa Kārļa 
luga “Māņi” un izdotas māsas Sofijas grāma-
tas: luga “Dzīvībai” un dzejoļu krājums “Sau-
le un sirds”. Strādājis arī par skolotāju Kanda-
vas apvienotajā sešklasīgajā pamatskolā.

Miris 1950. gada 21. jūlijā Zemītē, ap-
bedīts Zemītes pagasta Pavārkalna kapos.

Veiriņa V. Birznieku Sofijas un Latiņas soļi litera-
tūrā /Komunisma Rīts. 1976. gada 16. marts
Veiriņa V. Birznieku Sofijas un Latiņas soļi litera-
tūrā /Komunisma Rīts. 1976. gada 18. marts Kan-
davas Sadraudzīgās biedrības protokolu grāmata. 
1902 – 1906. LVVA, F-1806, A-1, L-84

29. (17) aprīlī Talsu apriņķa Cēres 
pagastā skolotāja Otto Grundmaņa ģi-
menē dzimusi Sarkanās armijas divīzi-
jas komandiere, ģenerālleitnante Milda 
Bulle (dz. Grundmane, 1891-1938). 

Mācījusies Cēres pagasta skolā trīs kla-
ses, apgūstot zināšanu pamatus tēva vadībā. 
1907. gada 19. augustā iesvētīta Balgales 
ev. lut. baznīcā. 1911. gadā beigusi Jelgavas 
sieviešu ģimnāziju, iegūstot tiesības mācīt 
vācu valodu. Strādājusi par skolotāju Jel-
gavā, Tukumā, Pēterburgā, Kislovodskā, 
kā arī Ukrainā – Ņemirovas pilsētas sievie-
šu ģimnāzijā – par vācu valodas skolotāju. 
1913. gadā atgriezusies Latvijā un strādājusi 
Rīgā par tulkotāju no vācu un franču valo-
das, un vienlaicīgi mācījusies augstākajos 
sieviešu kursos. Pārvaldījusi vācu, franču, 
angļu un turku valodas. 1915. gadā pārcē-
lusies uz Petrogradu, bet 1916. gadā – uz 
Stavropoli. 1917. gadā pēc februāra revo-
lūcijas kopā ar vīru pārcēlusies uz Kislo-
vodsku. 1918. gadā savu dzīvi saistījusi ar 
boļševiku partiju, iecelta par Kislovodskas 
kaujinieku bataljona komisāru. 1919. gadā 
norīkota par pilnvaroto Kaukāza frontes 
vilcienu kustības, ievainoto evakuācijas 
jautājumos 11. armijas atkāpšanās ceļā uz 
Astrahaņu. Iecelta par 7. kavalērijas divīzi-
jas politnodaļas priekšnieci un piedalījusies 
kaujās par Caricinu un Astrahaņu. Studēju-
si M. Frunzes Kara akadēmijā Maskavā, pēc 
beigšanas (divīzijas komandiera dienesta 
pakāpē) strādājusi diplomātiskajā darbā. 
No 1929. līdz 1933. gadam veikusi atbildī-
gu darbu Kominternē (Komunistiskās In-
ternacionāles izpildkomitejā). 1937. gadā 
nosūtīta uz Bašķīrijas APSR, kur strādājusi 
par Zemkopības tautas komisariāta politis-
kā darba sektora priekšnieka vietnieci, bet 
1937. gadā iecelta par veselības aizsardzības 
tautas komisāra vietnieci. 1937. gada 4. ok-
tobrī arestēta kā tautas ienaidniece. 

Apbalvojums: Sarkanā Karoga ordenis.
Mirusi 1938. gadā.

Vītols V. Komisāre//Komunisma Rīts. 1988. gada 
10. marts, Nr. 30
Balgales ev. lut. iesvētīto reģistrs. LVVA, 235. F., 6. 
apr., 107. lieta, 30. lpp.

Atceramies un pieminam – aprīļa jubilāri

Ja ir VĒLĒŠANĀS, TAD jāpiedalās VĒLĒŠANĀS!
Latvijas Vācu savienība projekta “Demokrātisko kompetenču inkubators” ietvaros piedāvā 
nebijušu iespēju katram Tukuma, Ventspils, Dienvidkurzemes un Dobeles novada iedzīvotājam, 
neizejot no mājas, kļūt pilsoniski aktīvam divos veidos. Pirmkārt, no 1. aprīļa līdz pat pašvaldību 
vēlēšanu dienai 5. jūnijam (ieskaitot) darba dienās no plkst. 10.00 - 12.00 piezvanīt Latvijas 
vadošajam valststiesību un vēlēšanu procesa ekspertam Arvīdam Dravniekam. Viņš gaidīs zvanus 
no Tukuma novada, Ventspils novada, Dienvidkurzemes novada un Dobeles novada iedzīvotājiem. 
Dravnieka kungs paskaidros, pierādīs, atbildēs un mudinās katru izprast labāk mūsu valsti un 
pašvaldību būtību. Zvans ir bez maksas!
Otrkārt, ikviens ir aicināts mājaslapā www.verband.lv [1] un arī savas pašvaldības mājaslapā no 
1. aprīļa atrast sava novada “Vēlēšanos koku” un pēc izvēles veikt savu ierakstu. Kāda ir lielākā 
PROBLĒMA, ko vajag atrisināt novadā? Kas ir PIRMAIS DARBS, kas jāpaveic jaunajiem deputātiem 
novadā? Kādu LABU ideju vajadzētu aizņemties no citiem NOVADIEM? Galu galā ir iespēja uzdot 
jautājumus konkrētam partijas sarakstam vai deputāta kandidātam!
Projekta komanda Jūsu veidoto “Vēlēšanos koku” nogādās visiem partiju sarakstiem! Sagaidīsim 
ne tikai solījumus pirms, bet arī reālus darbus PĒC vēlēšanām!
Iesaistieties, interesējieties, zvaniet un rakstiet! Zinoši vēlētāji un prasīgi pilsoņi ir tas, ko 
Latvijai vajag.
Projektu “Demokrātisko kompetenču inkubators” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 
EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Īsteno Latvijas Vācu savienība, 
Norvēģijas partneris: Fjellugla Kompetanse AS.

PROJEKTI
Izsludina Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa 
2021. gada 1. kārtu
Kandavas novada dome aicina biedrības/
nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 
2021. gada 1. aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu 
projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas 
pārtraukšanas mazināšanai. 

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, 
lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
Projekti iesniedzami līdz 30.04.2021. Plānotais projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācija par projekta pieteikumu iesniegšanu pieejama, Kandavas novada mājaslapā 
www.kandava.lv, projektu sadaļā “Pumpurs”.

Kandavas novada domes jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinatore:
Sintija Kokina, Tālrunis: 63107371, E-pasts: sintija.kokina@kandava.lv
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Truškopība ir lopkopības nozare ar augstu ražošanas potenciā-
lu, no trušiem īsā laikā iespējams iegūt augstvērtīgu diētisku 
gaļu, kažokādas un ārstniecisku dūnvilnu, augstvērtīgu aug-
snes mēslojumu. Pēc lauksaimniecības datu centra datiem uz 
2021. gada 1. janvāri Latvijā ir reģistrēti 24333 truši, no kuriem 
Kandavas novadā ir 440 truši.

Iveta Pāža | uzņēmējdarbības konsultante |

Lielākā daļa šo dzīvnieku atrodas Mat-
kules pagastā un pieder zemnieku saim-
niecībai „Lejaskroķi”. Lai uzzinātu, kā 
veicas ar šo aizraujošo biznesu, uz sarunu 
aicinājām saimniekus Maiju un Tomu Zil-
bertus, kuri pirms četriem gadiem atgrie-
zās no pilsētas un dzimtas mājās izveidoja 
trušu audzētavu, kura nu ir kļuvusi par 
vienu no lielākajām Kurzemē.

Kāpēc nolēmāt pamest Rīgu un pār-
celties uz laukiem?

– Kad piedzima pirmais bērniņš, sa-
pratām, ka dzīve lielpilsētas dzīvoklī nav 
mums piemērota, tāpēc sākām meklēt 
iespēju atgriezties laukos. Pēc dzīvokļu 
meklējumiem Talsos un Kuldīgā, izvēle 
apstājās pie „Kroķiem” – dzimtas mājām 
Matkules pagastā, kas jau laiciņu stāvēja 
tukšas. Tā kā Toma vecāki jau ilgus gadus 
audzēja trušus savām vajadzībām, tad no-
lēmām, ka pamēģināsim arī paši. Vislie-
lākā motivācija audzēt tieši trušus bija to 
gaļas augstajai diētiskajai uzturvērtībai un 
tam, ka trušu gaļa ir īpaši piemērota ma-
ziem bērniem. Mūsu ģimenē aug trīs bēr-
ni un vēlējāmies tādu nodarbošanos, kur 
mazie varētu aktīvi piedalīties un palīdzēt, 
apgūt darba iemaņas, atbildību par piera-
dināto un laika plānošanu.

Kā iesākāt trušu audzēšanu un kādas 
šķirnes audzējat?

– Sākām ar dažiem jauktas šķirnes tru-
šiem, tos pavairojām, pēc tam iegādājāmies 

tīršķirnes trušus. Pašreiz saimnie-
cībā audzējam gan krustojuma 
dzīvniekus, kurus izmantojam 
gaļai, gan tīršķirnes trušus, ku-
rus pārdodam vaislai. To skaits ir 
sasniedzis 320. Mūsu ganām-
pulkā ir Burgundas, Kalifor-
nijas, Šinšilas un Lielais Zi-
lais Marders šķirnes truši. 
Šķirnes trušu cena Lat-
vijā svārstās no 25-50 
eiro, kas ir niecīga sa-
līdzinājumā ar Eiropas 
valstīm, kur tā sasniedz 
pat 150 eiro par dzīvnieku. 
Lai uzlabotu šķirnes kvalitāti, 
Latvijas trušu audzētāji ieved 
vaislas materiālu no citām 
valstīm, bet tas saistās ar zinā-
mu risku- vai dzīvnieks šo garo 
ceļu izturēs. 

Kādu produkciju iegūstat no trušiem 
un kur to realizējat?

– Sākām ar trušu gaļas ieguvi tikai sa-
vām vajadzībām, pēc tam piedāvājām to 
draugiem un radiem. Tā pamazām izvei-
dojās klientu loks, kas strauji auga, jo radī-
jām iespēju pircējam iegādāties kvalitatīvu 
truša gaļu, sevišķi bērnu uzturam. Pašreiz 
pieprasījums pēc trušu gaļas pārsniedz 
piedāvājumu, tāpēc plānojam palielināt 
dzīvnieku skaitu, uzcelt paši savu kautu-
vi un gaļas pārstrādes cehu. Lielākā daļa 
peļņas tiek iegūta pārdodot šķirnes dzīv-
niekus vaislai, esam Latvijas sīkdzīvnieku 
biedrības „Trusis un citi” biedri.

Daudziem interesentiem līdz ar gaļas 
iegādi dodam arī receptes un ieteikumus 
pagatavošanai, jo daļa cilvēku nezina, 
cik daudz un dažādos veidos trusi var 
pagatavot.

Kur iegūstat nepieciešamās zināšanas?
– Lai sāktu nopietni nodarboties ar 

trušu audzēšanu un saņemt valsts atbal-
stu, bija nepieciešama lauksaimnieciskā 

izglītība, ko Toms nesen ieguvis Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikumā un apguvām 
LLKC truškopības organizētajos kursus. 
Tāpat ieguvām trušu pārrauga sertifikātu, 
kas ir vajadzīgs tīršķirnes trušu audzēša-
nai. Katram šķirnes trusim ausīs ir teto-
vējums ar saimniecības un identifikācijas 
numuru un katrs trusis tiek vērtēts pēc 
vairākiem kritērijiem- gan pēc dzīvi un 
nedzīvi dzimušo trusēnu skaita, gan pēc 
svara divu, trīs un četru mēnešu vecumā 
u.c. Teiciens „vairojas kā trusis” gan nav 
īsti patiess, jo ne vienmēr izdodas tikt pie 
gaidītā rezultāta, trusis ir gana prasīgs. 

Pašlaik mācāmies kursos, lai varētu 
iegūt bioloģiskās saimniecības statusu, 
jo esam ieinteresēti saimniekot ilgtspējī-
gi, veselīgi, bez ķimikālijām, lai saglabātu 
šo vidi mūsu nākamajām paaudzēm. Arī 
mūsu saimniecībai piederošā zeme atro-
das Amulas upes krastā, kur atrodas bio-
loģiski vērtīgās pļavas. Rupjo barību trušu 
uzturēšanai iegūstam savā saimniecībā, 
kur apsaimniekojam ap 20 ha zemes, bet 
spēkbarību iepērkam.

Vai truši arī slimo?
– Vislielākās problēmas trušiem rada 

vīrusslimība – miksomatoze un parazitā-
rā – kokcidoze. Miksomatozes profilaksei 
veic dzīvnieku vakcinēšanu, bet kokcidio-
zes apkarošanai galvenais ir sprostu de-
zinfekcija un speciālo preperātu lietošana. 
Šobrīd mēs meklējam piemērotu barību 
mazajiem trusēniem, lai izvairītos no da-
žādām slimībām. Ja trušu nav daudz, tad 
problēmu nav, bet, skaitam kļūstot lielā-
kam, ik pa brīdim parādās dažādi slimību 
gadījumi.

Kā izmantojāt grantu konkursā „At-
tīsti uzņēmējdarbību Kandavas novadā” 
piešķirtos līdzekļus?

– Pavasarī startējām Kandavas domes 
izsludinātajā konkursā „Attīsti uzņēmēj-
darbību Kandavas novadā” un ieguvām 
papildus līdzekļus saimniecības attīstībai. 
Lai arī summa nebija ļoti liela, tas deva ie-
spēju iegādāties vairākus desmitus vaislas 
trušu, kā arī izgatavot trūkstošos trušu bū-
rus. Uzskatām, ka tas bija neliels atspērie-
na punkts nozares paplašināšanai. Pagai-
dām truškopība ir tikai papildus bizness, 
jo lai nestu lielāku peļņu, jābūt vismaz 500 
trušiem.

Vaļaspriekam un biznesam

Lielo bērnu iecienītā
Truša gaļas gabalus apcep,

aplej ar medu (3–5 ēd.k.),

liek cepešpannā,

pieliek 2 tēj. k. sinepes,

pielej nedaudz ūdens,  
lai veidojas mērce.

Cep krāsnī aptuveni 1h.

Ātri gaļu var pagatavot 
mājas sarkanvīnā 
(vīnogu vai jāņogu):

Apcep, 

apber ar garšvielām, kas pašiem garšo,

liek katlā, aplej ar 200ml vīna, 
sutina aptuveni 30 min.

Nebaidieties izmēģināt ko jaunu!
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Kādi ir jūsu plāni nākotnē?
– Bez trušiem mums ir vistas un čet-

ras kazas. Pagaidām tās ir tikai priekam 
un upes lejas noganīšanai, bet domājam 
turēt kazas gaļai, jo tikai retais zina, cik 
kazas gaļa ir fantastiska, bet dzīvnieks 
neparasts. Turpmākie plāni mums sais-
tās ne tikai ar trušu, kazu un vistu skaita 
palielināšanu un kautuves, kā arī pārstrā-
des ceha izbūvi, bet arī plānojam attīstīt 
tūrisma nozari. Ļoti vēlamies šo vietu 
parādīt citiem, izglītot potenciālos pircē-
jus un izveidot mājas kafejnīcu. Tas gan 
nebūs ne šodien, ne rīt, bet tāda ideja ir.

Nobeigumā varat atklāt kādu no tru-
ša gaļas pagatavošanas receptēm?

– Lielie bērni iecienījuši šādu: truša 
gaļas gabalus apcep, aplej ar medu (3–5 
ēd.k.), liek cepešpannā, pieliek 2 tēj.k. si-
nepes, pielej nedaudz ūdens, lai veidojas 
mērce. Cep krāsnī aptuveni 1h.

Ātri gaļu var pagatavot mājas sarkan-
vīnā (vīnogu vai jāņogu): apcep, apber ar 
garšvielām, kas pašiem garšo, liek katlā, 
aplej ar 200ml vīna, sutina aptuveni 30 
min.

Nebaidieties izmēģināt ko jaunu!

SPORTS

Covid-19 pandēmijas iespaidā 
tika pārtraukta oktobrī iesāktā 
basketbola sezona. Meitenes 
bija iesākušas ar divām sma-
gām uzvarām pret BK Jelgavu 
un BK Kolibri/LU. Diemžēl 
pandēmijas iespaidā tika lemts 
par citu izspēles kārtību, kā 
rezultātā divas izcīnītās uzvaras 
tika anulētas un viss sākās no 
baltas lapas.

Komanda sezonu iesāka ar diviem sāpī-
giem zaudējumiem. Mājās tika piedzīvots 
zaudējums pret BK Jelgavas komandu un 
izbraukumā tika atdzīts Daugavpils meiteņu 
pārākums. Pēc šīm abām spēlēm komandai 
pievienojās bijušā Latvijas sieviešu izlases 
basketboliste Liene Jansone. Tas koman-
dai nesa papildus motivāciju, meistarību 
un auguma centimetrus laukumā. Pēc Lie-
nes pievienošanās izcīnītas tikai uzvaras. 
Savā laukumā pieveicām Kolibri/LU 65:47. 
(L. Jansone 20 punkti + 15atlēcošās bumbas, 
M. Bertāne 12 punkti+8bumbas, K.Ander-
sone 11punkti.) Pēc tam tikāmies ar Ikšķiles 
SS/Dimantu akadēmijas komandu un arī iz-
cīnījām uzvaru 86:55. 

Rezultatīvākā mūsu komandā Liene 
Jansone, gūstot 20 punktus, M.  Bertānei 
11, Baibai Čeverei 10 punkti un 4 pie-
spēles, L.Keisterei 9 punkti un 4 pārtver-
tas, K. Andrsones un L. Pavares kontā pa 
8 punktiem, M. Ķilpei 6, Komandas kap-
teinei Annijai Zvirgzdiņai 6 punkti un 
14  atlēcošās, 5 piespēles, pa 4 punktiem 
T. Zeberiņai un L. Sarjai. 

20. marta pēcpusdienā Rīgā, Olimpis-
kajā sporta centrā, tikāmies ar Latvijas U16 
izlasi. Jau no pirmajām spēles sekundēm ko-
manda pierādīja, ka atbraukusi tikai un vie-
nīgi uzvarēt. Spēle iesākas ar 10:0 izrāvienu 

mūsu labā un pretinieces tā arī nespēja pie-
celties no šī nokdauna. Kopumā spēlē izcīnīta 
pārliecinoša uzvara ar 46:80. Liene Jansone 
šajā mačā izcēlās ar 22 gūtiem punktiem, 
B. Čeverei 14 punkti un smuki “pabaroja”. 

Komandas biedrenes ar piespēlēm, no-
pelnot 9 rezultatīvas piespēles, M. Ķilpei 
10 punkti un 9 atlēkošās, A. Zvirgzdiņai un 
L. Sarjai pa 9. 

M. Bertānei 5, abām Laurām pa 3, abām 
Tīnām pa 2 un K. Andersonei 1.

24. marta  vēlā vakarā BK Kanda-
va  dāmas aizvadīja kārtējo spēli, šoreiz 
mājas zālē uzņemot Jūrmalas komandas 
meitenes!

Jau pirmajās 8 spēles sekundēs māji-
nieces atklāja spēles rezultātu, gūstot pir-
mos 2  punktus! Ātrs, agresīvs basketbols 
un spēka cīņa groza apakšā - tā varētu rak-
sturot šo spēli. Nosargājām iegūto pārsva-
ru un pēc spēles beigu sirēnas tablo rāda 
86:75, BK Kandavai gūstot uzvaru!

Lielisku sniegumu mūsu rindās at-
kal demonstrēja Liene Jansone, gūstot 
29 punktus, 5 AS un izprovocējot 9 piezī-
mes, Laurai Keisterei 13 punkti un 6 pār-
tvertas bumbas, M.  Bertānei 10  punkti, 
Baibai Čeverei 8  punkti un 12  REB, arī 
K. Andersonei 8 gūti punkti, pa 6 punktiem 

A. Zvirgzdiņas un M. Ķilpes kontā, L. Sarjai 
4 gūti punkti, L.  Pavarei  2. Lielisks snie-
gums, dāmas! Paldies par enerģiju, attiek-
smi un dzirksteli acīs! Tikai tā uz priekšu!

Šobrīd ieturam nedaudz lielāku 
pauzīti  – uzkrājam spēkus, dziedējam 
traumas un nākamais mačs 30. martā, kad 
mājās uzņemsim viešņas no Saldus!

Sagatavoja Roberts Rozentāls

BK Kandava turpina cīnīties par 
vietu izslēgšanas spēlēs

B grupa
Komanda U/Z Punkti

1. Daugavpils Universitāte 4/2 10

2. BK Kandava 4/2 10

3. BJBS Rīga/Juniores-2 4/1 9

4. BK Saldus/Sporta skola 3/2 8

5. BK Jelgava-BJSS 4/0 8

6. Latvija U16 3/2 8

7. Jūrmala 2/4 8

8. BK Kolibri/LU 2/4 8

9. Ikšķiles SS/Dimantu akad. 1/5 7

10. BK Ogre – BS Ogre 0/5 5
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Kā katru 
gadu, arī 
šogad at-
pūtas bāze 
“Zviedru 
cepure” 
Lieldienās 
atsāk darbību- šogad tiks 
svinēta jau 21. darba sezo-
na. Aicinām pavadīt aktīvas 
Lieldienu brīvdienas svaigā 
gaisā, baudot nobraucienus 
rodeļu trasē, dodoties izbrau-
cienos ar bagijiem, izbaudot 
dabas skatus garākā vai īsākā 
pastaigu takā, vai atpūšoties 
kādā no sešām labiekārtotām 
kempinga mājiņām. 

Lai apciemojot “Zviedru cepuri” ik-
viens justos droši, atpūtas bāzē ieviesti 
sekojoši drošības pasākumi Covid-19 pan-
dēmijas ierobežošanai: 
• Rodeļu trasē var atrasties viena mājsaim-

niecība. Pērkot biļeti, saņemsiet numu-
riņu, kas nodrošinās rindas kārtību. 
Kamēr gaidīsiet savu kārtu uz nobrau-
cieniem rodeļu trasē, aicinām doties pa-
staigā svaigā gaisā. 

• Aicinām ievērot 2 m distanci starp cil-
vēkiem un valstī noteiktos pulcēšanās 
ierobežojumus, lūgums sekot norādēm, 
ieejot kafejnīcā un labierīcībās. 

• Atpūtas bāzē būs iespēja iegādāties ka-
fiju, tēju un ātrās uzkodas. Tās tiks iz-
sniegtas līdzņemšanai un būs baudāmas 

tikai ārpus telpām. (Ja valdība pieņems 
lēmumu par āra kafe, varēsiet maltīti 
baudīt pie āra galdiņiem). 

Jaunumi bagiju trasē! Esam saņēmu-
ši divus jaunus bagijus, kas nodrošinās vēl 
brīvāku pieeju atrakcijai. Lietojiet ķiveres 
un drošības jostas un priecājaties par bēr-
nu spējām trasē, vai pavadiet savas atvases 
braucienā. 

AKTUĀLI
Slimību profilakses un veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas novadā
Aprīlī turpinām sportot! 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. 
Aprīlī būs iespēja pieslēgties vingrošanas nodarbībām katru pirmdienu plkst. 18.30, Zumbai otrdienās 
un piektdienās 19.30 un svētdien būs iespēja piedalīties Zumba Gold nodarbībās plkst. 19.00. 
Zumba Gold ir zemākas intensitātes zumba, tāpēc tas būs lielisks veids kā pavadīt svētdienas vakaru 
dažādu vecuma grupu pārstāvjiem. 

Alise Līva Mažeika, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Apzāģētas atvases pie stārķu ligzdas
Atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, ir apzāģētas atvases pie stārķu ligzdas, 

kas atrodas liepā Sabiles ielā, Kandavā. Stārķu ģimenei, kad tā atgriezīsies, būs 
daudz ērtāka dzīvošana! Un blakus arī aicinoši zaļais būrītis ar informāciju par 
Latvijas baltajiem stārķiem!

Atpūtas bāzei “Zviedru cepure” šogad 21. sezona
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Šogad visas Latvijas pašvaldības, to skaitā arī Kandavas novada 
pašvaldība, atbalsta Lielo Talku, kura notiks jau 24. aprīlī. Visi 
pašvaldību koordinatori ir gatavi darbam, lai informētu talko-
tājus par talkas norisi un talkošanas iespējām. Tāpat kā pērn, 
arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs 
aktuāli uz Lielās Talkas norises brīdi, taču pašvaldības aicina 
visus, kuri vēlas un var talkot, aprīļa pēdējā sestdienā vienoties 
Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā.

Latvijas pašvaldības un Latvijas Pašval-
dību savienība Lielo Talku ir atbalstījušas 
jau kopš tās pirmsākumiem 2008. gadā, 
nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par 
talkošanu, talkošanas vietu iezīmēšanu un 
atkritumu savākšanu. Pašvaldības vienmēr 
ir bijušas viens no galvenajiem Lielās Tal-
kas balstiem, bez kura talkas, kādas mēs 
tās pazīstam, nebūtu iespējamas. Latvija 
ir vienīgā valsts pasaulē, kurā sabiedriska 
kustība, kuras mērķis ir rūpēties par vidi, 
tik ilgu laiku tiek atbalstīta valsts un paš-
valdību līmenī. 

Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri 
plāno doties dabā un sakopt savu apkārt-
ni individuāli, savu talkošanas vietu var 
atzīmēt Lielās Talkas mājas lapā Solo tal-
kas kartē https://talkas.lv/liela-talka/so-
lo-talkas/. Ja dodaties talkot “duo” talkas 
ietvaros (pa divi), “ģimenes talkā” (vienas 
mājsaimniecības ietvaros) vai talkojot citā 
formātā, atbilstoši tā brīža noteiktajiem 

ierobežojumiem, savu talkošanas vie-
tu varat atzīmēt Lielās Talkas kartē 
https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/, 
sākot ar šā gada 24. martu – mēnesi pirms 
Lielās talkas. 

DZĪVESZIŅAS

Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2021. gada 27. februāra 
līdz 26. martam reģistrēti 

2 jaundzimušie:
Roberts un Dārta

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2021. gada 1. marta līdz 

26. martam reģistrēti mirušie: 
Brēdavs Vilnis (1953) Kandava

Dedila Rasma (1933) Matkules pagasts
Feldmanis Andis (1961) Kandava

Hofmane Lea (1928) Kandava
Karele Agrita (1934) Vānes pagasts
Karelis Guntis (1960) Vānes pagasts
Krauze Harijs (1942) Virbu pagasts

Kunciņa Maiga (1933) Pūres pagasts
Piksis Imants (1949) Kandava

Simanovičs Andris (1959) Sabile
Tramdahs Ojārs (1949) Matkules pagasts
Višņevska Mirdza (1942) Abavas pagasts

Sēru vēstis

Apbedīšanas birojs TĀLE
Sabiles ielā 5, Kandavā 
(blakus veikalam Centrs)

Kvalitatīvi apbedīšanas 
pakalpojumi pilnā apjomā. 

Iekļausimies ikviena klienta finanšu iespējās. 
Jūsu vietā nokārtosim dokumentus.

Diennakts tālrunis: 2669 0992, 2919 9932

Arī šogad strādās kempings ar se-
šām mājiņām, kuras iespējams izīrēt ģi-
menei, lai atpūstos no pilsētas dzīvokļa 
saspiestības. 

Upes malā iespējams pavadīt dienu pie 
ugunskura, lietojot līdzpaņemto pārtiku... 
Atgādinām, ka jāievēro valstī noteiktie 
pulcēšanās ierobežojumi! 

Izmantojiet pastaigu takas 900 m un 
1600 m garumā,  lai  baudītu  pavasarī-
gos dabas skatus. 

Gaidām visus ciemos un elpojiet dziļi! 

Paldies jaunajam vīrietim beretē ar brillēm, 
kurš sniedza man palīdzīgu roku uz apledoju-

šās taciņas Kandavas Promenādē.
Herta Lebedeva Kandavā

Pateicība

Apbedīšanas pakalpojumi
Vēlamies Jūs informēt, ka darbu sācis 
Kandavas Apbedīšanas birojs, kas sniedz 
kvalitatīvus pilna servisa apbedīšanas 
pakalpojumus un pieņem pasūtījumus kapu 
labiekārtošanai (pieminekļi, apmales, soliņi, 
svečturi, utt.).

Jūsu rīcībā esam 24 stundas diennaktī. 

Biroja adrese: Tirgus laukums 6, Kandava 
(pretī ugunsdzēsēju DEPO)

Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 
no 8.00 līdz 17.00;

Diennakts tālrunis 27 00 2127; 286 74 812

Konkursa “Diženi 
Kandavas novadā 2020”

dalībnieku un laureātu apbalvošana un 
godināšana plānota š. g. 1. maijā, ja vien 
to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī. 

Sekojiet reklāmai www.kandava.lv vai FB kontā 
Kandavas novads. 

Lielā Talka jau 24. aprīlī

Atpūtas bāzei “Zviedru cepure” šogad 21. sezona

Par Lielo talku: Lielā talka ir 
nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. 
gada ne tikai katru gadu organizē talkas 
visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus 
sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības 
jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts 
prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām 
valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir 
valstisks atbalsts tik augstā līmenī.
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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. 4 (192). 
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 
izsludina grantu konkursu, 
kura ietvaros tiks piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai. Viena granta 
maksimālais apmērs ir 2000,00 EUR, kopējais 
grantu konkursa finansējuma apjoms ir 
12 000,00 EUR.
Pieteikumi grantu konkursam iesniedzami no 
2021. gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim Kandavas 
novada domē: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas 
novads, LV-3120 vai sūtot elektroniski uz 
e-pasta adresi: dome@kandava.lv saskaņā ar 
konkursa nolikumu.

Konkursa nolikums pieejams Kandavas 
novada mājas lapā www.kandava.lv 
sadaļā “Konkursi”. Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības un 
plānošanas nodaļas projektu vadītāju Silvu 
Ivuškāni pa tālruni: 63126155 vai rakstot 
uz e-pastu: silva.ivuskane@kandava.lv

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma  “Tīnas”,
Cēres pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9044 002 0082, sastāv no neapbūvēta zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9044 002 0082 un kopējo platību 1,36 ha, no kuras 1,32 ha aizņem meža zeme, tai 
skaitā mežaudze, izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. 
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir 3000,00 (trīs tūkstoši) euro, izsoles solis 100,00 
(viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 3. maijs 
plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 30. aprīlim, plkst. 15.00.
Nekustamā īpašuma izsoli rīko ar augšupejošu soli starp personām, kuru nekustamie īpašumi piegul nekusta-
mam īpašumam (starpgabalam) “Tīnas”, Cēres pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9044 002 0082. 
Personas, kuru īpašumi piegul minētajam nekustamajam īpašumam pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka 
rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.
Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava. 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.

IZSOLE

Pēdējās nedēļas laikā Kandavā katru 
dienu parādās jauni zaķi un tiek 
atripinātas raibās Lieldienu olas. 

Šī gada Lieldienu zaķu figūru konkursam 
pieteikušies septiņi dalībnieki, bet kā secināju-
ši kultūras un sporta pārvaldes darbinieki, arī 
dažs labs konkursam vēl nepieteikts zaķis, jau 
tīri labi iedzīvojies kādā pilsētas pakalnā vai 
skvērā. Vēlot priecīgas Lieldienas visiem iedzī-
votājiem, aicinām atbraukt uz Kandavu apska-
tīt zaķus, olas un paklausīties putnu dziesmas 
garajās Lieldienu brīvdienās ģimenes lokā! Ie-
vērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus!

Paziņojums 
par Izsoles 
atcelšanu
Kandavas novada dome 
paziņo, ka 2021. gada 2. martā 
izsludinātā nekustamā īpašuma 
“Dīķmalas”, Matkules pagasts, 
Kandavas novads, izsole ar 
augšupejošu soli, tiek atcelta 
(sludinājums publicēts “Latvijas 
Vēstnesī” 2021. gada 8. martā, 
laidienā Nr. 46, oficiālās 
publikācijas Nr. 2021/46IZ9).

Lieldienu Zaķu figūru konkurss Kandavā rit pilnā sparā!


