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VĀRDS 
UZŅĒMĒJIEM

KULTŪRA
Iznācis Kriša 
Treikala dzejas 
krājums “Saulrieta 
kokteilis” 8. lpp. >

Kur darbs ir 
dzīvesveids

9. lpp. >

Balvas saņem konkursa 
“Diženi Kandavas 
novadā 2020” 
uzvarētāji

Dalībnieku skaits:
26 dalībnieki

Nominācijas:
✽ Sakoptākā privātmāja;

✽ Sakoptākā zemnieku saimniecība;
✽ Krāšņākais balkons, skatlogs vai 

daudzdzīvokļu māja;
✽ Dižākā lauku sēta;

✽ Darbīgākā organizācija/uzņēmums;
✽ Skaistākais dārzs;

✽ Radošākais novadnieks;
✽ Vieta, kas jāredz.

✽ Veiksmīgākais tūrisma 
piedāvājums.

Valstī Covid-19 pandēmijas izslu-
dināto ierobežojumu dēļ, kon-
kursa “Diženi Kandavas novadā 
2020” apbalvošanas pasākums 
nenotika un konkursa uzvarētāji 
pagājušā gadā netika apbal-
voti. Beidzot š. g. 4. jūnijā 
balvas tika pasniegtas, stin-
gri ievērojot valstī noteik-
tos ierobežojumus. 

“Sakoptākā privātmāja”:
• “Pakalni”, Cēres pagasts, Jolanta Gūtšmite un Reinis Puplaks, 

Sana un Jānis Gūtšmiti.
• Sēravotu iela 7, Kandava, Laila un Uldis Goldbergi
• Uzvaras iela 10, Kandava, Inese un Edvīns Surgofti
• Uzvaras iela 16, Kandava, Rudīte un Arvis Enģeļi
• “Krastmaļi”, Zemītes pagasts, Tamāra Bērziņa un Pavils Trakšs
UZVARĒTĀJI:
• “Sakoptākā privātmāja pilsētā”: Uzvaras iela 10, Kandava, 

Inese un Edvīns Surgofti
• “Sakoptākā privātmāja pagastā”: “Krastmaļi”, Zemītes 

pagasts, Tamāra Bērziņa un Pavils Trakšs

“Sakoptākā zemnieku saimniecība”:
• Z/S “Auzukalni, Cēres pagasts, Sarmīte un Juris Grenevici
UZVARĒTĀJI:
• “Sakoptākā zemnieku saimniecība”: Z/S “Auzukalni, Cēres 

pagasts, Sarmīte un Juris Grenevici

“Krāšņākais balkons, skatlogs vai 
daudzdzīvokļu māja”:
• “Meldri”-1, Matkules pagasts, Ilze Rezevska un Artis Birģelis
• Kūrorta iela 2, Kandava, Ilona un Žanis Logini
• “Saulītes”, Kandava, Liene un Uldis Šnikvaldi
• Lielā iela 14, Kandava, Kristīne Endzele
UZVARĒTĀJI:
• “Krāšņākais balkons, skatlogs vai daudzdzīvokļu māja”: Lielā 

iela 14, Kandava, Kristīne Endzele

“Dižākā lauku sēta”:
• “Skaldes”, Matkules pagasts, Ilva un Rolands Bāreņi
• “Atmatas”, Matkules pagasts, Juta Bitāne
• “Vildiņi”, Kandavas pagasts, Vija Austrupe
• “Zīlēni”, Matkules pagasts, Maira Jirgensone un Jānis Valtsons
• “Strautmaļi”, Zemītes pagasts, Sintija un Andris Šermuksīšu
• “Āres”, Zantes pagasts, Iveta un Vairis Fiņķi
UZVARĒTĀJI:
“Dižākā lauku sēta”: “Skaldes”, Matkules pagasts, Ilva un 

Rolands Bāreņi

“Darbīgākā organizācija/uzņēmums”:
• Vānes pagasta pirts “Pie circenīšiem”, Vānes pagasts, Zaiga 

Žagata
• Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Kandava, Dace 

Rozentāle
• Grenču kalte, Grenči, Zemītes pagasts, Guntis Gulbis
UZVARĒTĀJI:
• “Darbīgākā organizācija/uzņēmums pilsētā”: Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikums, Kandava, Dace Rozentāle
• “Darbīgākā organizācija/uzņēmums pagastā”: Grenču kalte, 

Grenči, Zemītes pagasts, Guntis Gulbis

“Skaistākais dārzs”:
• “Ausekļi”, Vānes pagasts, Vineta un Ainārs Kindzuļi
• “Liepas”, Zantes pagasts, Zinta un Jānis Grošteini
UZVARĒTĀJI:
“Skaistākais dārzs”: “Liepas”, Zantes pagasts, Zinta un Jānis 

Grošteini

“Radošākais novadnieks”:
• Ira Rulle, Vānes pagasts
UZVARĒTĀJI:
• “Radošākais novadnieks”: Ira Rulle, Vānes pagasts

“Vieta, kas jāredz”:
• Laimoņa Zaķa īrisu un gladiolu dārzs, Kandavas pagasts, 

Laimonis un Ingrīda Zaķi
• “Āžmugura”, Zantes pagasts, Jānis Kālis
UZVARĒTĀJI:
• “Vieta, kas jāredz”: Laimoņa Zaķa īrisu un gladiolu dārzs, 

Kandavas pagasts, Laimonis un Ingrīda Zaķis

“Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums”:
• Rūmenes muiža, Kandavas pagasts, muižas pārvaldnieks 

Gundars Jurēvics
• Viesu nams “Meļķerti”, Kandavas pagasts, viesu nama 

pārvaldniece Margarita Bulgarina
UZVARĒTĀJI:
• “Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums”: Viesu nams “Meļķerti”, 

Kandavas pagasts, viesu nama pārvaldniece Margarita 
Bulgarina

Nominācija “Kandavas novada pērle 2020”
• Rūmenes muiža, Kandavas pagasts

Specbalva: Zantes pagasta pārvaldniekam Jānim Kālim par 
izcili noorganizēto nominācijas “Vieta, kas jāredz” apskati.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Esam iegājuši citā apvārsnī, daudz 
lielākā, plašākā un neziņas pilnā. 
Ir pagājuši četri aktīvi un rosīgi 
gadi Kandavas novada pašvaldī-

bas vadītāja amatā. Par šo laiku gribu pa-
teikt lielu paldies visai manai komandai – 
deputātiem, pašvaldības darbiniekiem, jo 
esam paspējuši izdarīt patiešām daudz, un 
daudz darbu ir iesākti un turpināsies. 

Liels paldies arī iedzīvotājiem, kas ne-
ļāva vadīt mierīgas dienas, bet turēja roku 
uz pulsa, lai visas pašvaldības funkcijas tik-
tu pildītas. Komunikācija ar iedzīvotājiem 
tiešām ir bijusi 7/24 (katru dienu, 24 stun-
das). Tāpēc arī turpmāk es ceru uz tikpat 
aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdar-
bošanos kā līdz šim. Gribu teikt lielu pal-
dies visiem novada iedzīvotājiem arī par 
atbalstu un sapratni. Jūsu iniciatīvas ir de-
vušas sparu censties mums veidot Kanda-
vas novadu skaistāku un mūsdienīgāku. Ne 
visu var padarīt, vienmēr ir uz ko tiekties, 
un darbu apjoms tikai pieaug. Ir patiešām 
žēl, ka Kandavas novada vārds tiks dzēsts 

no kartes, bet pilsētas vārds un pagastu 
vārdi paliks. Mēs vienmēr būsim kan-

davnieki, zemītnieki, vānenie-
ki, zantenieki, matkulnieki, 

cērenieki. Kas zina, kāds vēl būs Satvers-
mes tiesas lēmums ap Līgo svētku laiku. 
Varbūt mums labvēlīgs, varbūt – nē. 

Bet nekas jau nav akmenī iecirsts, un 
pēc pāris gadiem mēs novada vārdu un te-
ritoriju varēsim atkal atjaunot, ja slikti būs 
gājis, trešajā, lielākajā novadā valstī – Tu-
kuma novadā! 

Vēlos arī informēt, ka šis ir pēdējais in-
formatīvā izdevuma “Kandavas Novada 
Vēstnesis” numurs, ko saņemat savā pastkas-
tītē. Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, 
apvienotajā Tukuma novadā varēs izdot tikai 
vienu pašvaldības informatīvo izdevumu, 
tāpēc aicinu izteikt viedokli par apvienotā 
Tukuma novada pašvaldības informatīvā 
izdevuma nepieciešamību un satura priori-
tātēm. Aptaujas anketu atradīsiet šī izdevu-
ma 12. lpp. Mājas lapa www.kandava.lv tiks 
saglabāta un tajā joprojām varēsiet iepazīties 
ar aktuālo informāciju. 

Lai mums nezūd spēks un enerģija, la-
bus darbus darot! Uz sadarbību arī turpmāk!

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

AKTUALITĀTES
Uz aktīvu sadarbību nākotnē!

18. maijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace 
Rozentāle tikās ar Kandavas novada uzņēmējiem un domes 
priekšsēdētāju Ingu Priedi, lai pārrunātu iespējamo sadarbību 
Kandavas peldbaseina apkārtnes uzlabošanas darbiem.

Šīs tikšanās iniciatore bija D. Rozentā-
le, mudinot kopā paveikt labu darbu mūsu 
pilsētai. Kandavas Lauksaimniecības teh-
nikuma stadions un peldbaseina apkārtne 
ir viena no Kandavas vizītkartēm. Šī ir 
vieta ikvienam kandavniekam un pilsētas 
viesim, vasarās te tiek rīkotas neskaitāmas 
nometnes sportistiem. “Stadionu, piesais-
tot Eiropas Savienības līdzekļus, esam sa-
veduši kārtībā, taču peldbaseina un tram-
plīna atjaunošanai tehnikuma budžetā 
līdzekļu nepietiek. Jāņem vērā, ka iestādes 
budžetu varam primāri izlietot tikai akti-
vitātēm, kas saistās ar izglītības procesa 
nodrošināšanu. Neskatoties uz to, baseins 
ir Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
īpašumā, un mēs esam ieinteresēti rūpēties 
par to, lai šī vieta būtu tikpat skaista kā tik-
ko atjaunotais stadions,” norāda tehniku-
ma direktore.

Uzņēmēji bija gatavi iesaistīties apkārt-
nes uzlabošanas procesā, un vienojās, ka 
sākotnēji jāizstrādā vienots plānojums, vi-
zualizācija peldbaseina apkārtnes kopska-
tam. Tādi darbi kā jauni soliņi, atkritumu 
urnas, laipu dēļu nomaiņa, metāla apmaļu 
atjaunošana ir tikai daļa no vajadzībām. Vis-
vairāk laika un resursu varētu prasīt tram-
plīna atjaunošana – tehnikums plāno pie-
saistīt profesionāli, kurš izvērtēs tā tehnisko 
stāvokli un rekomendēs nepieciešamos uz-
labojumus. Svarīgi, lai šī vieta būtu ne tikai 
sakopta un vizuāli estētiska, bet arī droša. 

Peldbaseinu atklāja 1962. gadā, drīz pēc 
tam šo vietu savai treniņu bāzei izmantoja 
hokeja klubs “Dinamo”, bet 1997. gadā te no-
tika Vispasaules latviešu Trīszvaigžņu sporta 
spēles, kurās piedalījās 2000 dalībnieku. Sta-
dions, Teteriņu ezers un mežs joprojām ir 
kandavnieku un viesu iecienīta atpūtas vieta.

Vienojas par sadarbību peldbaseina 
apkārtnes uzlabošanai

Kandavas novada sociālais dienests informē
2021. gada jūnijā, lai nokārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, lūdzu 
iepriekš sazināties ar sociālo darbinieku Kandavā vai Kandavas novada pagastos, lai vienotos par 
konkrētu pieņemšanas laiku! 
Iedzīvotājiem lūdzu sazināties ar sociālo darbinieku, zvanot uz zemāk norādītājiem telefona 
numuriem:
• Kandavas, Kandavas un Cēres pagasta iedzīvotāji:29128478;
• Zantes pagasta iedzīvotāji: 28318172;
• Matkules un Zemītes pagasta iedzīvotāji: 28682418;
• Vānes pagasta iedzīvotāji: 28678132.

Līdz 30 jūnijam slēgta nodaļa “Medicīnas aprūpe mājās” (ārstniecības iestādes kods 9012-00020).
Vajadzības gadījumā lūgums vērsties pie sava ģimenes ārsta.

Kandavas novada Pensionāru biedrība informē
Š.g. 5. jūlijā plkst. 11.00 Pensionāru Dienas centrā vai brīvdabas estrādē “Ozolāji” (atkarībā no laika 
apstākļiem un valstī noteiktajiem ierobežojumiem) notiks Kandavas novada Pensionāru biedrības 
biedru kopsapulce. 

Ar 1. jūniju podologa Lailas Zommeres pēdu aprūpes 
kabinets ir atradis jaunu mājvietu
Ārstniecisko pēdu aprūpes pakalpojumu  tagad var saņemt Kandavas poliklīnikā Lielā ielā 24, 
5.kabinetā. Visi pakalpojumi ir maksas, ar iepriekšēju pierakstu. Telefons saziņai: 29451887. 
Uz tikšanos! 

ĪSZIŅAS

PIESAKIES DOMES LĪDZFINANSĒJUMAM 
KANALIZĀCIJAS PIEVADU IZBŪVEI SAVAI 
MĀJSAIMNIECĪBAI!
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) atgādina, ka 2020. gadā ir noslēgušies 
ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Kandavā, kas tika veikti Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II 
kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros. Iedzīvotāju ērtībām un vides piesārņojuma 
mazināšanas nolūkā izbūvēti jauni ūdens un kanalizācijas tīkli Skolas, Lāčplēša, Kurzemes un 
Vidzemes ielās, jauni kanalizācijas tīkli Raiņa, Uzvaras, Parka, Tūju, Sabiles un Lielajā ielā. Būvdarbu 
ietvaros izbūvētas 108 kanalizācijas pieslēgumu vietas mājsaimniecībām, pie kurām, izmantojot 
pašvaldības līdzfinansējumu, 65 mājsaimniecību īpašnieki jau izbūvējuši un pieslēguši savus 
iekšējos tīklus.
Domes saistošie noteikumi Nr. 23. „Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 
kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem” 
paredz līdzfinansēt pieslēgumu projektēšanu un izbūvēto komunikāciju izpilduzmērījumu veikšanu 
50% apmērā no izmaksām, bet nepārsniedzot 100,00 EUR no kopējās summas. Tāpat saskaņā ar 
cenrādi kanalizācijas tīklu izbūvei, bet ne vairāk kā 580 EUR, ūdensvadam līdz 560 EUR. 
Būsim atbildīgi un saudzēsim Kandavas skaisto dabu, uzlabosim vides kvalitāti, kurā mēs paši 
dzīvojam, lai piesārņojums nenokļūst gruntsūdeņos un mūsu ūdens glāzēs! 
Vairāk par pieslēgumu centralizētajiem ūdensvadam un kanalizācijai ierīkošanu var jautāt KKP 
speciālistiem, zvanot pa tālruni 26603244, 29181411 vai rakstot uz e-pastu sia_kkp@inbox.lv. 
Aktuālā informācija, atrodama arī tīmekļa lapā https://kkp.kandava.lv/.

Informāciju sagatavoja: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

VĒLĒTĀJU IEVĒRĪBAI!
Atgādinām, ka 5.jūnijā Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā 
sava vēlēšanu apgabala (t.i. visas jaunizveidotā Tukuma novada teritorijas) 
iecirkņos, kā balsošanas dokumentu izmantojot pasi vai personas apliecību.
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Kandavas novada izglītības iestāžu 
pirmsskolas grupu darba laiks vasaras periodā
Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”

Jūnijs Jūlijs Augusts
strādās 5 apvienotās grupas strādās 5 apvienotās grupas no 27.08 strādā visas b/d 

grupas
ierastā darba kārtībā

Vānes pamatskolas pirmsskolas grupas
Jūnijs Jūlijs Augusts

Vānes PII grupas 
strādās

Vānes PII grupas 
slēgtas

no 02.08.-30.08.strādās 
apvienotā grupa 

 Grupa “Bērzi”, Matkules 
pagastā
strādās

Grupa “Bērzi”, Matkules 
pagastā
slēgta

Grupa “Bērzi” strādās ierastā 
darba kārtībā

slēgts no 23.08.-27.08.

Cēres pamatskolas pirmsskolas grupas
Jūnijs Jūlijs Augusts

strādās apvienotā grupa slēgts strādās apvienotā grupa

Kandavas novada Zantes pamatskolas pirmsskolas grupas
Jūnijs Jūlijs Augusts

strādās apvienotā grupa no 
8.00-17.00

strādās apvienotā grupa no 
8.00-17.00

strādās apvienotā grupa
no 8.00-17.00

Zemītes sākumskolas pirmsskolas grupas
Jūnijs Jūlijs Augusts

strādās apvienotā grupa no 
7.00-19.00 

strādās apvienotā grupa no 
7.00-19.00 

strādās apvienotā grupa no 
7.00-19.00 

slēgts no 23.08 - 27.08.

Kandavas Reģionālās vidusskolas pirmsskolas grupas
Jūnijs Jūlijs Augusts

strādās slēgts strādās

Jeļena Šnikvalde | Kandavas novada Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja |

Gluži tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, 
arī šogad Kandavas novada izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pa-
sākums klātienē nenotika un naudas balvas 
skolēniem, par izciliem sasniegumiem re-
ģionu, valsts un starptautiskās olimpiādēs, 
konkursos, skatēs, sporta sacensībās un 
zinātniski pētniecisko darbu konferencēs 
2020./2021. mācību gadā, tika pasniegtas 
individuāli. 

Kopumā šogad tika apbalvoti 32 skolēni:  
pieci – Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā, 
viens – Kandavas Reģionālajā vidusskolā, 
trīs – Kandavas novada Zantes pamatskolā, 
viens – Cēres pamatskolā, 19 – Kandavas 
novada Bērnu un jaunatnes sporta sko-
lā un trīs – Kandavas Mākslas un mūzikas 
skolā.  Skolotājiem, kas snieguši atbalstu un 
palīdzējuši skolēniem veiksmīgi piedalīties 
olimpiādēs, konkursos un sacensībās, Kan-
davas novada Izglītības pārvalde pasniedza 
piemiņas balvas ar novada simboliku, at-
gādinot, ka “bez izcila skolotāja, nav izcila 
skolēna”! 

4.-12. klašu skolēniem, kuri mācību 
priekšmetos saņēmuši izcilus novērtējumus 
(4.-6. klašu grupā ne zemāk par “7” ballēm 
ar vidējo atzīmi vismaz “9”, 7.-9. klašu grupā 
ne zemāk par “7 ballēm” ar vidējo atzīmi vis-
maz “8,5” un 10.-12.klašu grupā ne zemāk 
par “6” ballēm ar vidējo atzīmi vismaz “8” 
balles), tika pasniegtas piemiņas balvas - 
medaļas ar novada simboliku. 

Paldies skolēniem par centību un uz-
cītību, par to, ka patstāvīgi un godprātīgi 
mācījās, prata jēgpilni plānot savu ikdienas 
darbu un spēja pierādīt sevi aktivitātēs ārpus 
mācību programmām!

Paldies skolotājiem par izturību un pa-
cietību sarežģītajos un neierastajos mācību 
apstākļos, atrodot laiku un veidu, kā motivēt 
un sagatavot savus skolēnus dalībai olimpi-
ādēs, konkursos un sacensībās!

Paldies vecākiem par pastāvīgo atbal-
stu, par izturību, apgūstot jaunu pedagoģis-
ko pieredzi, par iemaņām palīdzēt saviem 
bērniem!

Maijs mēdz būt saspringts mē-
nesis, jo tuvojas mācību gadu 
noslēgums, bet šoreiz jāatzīst, 
ka tas bijis aizraujošs un pie-
dzīvojumiem bagāts.

Laura Kristīne Anšance 
| Jaunatnes darbiniece |

Mēneša sākumā viesojāmies pie Zantes 
jauniešiem, veicot mobilu jaunatnes darbu 
pagastos. Tikāmies ar jaunieti Arkādiju, lai 
sveiktu viņu ar grāmatas izdošanu, kā arī lai 
izrunātu turpmāko darba plānu Zantes pa-
gastā. Arkādijam un Viktorijai tika uzdots 
“mājasdarbs”– kopā ar draugiem izstrādāt 
plānu vasaras aktivitātēm. 

Līdzīgi notikumi norisinājās pārējā mē-
neša ietvaros, viesojoties pie pagastu jaunie-
šiem. Matkules jaunieši ir vairāk uz fiziskām 
aktivitātēm orientēti. Lai arī sākumā jaunie-
šiem bija pesimistisks redzējums un zema 
motivācija, jau pēc sarunas viņi nāca klajā 
ar savu iniciatīvu vasaras aktivitātēm. Vānes 
jauniešiem ir ārkārtīgi zema atsaucība un 
atbildību ļoti uzņēmusies gada jaunieša titu-
la ieguvēja Daniela. Lai arī Daniela ir pilna 
laika studente, viņa cenšas mobilizēt jaunie-
šus. Jauniešu zemās atsaucības dēļ, Daniela 
patstāvīgi brauca uz “Naglu”, lai pārrunātu 
iespējamo darbības plānu. Arī Zemītē un 
Cērē tiek plānotas aktivitātes vasarā, uzsva-
ru liekot uz jauniešu iniciatīvām. 

Kandavā pamazām tiek atsākts pilnvēr-
tīgs klātienes darbs. Veselu nedēļu tika or-
ganizētas zaru talkas, lai sakoptu slimnīcas 
kalnu. Protams, no saskrāpētām kājām un 
rokām neizdevās izvairīties, taču jaunieši 
sev uzkrāja brīvprātīgā darba stundas, kas 
vēlāk viņiem var atmaksāties. Taču tas nav 
vienīgais, ko paguvām izdarīt maijā. Kopā 
ar jauniešiem bijām nelielā velobraucienā 

pa Jaunkandavu, apskatījām meža cūkas. 
Tāpat bijām pārgājienā uz Mācītājmuižu 
jeb Vecajiem Ozolājiem. Nokļūstot gala-
mērķī, mielojāmies ar pīrāgiem un fiziski 
izkustējāmies. 

Un, protams, ir vērts pieminēt, ka pie 
mums bija atbraukuši divi jaunieši no Fran-
cijas, kas pašreiz atrodas Zemītē kāda pro-
jekta ietvaros. Kopā ar mūsu jauniešiem 
tika spēlēts disku golfs, izstaigāta pilsēta un 
apmeklēts kartodroms un stadions. Jaunie-
šiem no Francijas ļoti patika Kandava,  viņi 
pat vairākkārt minēja, lai atbildīgā persona 
nesteidzas ar braukšanu viņiem pakaļ, jo šeit 
ir aizraujoši!

Runājot par digitālo darbu - darbinieces 
jau mēneša sākumā radīja interesantu In-
stagram story saturu, kuru jaunieši arī atzinī-
gi novērtējuši. Darbinieces šoreiz nevis atbil-
dēja uz iesūtītajiem jautājumiem, bet parādīja 
dažādas ainas no savas ikdienas, tādējādi ļau-
jot jauniešiem sevi vairāk iepazīt. Savukārt, 
mēneša izskaņā jaunieši sarosījās Whatsapp 

čatā, lai savā starpā komentētu Eirovīzijas un 
hokeja notikumus. Jaunieši neformālā vidē 
diskutēja par priekšnesumiem un spēlēm, 
daloties ar emocijām un kritiku. 

Jūnijā gaidāmas vairāk aktivitātes 
brīvā dabā, tai skaitā, brīvdabas kino, 

labiekārtošanas darbi un fiziskas aktivitātes. 
Tā kā esam arī iesnieguši vairākus projekta 
pieteikumus, iespējams, gaidāmi arī citi vē-
rienīgi notikumi. 

Sekojiet līdzi informācijai mūsu sociāla-
jos tīklos!

Novada izglītojamie saņem balvas 
par izciliem sasniegumiem 
“Kāp kalnā nevis tāpēc, 
Lai Tevi varētu redzēt visa pasaule,
Bet gan tāpēc, lai Tu varētu 
redzēt pasauli!”

Maijs bija aizraujošiem piedzīvojumu bagāts
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Kandavas novada domes  
ārkārtas sēdē 2021. gada 20. maijā  

pieņemtais lēmums
• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 176 764 

EUR ar atmaksas termiņu 5 gadi, ar kredīta devē-
ja noteikto procentu likmi, projekta “Transporta 

infrastruktūras attīstība Kandavas pilsētā” īsteno-
šanai, aizņēmuma atmaksu garantējot no domes 
pamatbudžeta līdzekļiem.

Kandavas novada domes sēdē 
2021. gada 27. maijā  

pieņemtie lēmumi
Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumos
• Nolēma reorganizēt Kandavas Reģionālo vidus-

skolu par Kandavas Reģionālo pamatskolu no 
2021.  gada 1.  septembra. Kandavas Reģionālā 
pamatskola ir Kandavas Reģionālās vidusskolas 
darba tiesisko attiecību, saistību un lietu pārņē-
mēja. Reģionālas vidusskolas direktorei Elitai 
Lavrinovičai tiek uzdots līdz 2021. gada 31. mai-
jam informēt Kandavas Reģionālas vidusskolas 
izglītojamo vecākus, pedagogus un tehniskos 
darbiniekus par Kandavas Reģionālas vidus-
skolas reorganizāciju par Kandavas Reģionālo 
pamatskolu.

• Nolēma vairākām iestādēm grozīt nosaukumus: 
Kandavas novada Zantes pamatskolu pārdēvēt 
par “Zantes pamatskola”, Kandavas novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skolu par “Kandavas Bērnu 
un jaunatnes sporta skola”, Kandavas novada Kul-
tūras un sporta pārvaldi par “Kandavas kultūras 
un sporta centrs”, Kandavas novada Sociālo die-
nestu par “Kandavas sociālais dienests”, Kandavas 
novada Izglītības pārvaldi par Kandavas Izglītī-
bas pārvaldi.

Finanšu jautājumos
• Nolēma lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevuma pro-

centu likmes maiņu, piemērojot valsts aizdevu-
ma procentu likmi ar fiksēšanas periodu ik pēc 
12 mēnešiem, kā arī lūgt Valsts kasi apvienot 29 
aizdevuma līgumus, piemērojot valsts aizdevuma 
procentu likmi ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 
mēnešiem.

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13 “Grozīju-
mi Kandavas novada domes 2021.gada 28.janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2020.gada paš-
valdības budžets” ( noteikumi publicēti mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- budžets).

• Nolēma piešķirt biedrībai “Kandavas novada ie-
spēju fonds” finansējumu 1800 EUR projektu 
konkursa “Dari pats!” īstenošanai no 2021.gada 
pašvaldības budžeta projektiem paredzētajiem 
līdzekļiem.

• Nolēma piešķirt Latvijas Bobsleja un skeletona 
federācijai finansējumu 978,48 EUR Latvijas 
olimpiskā bobsleja izlases komandas kandidāta 
Ivo Dana Kleinberga inventāra iegādei no 2021.
gada pašvaldības budžeta biedrībām un nodibi-
nājumiem plānotajiem līdzekļiem.

• Nolēma piešķirt papildus finansējumu EUR 10 
682,29 grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību 
Kandavas novadā!” 6 projektu pieteikumu at-
balstam no 2021. gada budžeta finanšu līdzekļu 
atlikumiem. 

• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 
150 735,00 EUR ar atmaksas termiņu 5 gadi, ar 
kredīta devēja noteikto procentu likmi, projekta 
“Kandavas novada sociālā dienesta ēkas 1. stāva 
pārbūve Jelgavas ielā 4A, Kandavā” īstenošanai, 
aizņēmuma atmaksu garantējot no domes pa-
matbudžeta līdzekļiem.

Sociālās palīdzības un veselības 
aizsardzības jautājumos
• Nolēma noteikt speciālistam izīrējamās dzīvoja-

mās telpas statusu brīvajam pašvaldības labie-
kārtotam vienistabas dzīvoklim Apiņu ielā 10-16, 
Kandavā ar kopējo platību 58,3 m2.

• Nolēma izīrēt labiekārtoto divistabu dzīvokli Kū-
rorta ielā 2-45, Kandavā un labiekārtoto vienista-
bas dzīvokli Apiņu ielā 10-16, Kandavā.

Komunālos un vides jautājumos
• Nolēma ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pakal-

pojumi” pamatkapitālā 31 650  EUR Valdeķu un 
Cēres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanai. 

• Nolēma nodibināt ceļa servitūta tiesību uz domei 
piekrītošo nekustamā īpašuma zemes vienības 
daļu 27 m² platībā (4 m platumā un 6,75 m garu-
mā) par labu īpašumam Talsu iela 14, Kandavā.

Citos jautājumos
• Nolēma ņemt pašvaldības grāmatvedības uzskaitē 

materiālās vērtības - pamatlīdzekļus un ilgstoši lie-
tojamo inventāru no biedrības “Aktīvai Matkulei”, 
“Madaras” dz.-8, Matkule, Matkules pagasts, Kan-
davas novads.

• Nolēma nodot transportlīdzekli OPEL ASTRA, 
2007.gada izlaidums, valsts reģistrācijas numurs 
HE 2660, bezatlīdzības lietošanā nodibināju-
mam “Zantes ģimenes atbalsta centrs” uz pieciem 
gadiem.

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 12 “Grozīju-
mi Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 5 “Kandavas novada 
domes nolikums””, kuri nosūtīti Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. (kon-
solidēti noteikumi publicēti mājas lapā www.kanda-
va.lv vietnē – pašvaldība- saistošie noteikumi).

• Nolēma izveidot domes iestādi “Kandavas un pa-
gastu apvienība”, kā arī apstiprināja minētās iestā-
des nolikumu. Domes izpilddirektors Egīls Dude 
noteikts par vadītāja pienākumu izpildītāju līdz 
apvienības vadītāja iecelšanas amatā brīdim. Do-
mes Finanšu nodaļai uz jūnija sēdi uzdots saga-
tavot grozījumus pašvaldības 2021.gada budžetā, 
paredzot Kandavas novada apvienībai budžeta lī-
dzekļus no 2021.gada 1.jūlija. Lēmums stājās spē-
kā 2021.gada 1.jūnijā. (iestādes nolikums publicēts 
mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- 
noteikumi, nolikumi, cenrāži).

• Apstiprināja grozījumus Kandavas novada pašval-
dības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noli-
kumā, kuri stājas spēkā 2021. gada 28.maijā.

• Atbrīvoja Zandu Zeltzaķi no Bāriņtiesas priekšsē-
dētājas vietnieces amata ar 2021.gada 20.jūniju ( 
pēdējā darba diena).

• Apstiprināja domes 2011.gada 26.maija amatu sa-
rakstā grozījumu, paredzot sadaļā “Bāriņtiesa” ie-
kļaut 3 amata vietas “Bāriņtiesas loceklis”.

• Nolēma atļaut atsavināt domei piederošos nekus-
tamos īpašumus: “Lieplejas”, Cēres pagasts, sastāv 
no zemes vienības ar kopējo platību 8 ha, “Kaļķu 
krogs”, Zemītes pagasts, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kopējo platību 3,68 ha ( divas dzīvojamās 
ēkas, grausti), starpgabalu “Rakumi”, Vānes pa-
gasts, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 
ar kopējo platību 0,4125 ha, starpgabalu “Lāmas”, 
Vānes pagasts, ar kopējo platību 0,39 ha, “Amo-
liņi”, Vānes pagasts, ar kopējo platību 5,88 ha un 
starpgabalu “Lēpji”, Vānes pagasts, ar kopējo pla-
tību 1,34 ha.

• Nolēma lietu nodot zvērinātam tiesu izpildītājam 
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā no divām personām.

• Nolēma iegādāties AS “Latvenergo” piedāvāto ne-
kustamo īpašumu “Gaismas iela”, Kandavā par 
pārdevēja piedāvāto cenu.

• Nolēma piešķirt apbūves tiesības Iekšlietu ministri-
jai uz domei piederošo nekustamo īpašumu- ze-
mes vienību “Ūdenstornis Liepās” 0,86 ha platībā 
ar zemes lietošanas mērķi - valsts aizsardzības no-
zīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības 
un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas 
iestāžu apbūve.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9
„Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo 
daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 7.punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas liku-
ma 22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas iz-
vietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu” 28. un 45.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka rek-

lāmas un citu informācijas nesēju izvietošanas, eksplua-
tācijas, demontāžas un atļaujas izsniegšanas kārtību, 
kontroli par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Kandavas novada 
administratīvajā teritorijā (turpmāk - Kandavas novads) 
un reklāmas izvietošanas aizliegumus, atbildību par 
noteikumu neievērošanu, kā arī ar pašvaldības node-
vu apliekamos objektus, nodevas apmērus un nodevas 
maksātājus.

2. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni:
2.1. atbilst terminiem, kuri noteikti Reklāmas likumā un 

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā;
2.2. atbilst terminiem, kuri noteikti Ministru kabineta 

2012.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 “Kārtība, 
kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” (turp-
māk – MK noteikumi);

2.3. reklāmas devējs - fiziska vai juridiska persona, kura 
izplata, uzstāda vai izvieto reklāmu Kandavas novadā; 

2.4. publiska vieta - jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās 
faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sa-
biedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai 
un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai 
fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, 
tiesiskais valdītājs, turētājs vai algots darbinieks;

2.5. eksponēšana - reklāmas izvietošana apskatei publiskā 
vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu;

2.6. reklāmas izvietošanas atļauja – noteikumos noteiktajā 
kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka reklāmas 
projekts izstrādāts atbilstoši noteikumu prasībām, ir 
saskaņots un to atļauts izvietot atbilstoši saskaņotajam 
projektam;

2.7. reklāmas nesējs - jebkura veida speciāli veidoti objekti 
kā stacionāri, tā pagaidu, izvietoti pie būvēm vai brīvi 
stāvoši;

2.8. afiša – reklāmas nesējs - paziņojums vai reklāmas pla-
kāts uz papīra par kultūras pasākumiem, koncertiem, 
izstādēm, izrādēm, sporta pasākumiem u.tml. ar norā-
dītu pasākumu norises laiku un vietu;

2.9. plakāts – reklāmas nesējs - grafiski vai tekstuāli izstrā-
dāts darbs uz papīra, kas tēlainā formā uzrunā skatītāju, 
informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personu, 
problēmu;

2.10. baneris – reklāmas nesējs - grafisks, tekstuāls vai cita 
rakstura reklāmas attēlojums uz plastikāta auduma;

2.11. slietnis – reklāmas nesējs - neliels (ne augstāks kā 1,2 
m), mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jeb-
kuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības 
veikšanas vietas tikai to darba laikā;

2.12. būvtāfele – informatīva plāksne par būvobjektu, kas 
tiek izvietota uz būvniecības laiku;

2.13. izkārtne – informācija, kas tiek izvietota tādā nekus-
tamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas 
attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā persona tieši veic 
saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par 
iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba 
laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpo-
jumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi) 
un atpazīšanās zīmi (logo). Izkārtni uzkrāso vai izvieto 
uz ēkas vai objekta fasādes, skatloga vai tieši piesaistīta 
zemes gabalam, kurā notiek minēto personu darbība. 
Uz izkārtnes eksponēšanu attiecās reklāmas eksponē-
šanas noteikumi, ciktāl noteikumos nav noteikts citādi;

2.14. nodeva - obligāts maksājums pašvaldības budžetā 
noteikumos paredzētajos gadījumos;

2.15. Kandavas vecpilsēta – kultūras pieminekļu teritorija, 
kas sastāv no pilsētbūvniecības pieminekļa “Kandavas 
pilsētas vēsturiskais centrs” (nr.7452) teritorijas, kurā 
jāsaglabā tajā esošā vēsturiskā apbūve, pilsētas telpa, 
pilsētvides mērogs un raksturs un kurā noteiktas īpa-
šas prasības vēsturiskās kultūrvides aizsardzībai un 
saglabāšanai (Kandavas vecpilsētas teritorija norādīta 
1.pielikumā);

2.16. norāde – ir noteiktā stilā veidots informācijas avots 
ārpus pilsētas teritorijas, kas ļauj trešajai personai identi-
ficēt publiskas, vai privātas personas atrašanās vietu, vai 
norāda uz tās virzienu. 

3. Noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu Kanda-
vas novada vidi, saglabāt Kandavas vecpilsētas kultūrvi-
di un nodrošināt Kandavas novada raksturīgās arhitek-
tūras un vides saglabāšanu.

4. Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju, valsts 
un Kandavas novada pašvaldības dienestu norādēm 
(ceļa zīmes, transporta pieturu zīmes, u.tml.).

II. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI 
KANDAVAS NOVADĀ

5. Kandavas novadā ir aizliegta patvaļīga reklāmas 
izvietošana.

6. Tiesības izvietot reklāmu Kandavas novadā ir reklāmas 
devējam, kurš ir saņēmis Kandavas novada būvvaldes 
(turpmāk - būvvalde) reklāmas izvietošanas atļauju 
un veicis Kandavas novada domes noteiktās node-
vas pilnu apmaksu, ar šajos noteikumos norādītajiem 
izņēmumiem.

7. Reklāmas nesējiem jāatbilst funkcionāli estētiskām pra-
sībām un mērogam, tos izvietojot jānodrošina rakstu-
rīgās arhitektūras un vides saglabāšana – tie nedrīkst 
aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un 
apstādījumos, kā arī nedrīkst izjaukt ielas kopskatu. Jā-
ievēro reklāmas nesējā un izkārtnē pielietoto materiālu, 
grafiskās kompozīcijas, plastiskā risinājuma, kā arī kolo-
rīta atbilstība attiecīgās arhitektūras raksturam.

III. NOSACĪJUMI REKLĀMAS IZVIETOŠANAI 
KONSTRUKTĪVĀ SAISTĪBĀ AR ĒKU

8. Reklāma nedrīkst vairāk kā par 50% aizsegt ēkas arhi-
tektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus 
u.c.). 

9. Jāievēro ēkas proporcijas un tonālais risinājums.
10. Jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes da-

lījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām 
arhitektoniskām detaļām.

11. Jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu saderība ar 
ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektonis-
ko risinājumu.

12. Reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas neso-
šās konstrukcijas.

13. Pie ēkas piestiprinātām reklāmām cieši jāpiegulst pie 
sienas, tās nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Ja 
reklāma tiek izvietota pie ēkas izvirzītajām daļām (apa-
ļas kolonnas, balkoni), tas jāpiemēro ēkas arhitektūrai.

14. Perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas reklāmas apak-
šējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5m no zemes, 
neatkarīgi no tās platuma.

15. Reklāmu atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sa-
kārtotas ēkas fasādes.

16. Pie baznīcu, valsts un Kandavas novada domes iestāžu 
ēkām un to teritorijās, ieskaitot piegulošās ietves, atļauta 
tikai ar šiem objektiem un ar to darbības sfēru saistīta 
reklāmas izvietošana.

IV. NOSACĪJUMI REKLĀMAS PIESAISTEI AR ZEMI
17. Izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, reklāmas elek-

troapgāde jāparedz pazemes kabeļos. Elektropiegādes 
kabeļi reklāmām nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. 
Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlai-
kus ar objekta piesaistes projekta izstrādi un jāakceptē 
būvvaldē noteiktajā kārtībā.

18. Izvietojot reklāmu ar vai bez piesaistes zemei, tas ne-
drīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem, baznīcām, pilsētas panorāmu un ielu 
perspektīvu.

19. Ja, izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, radušās dom-
starpības par tās izvietojuma atbilstību saskaņotajam 
projektam, reklāmas devējam vai būvvaldei ir tiesības 
pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā 
var veikt licencētas mērniecības firmas.

20. Nomas maksas jautājumus un saistības ar tās zemes, 
ēkas vai objekta, uz kura reklāmas devējs vēlas izvietot 
reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas 
devējs.

V. REKLĀMAS EKSPONĒŠANAS IEROBEŽOJUMI 
UN REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI 
KANDAVAS VECPILSĒTĀ

21. Aizliegta reklāma:
21.1. uz inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales 

kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko 
komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes orga-
nizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām 
norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, tiltiem 
un to konstrukcijām, reklāmas un dizaina elementu 
konstrukcijām, kā arī parkos, skvēros uz kokiem un 
apstādījumiem;

21.2. krustojumu redzamības zonās, kā arī ierobežot trans-
portlīdzekļu vadītājiem noteikto redzamību izbraukša-
nas vietās uz ielām no blakus teritorijām;

21.3. kuras laukums dzīvojamā zonā pārsniedz 6 m2, bet 
lauku teritorijā pārsniedz 15 m2;

21.4. ja reklāmas nesējs sniedz informāciju par vairākām 
personām, bet informācijas vizuālais noformējums bū-
tiski atšķiras. 

22. Reklāmām viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saska-
nīgām. Tās izkārto uz līnijām paralēli brauktuvei.

23. Kandavas novadā reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas 
un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, tās 
izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas kopskatu.

24. Slietņi nedrīkst atrasties vietās, kur tie traucē gājēju 
kustību. Izvietojot slietņus uz ietvēm, celiņiem, pieļau-
jamajam gājēju kustības zonas platumam jābūt ne ma-
zākam par 1,5 m. 

25. Projektējot stacionāru reklāmu pie gājēju ietves, tas ne-
drīkst apgrūtināt gājēju plūsmu un ratiņkrēslu lietotāju 
pārvietošanos.

26. Būvniecības laikā uz būvobjekta žogiem atļauts izvietot 
tikai ar konkrēto būvniecības objektu saistītas reklāmas.

27. Reklāmu atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sa-
kārtotas ēkas fasādes.
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28. Reklāmās aizliegts izmantot mirgojošās gaismas.
29. Izvietojot reklāmu Kandavas vecpilsētā jānodrošina, 

lai tās izvietojums un veids netraucē kultūras piemi-
nekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultū-
ras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturis-
kās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu. 
Reklāmai pie ēkas vai būves Kandavas vecpilsētā jābūt 
kvalitatīvai, tās forma un saturs nedrīkst pazemināt 
ēkas vai būves un vecpilsētas kā valsts aizsargājama 
pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību. Kandavas vec-
pilsētā papildus citiem noteikumos noteiktajiem iero-
bežojumiem nav pieļaujama reklāma:

29.1. slietņi ar intensīvas pakāpes spīdīgām 
konstrukcijām;

29.2. brīvstāvoša, kuras uzstādīšanai ir nepieciešami 
rakšanas darbi.

VI. REKLĀMAS SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA
30. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu Kandavas nova-

dā, iesniedz būvvalde reklāmas projektu (Iesnieguma 
reklāmas projekta izskatīšanai paraugs 2.pielikumā). 

31. Iesniedzot reklāmas projektu, persona atļaujas sa-
ņemšanai iesniedz dokumentus, kas norādīti MK 
noteikumu 5. punktā, kā arī attiecīgi konkrētam rek-
lāmas veidam iesniedzamos dokumentus. 

1. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.9
“Par reklāmas un citu informatīvo materiālu 
izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā”
(apst. domes sēdē 25.03.2021., protokols Nr.4 6.§)

4. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.9
“Par reklāmas un citu informatīvo materiālu 
izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā”
(apst. domes sēdē 25.03.2021., protokols Nr.4 6.§)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11
„Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 

29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par so-
ciālās palīdzības pabalstu piešķiršanu””

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma” 36.panta sesto daļu, Pārejas 
noteikumu 37.panta 1.apakšpunktu, Ministru kabi-
neta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situā-
cijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Izdarīt Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstu piešķiršanu” (turpmāk – noteikumi), 
kas apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2019. 
gada 29. augustā (protokols Nr.10, 1.§), Kandavas 
Novada Vēstnesis, 2019, 10., 12.nr.; 2020, 5.nr.; 2021, 
3.nr.; šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu 6.2. punktu;
2. Izteikt noteikumu 6.4. punktu šādā redakcijā: 
“6.4. pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai”;
3. Papildināt noteikumus ar 6.5. punktu šādā redakcijā:
“6.5. mājokļa pabalsts”;
4. Svītrot noteikumu IV. nodaļu;
5. Izteikt noteikumu VI. nodaļu nosaukumu šādā 

redakcijā:
“VI. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai”;
6. Izteikt noteikumu 30. punktu šādā redakcijā:
“30. Pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai ir tiesīgas 

saņemt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimnie-
cības, trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas statusa laikposmā ar veselības aprūpi, iegādāto 
briļļu un iegādāto medikamentu izdevumu daļējai 
segšanai.”.

7. Izteikt noteikumu 31. punktu šādā redakcijā:
“31. Pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir pa-

matojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegto iesnie-
gumu Sociālajā dienestā un izdevumu apmaksu 
apliecinošu dokumentu iesniegšanu, kas izdoti ne 
agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem, par:”;

8. Izteikt noteikumu 32. punktu šādā redakcijā:
“32. Pabalsta atsevišķu izdevumu apmaksai apmērs ir:”;
9. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu:
“VI1 Mājokļa pabalsts
32.1 Mājokļa pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā Mi-

nistru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
32.2 Mājokļa pabalstu izmaksā reizi trīs mēnešos.
32.3 Pabalsts tiek izmaksāts 10 (desmit) dienu laikā no 

brīža, kad Sociālā dienesta sociālais darbinieks pie-
ņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

32.4 Mājokļa pabalsta aprēķinā tie piemērots koeficients 
trīs, kas tiek piemērots mājsaimniecībām, kurās ir 
tikai viens pensionārs vai persona ar invaliditāti vai 
kuras ir bez bērniem un kurās ir tikai pensionāri vai 
personas ar invaliditāti.”.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12
„Grozījumi Kandavas novada domes 2009. gada 30. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas no-
vada domes nolikums”

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1.Izdarīt Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada do-
mes nolikums” (Kandavas Novada Vēstnesis, 2009, 
Nr. 8., 9.nr.; 2010, 13., 17., 18., 21.nr.; 2011, 29.nr.; 
2012, 40., 44.nr.; 2013, 5., 7., 12.nr.; 2014, 2., 4.nr.; 
2015, 2., 10., 11.nr.; 2016, 1.,7. nr.; 2017, 2.,7.nr.; 2018, 
1.nr.; 2018, 5.nr.; 2020, 1.nr., 2020, 4.nr.) (turpmāk- 
noteikumi) šādus grozījumus (turpmāk- grozījumi):

1.1. Svītrot noteikumu 5.9., 5.10., 5.11., 5.12. un 5.13. 
punktu. 

1.2. Noteikumu 6.2.punktā svītrot vārdu “novada”.
1.3. Noteikumu 6.2.2.apakšpunktā vārdu “vidusskola” 

aizstāt ar vārdu “pamatskola”.
1.4. Noteikumu 6.2.7.apakšpunktā svītrot vārdu 

“novada”.
1.5. Noteikumu 6.2.10.apakšpunktā svītrot vārdu 

“novada”.
1.6. Svītrot noteikumu 6.17.punktu.
1.7. Papildināt noteikumus ar 6.20. punktu šādā 

redakcijā: 
“6.20. Kandavas un pagastu apvienība ar augstāka un 

zemāka līmeņa struktūrvienībām: 
6.20.1. Cēres pagasta pārvalde;
6.20.2. Matkules pagasta pārvalde;
6.20.3. Vānes pagasta pārvalde;
6.20.4. Zantes pagasta pārvalde; 

6.20.5. Zemītes pagasta pārvalde;
6.20.6. Kandavas Kultūras un sporta centrs;
6.20.7. Kandavas kultūras nams;
6.20.8. Valdeķu kultūras nams;
6.20.9. Zemītes Tautas nams;
6.20.10. Matkules kultūras nams;
6.20.11. Vānes kultūras nams;
6.20.12. Zantes kultūras nams;
6.20.13. Kandavas pilsētas bibliotēka;
6.20.14. Zemītes pagasta bibliotēka;
6.20.15. Cēres pagasta bibliotēka;
6.20.16. Matkules pagasta bibliotēka;
6.20.17. Valdeķu bibliotēka;
6.20.18. Zantes pagasta bibliotēka;
6.20.19. Vānes pagasta bibliotēka;
6.20.20. Kandavas novadpētniecības muzejs;
6.20.21. Kandavas tūrisma informācijas centrs;
6.20.22. Kandavas Amatniecības centrs.”.

1.8. Svītrot noteikumu 10.5.punktu.
1.9. Svītrot noteikumu 10.7.punktu.
1.10. Aizstāt visā nolikumā vārdus “Kandavas novada 

sociālais dienests” ar vārdiem “Kandavas sociālais 
dienests”.

1.11. Izteikt noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā 
(1.pielikums).

2. Noteikt, ka grozījumu 1.2., 1.4. un 1.5.apakšpunkts 
stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

3. Noteikt, ka grozījumu 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 
2021.gada 1.septembrī.

4. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2021.gada 1.jūnijā.

3. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.9
“Par reklāmas un citu informatīvo materiālu 
izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā”
(apst. domes sēdē 25.03.2021., protokols Nr.4 6.§)
Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība
1. Nodevu aprēķina pēc formulas: reklāmas izmērs 

(m2) x tarifa likme x zonas koeficients x tematikas 
koeficients x laukuma koeficients x laiks dienās.

2. Tarifa likme ir 0,10 euro. 
3. Reklāmas izmēram, kas ir mazāk par 1m2, nodevas 

aprēķinā tiek piemērots skaitlis 1.
4. Zonu koeficienti: 

Nr.p.k. Zona Koeficients
4.1. Kandavas vecpilsēta 4,0
4.2. Kandavas pilsēta 3,0
4.3. Kandavas novada 

pagastu teritorijās
2,0

5. Tematikas koeficients: 
Nr.p.k. Nosaukums Koeficients
5.1. Kandavas novadā ražo-

tās produkcijas un vietējo 
ēdinātāju reklāma

0,25

5.2. Tūrismu veicinoša 
reklāma

0,25

5.3. Pakalpojuma reklāma 0,5
5.4. Politiska reklāma, 

izņemot priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiāls

3

5.5. Priekšvēlēšanu aģitācijas 
reklāma

0,25

5.6. Pārējās reklāmas 1

6. Laukuma koeficients: 
Nr.p.k. Nosaukums Koeficients
6.1. Līdz 2 m2 1
6.3. No 2 līdz 6 m2 0,7
6.2. Virs 6 m2 0,5

7. Reklāmai, laika periodā līdz 30 dienām, un kas nepār-
sniedz 1 (vienu) m2, nodeva tiek noteikta 0,50 euro 
par vienu eksemplāru pirmajā diennaktī, un 0,20 
euro par katru nākamo diennakti. Ja īslaicīgā reklāma 
pārsniedz 1 (vienu) m2, nodeva tiek dubultota.

32. Izvietojot reklāmas objektu vairākās vietās, papildus 
jāiesniedz izvietošanas vietu saraksts un shēma.

33. Iesniegtos projektus un iesniegumus būvvalde izska-
ta MK noteikumu 7.punktā noteiktajā kārtībā.

34. Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt 
reklāmas izvietošanas atļauju, ja reklāmas izvietoša-
na neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam 
un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, 
pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares mate-
riāliem, reklāmas projektā nav ievērotas šajos notei-
kumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības 
vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie 
dokumenti.

VII. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA UZ 
KANDAVAS NOVADA AFIŠU STABIEM UN 
STENDIEM

35. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus pie 
Kandavas novada domes afišu stabiem un stendiem 
Kandavas novadā un reklāmas nesējs pārsniedz A3 
lapas formātu (0,12474 m2), iesniedz Kandavas no-
vada domē vai Kandavas novada pagastu pārvaldēs 
iesniegumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, 
uzvārds, reklāmas izvietošanas laika posms, izmērs, 
daudzums un izvietošanas vietas, pievienojot reklā-
mas nesēja paraugu. 

36. Kandavas novada domes saskaņojums reklāmas 
izvietošanai pie afišu stabiem un stendiem derīgs ne 
ilgāk par 30 dienām.

37. Reklāmas, kuras izmērs ir mazāks nekā noteikumu 
37.punktā minētais, izvietošana uz afišu stabiem un 
stendiem nav jāsaskaņo ar būvvaldi. 

38. Uz Kandavas novada afišu stabiem un stendiem aiz-
liegts izvietot reklāmu, kuras laukums pārsniedz A2 
lapas formātu (0,24948 m2).

39. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt afišas 
un plakātus, kā arī izvietot preču, cenu atlaižu, pakal-
pojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmas un 
citas līdzīga rakstura reklāmas, ievērojot aizliegumus, 
kas minēti noteikumos.

40. Vienu un to pašu reklāmas nesēju reklāmas devējs uz 
afišu stabiem un stendiem nedrīkst izvietot vairākos 
eksemplāros.

41. Reklāmas pie afišu stabiem un stendiem izvieto un 
noņem pats reklāmas devējs. Pārkāpumu gadījumā, 
afišas un plakātus tiesīgs noņemt Kandavas novada 
pašvaldības policijas pārstāvis.

42. Par afišu stabu un stendu apkopi un uzturēšanu at-
bild Kandavas novada dome.

VIII. EKSPLUATĀCIJAS PRASĪBAS UN DEMON-
TĀŽAS KĀRTĪBA

43. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas konstruk-
ciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstī-
bu normatīvo aktu prasībām, tās uzturēšanu tehniski 
un vizuāli labā stāvoklī.

44. Ekspluatācijas prasības reklāmai:
44.1. nesošajām konstrukcijām, konstruktīvajām un de-

koratīvajām detaļām jābūt bez mehāniskiem bojāju-
miem un krāsojuma defektiem, rūsas;

44.2. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā 
esošajām normām;

44.3. ja reklāma ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu 
elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, 
atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās 
u.tml.);

44.4. reklāmai jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, 
traipiem un plankumiem. Telpisko burtu un līm-
plēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un 
malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, 
norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām 
detaļām, nosmērēta, aprakstīta utt.) plakāta, citstarp 
krāsota, ekspluatācija. 

45. Beidzoties reklāmas izvietošanas atļaujas termiņam, 
reklāmas devējam ir pienākums to demontēt, sakār-
tojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, 
labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). 

46. Būvvalde sagatavo brīdinājumu par reklāmas de-
montāžu, ja:

46.1. reklāma neatbilst ekspluatācijas prasībām;
46.2. beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš un 

Kandavas novada domē nav saņemts iesniegums par 
tā pagarināšanu, un reklāma nav tikusi demontēta;

46.3. reklāma tiek ekspluatēta bez reklāmas izvietošanas 
atļaujas;

46.4. reklāma uzstādīta neatbilstoši saskaņotajam 
projektam;

46.5. reklāma nav nostiprināta statiski drošā veidā;
46.6. reklāma netiek uzturēta atbilstošā tehniskā un vi-

zuālā kārtībā.
47. Reklāmas demontāžu veic Kandavas novada dome, 

ja reklāmas devējs pats nav veicis objekta demontāžu, 
šādā kārtībā:

47.1. būvvalde ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta 
reklāmas devējam brīdinājumu par nepieciešamību 
demontēt reklāmu;

47.2. ja 7 (septiņu) darba dienu laikā no brīdinājuma sa-
ņemšanas reklāma netiek demontēta, attiecīgi Kanda-
vas novada dome ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas 
demontāžai;

47.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas attiecīgi Kan-
davas novada dome vai pagasta pārvalde sastāda aktu 

par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko 
un vizuālo stāvokli;

47.4. reklāmas demontāžas un uzglabāšanas izdevumus 
attiecīgi Kandavas novada dome pārvalde piedzen 
no reklāmas devēja normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā;

47.5. demontētā reklāma tiek uzglabāt vienu mēnesi, 
pēc tam tiek utilizēta, bez iespējas to atgūt. Kanda-
vas novada dome nekompensē utilizētās reklāmas 
vērtību.

48. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklā-
mas, kuras izvietotas ielu sarkanajās līnijās, demontē-
jamas pēc Kandavas novada domes pirmā pieprasīju-
ma, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā. Demontāžu 
veic reklāmas devējs par saviem līdzekļiem. 

49. Kandavas novada dome demontē vai novāc reklāmu, 
izņemot reklāmu, kas izvietota pie afišu stabiem un 
stendiem, ja nav noskaidrojams izvietotās reklāmas 
īpašnieks.

IX. NODEVA PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU
50. Būvvalde ir atbildīga par nodevas, sakarā ar reklā-

mas izvietošanu Kandavas novadā, aprēķināšanu. 
Nodevas aprēķins tiek veikts saskaņā ar noteikumu 
3.pielikumu.

51. Nodevas maksātāji par reklāmas izvietošanu publis-
kās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām 
Kandavas novada administratīvajā teritorijā ir fiziskās 
un juridiskās personas, kuras vēlas izvietot reklāmu 
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām 
vietām Kandavas novadā.

52. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā pirms 
reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšanas.

53. Netiek atmaksātas tās pašvaldības nodevas summas, 
kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklā-
mas devēja kļūdaini sniegtajām ziņām, un ja pēc paš-
valdības nodevas maksāšanas reklāmas devējs sama-
zinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas 
laukuma platību (apjomu).

54. Nodevas samaksa par izkārtnes izvietošanu, ja tās 
laukums nepārsniedz 6 m2 nav jāveic. Par izkārtnes 
laukumu, kas pārsniedz 6 m2 samaksu veic saskaņā 
ar 3.pielikumā esošo nodevas aprēķināšanas kārtību. 

55. Ja uz vienas izkārtnes izvietota informācija par vai-
rākām personām, noteikumu 56.punktā noteiktā 
nodeva aprēķināma tikai par izkārtnes platību, kas 
pārsniedz reizinot 6 m2 ar personu skaitu par kurām 
informācija izvietota uz izkārtnes.

56. Nodevas samaksa par reklāmas izvietošanu uz afišu 
stabiem un stendiem, kā arī par norādes izvietošanu 
Kandavas novadā nav jāveic. 

X. NORĀŽU IZVIETOŠANA KANDAVAS 
NOVADĀ

57. Norādes Kandavas novadā izvieto ieinteresētā per-
sona par saviem līdzekļiem saskaņā ar noteikumu 
4.pielikumā noteikto paraugu. 

58. Norāde satur tikai personas nosaukumu (firmu) un 
atpazīšanās zīmi (logo).

59. Norādes uzstādīšana saskaņojama būvvaldē.

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
60. Noteikumu izpildi kontrolē Kandavas novada 

pašvaldības policija un būvvalde atbilstoši savai 
kompetencei.

61. Reklāmas, kas uzstādītas un eksponētas līdz šo no-
teikumu spēkā stāšanās dienai, sakārtojamas atbilstoši 
šo noteikumu prasībām vai demontējamas līdz 2021.
gada 1.jūlijam.

62. Reklāmas, kurām saņemta pašvaldības atļauja, 
personas drīkst eksponēt līdz atļaujā norādītajam 
termiņam.

63. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi 2021.gada 3.jū-
niju, spēku zaudē Kandavas novada domes 2017.gada 
26.oktobra (protokols Nr.16 5.§) saistošie noteikumi 
Nr.19 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Kan-
davas novadā”
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Atceramies un pieminam – jūnija jubilāri

„Viens lācis vienā gaišā dienā”
/M. Zālīte/

Pirms 25 gadiem (1996. gadā) gada 
garākajā dienā, 24. jūnijā, mūžībā aiz-
gāja kandavnieks – mūzikas pedagogs, 
vairāku ansambļu vadītājs, komponists 
Pēteris Lācis. 

Aksilda Petrevica | Kandavas novada  
muzeja vēsturniece |

Pētera Lāča ģimene nāk no Alūksnes. 
Abi vecāki bija pedagogi. Tēvs - Laimo-
nis Lācis - Cēsu pedagoģiskajā seminārā 
bija ieguvis matemātikas un fizikas sko-
lotāja diplomu. 1949. gada 29. jūlijā viņš 
apprecējās ar latviešu valodas un literatū-
ras skolotāju Ellu Gravu. Kopdzīve sākas 
Alūksnē. Laulībā dzima četri bērni. Pēteris 
ir jaunākais- dzimis 1953. gada 23. oktob-
rī. Pēterim ir tikai divi mēneši, kad 1953. 
gada 26. decembrī no smagas slimības 
(tuberkulozais meningīts) mirst tēvs. Ella 
Lāce paliek viena ar trīs mazgadīgiem bēr-
niem. Vecākais bērniņš bija traģiski gājis 
bojā agrā bērnībā. 1961. gadā Pēteris sāk 
mācības Alūksnes 1. vidudusskolas 1. a 
klasē. Taču 1965. gadā Ellu Lāci atlaiž no 
darba un ģimene faktiski tiek padzīta jeb 
izsūtīta no Alūksnes rajona, jo tiek atzīta 
par neuzticamu padomju varai. Iemesls – 
atraitnei atbalstu sniedz viņas brālis, kurš 
pēc Otrā pasaules kara dzīvo Toronto, Ka-
nādā. Pa laikam no viņa tiek saņemtas pa-
ciņas ar apģērbu un apaviem bērniem, arī 
pārtikas produkti. Ģimenei nu jāmeklē cita 
dzīves vieta, un to atrast nav tik vienkārši, 
Ellai Lācei vienkārši tiek atteikts. Tikai Tu-
kuma rajona Zantes pamatskola ir gatava 
pieņemt skolotāju un viņas ģimeni. Pēteris 
turpina mācības Zantes 8-gadīgajā skolā 
un vienlaicīgi mācās arī Kandavas bērnu 
mūzikas skolā. Mācības padodas bez grū-
tībām, abas skolas tiek absolvētas 1969. 
gadā. Rajona avīzē „Komunisma Rīts” 21. 
jūnijā rakstīts: „Kā izteicās audzinātāja 
(Zantes 8-gadīgās skolas skolotāja Helē-
na Zakrevska), Pēteris Lācis bijis viens no 
sekmīgākajiem un apzinīgākajiem audzēk-
ņiem. Apliecībā tikai viens četrinieks, pā-
rējie piecnieki. Puisim patīk mūzika. Viņš 

nolēmis savu dzīvi saistīt ar to un mācīties 
mūzikas vidusskolas klavieru klasē.” Rude-
nī Pēteris iestājas Rīgā J. Mediņa Mūzikas 
skolas klavieru nodaļā. Pēc gada izstājas, 
bet sava Kandavas Bērnu mūzikas skolas 
pedagoga Ņikitina mudināts un atbalstīts 
turpina mācības Ventspils mūzikas skolā. 

Vienlaicīgi ar mācībām Pēteris Lācis 
vada sieviešu vokālo ansambli Ventspils kul-
tūras namā „Jūras vārti”. Pēc mūzikas skolas 
absolvēšanas, 1973. gadā tiek saņemts norī-
kojums darbam Varakļānu bērnu mūzikas 
skolā par klavieru nodaļas pedagogu, taču 
drīz Pēteris tiek iesaukts Padomju Armijā 
un nosūtīts dienēt Kaļiņingradas apgabalā. 
Vēl pirms armijas Varakļānos Pēteris bija 
iepazinies ar Kornēliju Opuli. Jaunieši sa-
rakstās un pēc dienesta draudzība turpinās. 
1977. gadā viņi nodibina ģimeni. 

Šajā laikā Kandavas bērnu mūzikas skolā 
tiek meklēts klavieru skolotājs. Pēteris Lācis 
atgriežas Kandavas bērnu mūzikas skolā 
jau kā pedagogs. Ģimene pārceļas uz dzīvi 
Kandavā. Iemaņas klavierspēlē tiek ierādītas 
daudziem toreizējiem mūzikas skolas au-
dzēkņiem, ir bijis prieks par viņu centību, 
talantu un panākumiem. 

Jaunais skolotājs sāk aktīvi darboties 
arī vietējā pašdarbībā. Vispirms – Nikolaja 
Tohva vadītajā ansamblī „Kolēģi”, kurā ir 
muzikālais vadītājs. Pēc tam kultūras nama 
ansamblī „Mosso”, kuru vadīja Ilmārs Bikše. 
Īpaši jāpiemin Kandavas radio rūpnīcas es-
trādes ansamblis „Autostop”, kurā darbojās 
mūzikas profesionāļi un kura vadītājs bija 
Edmunds Ramoška. Kodolu veidoja meis-
tarīgi mūziķi un vokālisti - Arnis Miltiņš, 
Agris Štrodahs, vēl citi un arī Pēteris Lācis. 
1983. gada 4. jūnijā Ozolājos notiek Rai-
monda Paula autorkoncertu cikla septītais 
koncerts, kurā komponista dziesmas izpilda 
ansamblis „Credo”, bet pirmajā daļā uzstājas 
radiorūpnīcas VIA „Autostop”. Šī ansambļa 
muzikālais sniegums bijis tiešām izcils. Tas 
bagātinājis rūpnīcas pašdarbības kolektīvu 
koncertus arī ciemojoties Karēlijā. 

Tolaik katrs turīgs kolhozs par goda jau-
tājumu uzskatīja savu pašdarbības kolektīvu 
atbalstīšanu. Kolhozs „1. Maijs” Matkulē 
saimniekoja labi, prestiža jautājums bija – 
aktīva pašdarbība. Tā saimniecības atbalsts 
tiek grupai „Imula”, kurā darbojas arī Pē-
teris Lācis. Jau 1979. gada 14. aprīļa rajona 

avīzē, analizējot ansambļu sniegumus, ra-
jona orķestru un sadzīves tradīciju biroja 
vadītājs R. Reinfelds publikācijā „Vadītājs 
un orķestra meistarība”, rakstījis „Labs va-
dītājs plus entuziastu kopa tad arī veido la-
bāko ansambļu un orķestru panākumu bāzi. 
Spilgts paraugs Matkules ciema kolhoza „1. 
Maijs” estrādes ansamblis „Imula”. Pēteris 
Lācis uzņemas vadību, pats būdams labs pi-
anists. Uzslavas saņem arī solisti – Dzintra 
Bernande un Ēriks Eimanis.” Programmu 
tapšanā notiek sadarbība ar Drāmas (tagad 
Nacionālo) teātri. Vasarās koncertturnejās 
„Jautrais gadatirgus” kopā ar profesionāla-
jiem aktieriem ansamblis apceļo teju visu 
Latviju. Velta Veiriņa 1979. gada 20. sep-
tembrī rakstā „No Imulas līdz Salacai” mi-
nējusi, ka 30 grupas sniegtos koncertus re-
dzējuši apmēram 20 000 skatītāju. Patiesībā 
koncertu ir bijis krietni vairāk – tiek spēlēts 
arī apsējībās, veco ļaužu vakaros, skolas iz-
laidumā, pilngadības svētkos, Drāmas teātra 
jubilejā. „Ansambļa dvēsele ir tās vadītājs 
Pēteris Lācis. Koncertos skan gan Raimon-
da Paula, gan paša ansambļa vadītāja Pētera 
Lāča komponētās dziesmas – „Laimes alnis”, 
„Tango” un citas. Nav brīnums, ka gadu vē-
lāk, kārtējā ansambļu skatē, par spilgtāka-
jiem individuālajiem izpildītājiem tiek at-
zīti trīs grupas dalībnieki – soliste Dzintra 
Bernande, basģitārists Jānis Petkevičs un 
pianists Pēteris Lācis. Vēlāk tiek izveidots arī 
ansamblis „Ilūzija”, kas vairāk spēlē kāzās, 
jubilejās un ballēs. 

Pēteris Lācis ir koncertmeistars Kanda-
vas radiorūpnīcas korim un vadītājs lielis-
kam vīru ansamblim. Laikrakstā „Komu-
nisma Rīts” (09.02.1985.) publicēts L. Vilkas 
raksts „Puiši, puiši, kas tie puiši”, kas veltīts 
rūpnīcas vīru ansambļa 20 gadu jubilejai. 
“Ansamblim bijuši vairāki vadītāji, bet nu 
jau piekto sezonu 9 vīru ansambli vada Pē-
teris Lācis. „Ar kolektīvu strādā radoši, an-
samblim veltītas paša kompozīcijas. 1983. 
gada republikas vokālo ansambļu skatē ir 
laureātu vidū. ”

Daudziem dziedošajiem pašdarbības 
kolektīviem Pēteris Lācis bijis koncertmeis-
tars. Repertuāra problēmas tika risinātas 
vienkārši – dziesmas komponēja pats. 2021. 
gada sākumā atgādinājām melodiju Pētera 
Lāča veltījumam Kandavai 750 gadu jubile-
jā - „Dziesma Kandavai” (1981. ). Kornēlija 

Lāce ir uzticējusi Kandavas novada muze-
jam sešpadsmit Pētera Lāča sacerēto dzies-
mu oriģinālos pierakstus, kas tapuši laikā 
no 1981. gada līdz 1995. gadam: „Viens lācis 
vienā gaišā dienā”, „Veltījums gulbjiem”(ar 
Pētera mātes Ellas Lāces tekstu), „Vizbulī-
te”, „Skumjais komponists”, „Šūpuļdziesma”, 
„Ziemassvētku gaidās” un citas. Varbūt ir 
laiks tām atkal skanēt kādā īpašā autoram 
veltītā koncertā Kandavā?

Viss Pētera apzinīgais mūžs nodzī-
vots Kandavā. Daudzu ģimeņu albumos 
ir arī Pētera Lāča uzņemtās fotogrāfijas, 

Jūnijā piemiņas jubilejas ir vairākiem mūsu novadniekiem, 
kuri ierakstījuši paliekošas lapaspuses kultūras un izglītības 
jomā Kandavas novadā. 
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja fondu glabātāja |

4. jūnijā 115. gadu jubileja skolo-
tājai, ērģelniecei Konstancei Neimanei  
(dz.Holendere. 1906.-2000.)

Konstance Neimane dzimusi Blīdenē, 
kur pirmās muzikālās iemaņas guvusi, spē-
lējot ērģeles Blīdenes baznīcā. Mācījusies 
Jelgavas skolotāju institūtā, kur apguvusi 

vācu un angļu valodu. Mācību laikā turpi-
nājusi spēlēt ērģeles baznīcās gan Rīgā, gan 
citur. No 1927. līdz 1944. gadam strādājusi 
Džūkstes pamatskolā. Mācījusi visus priekš-
metus. 1944. gadā kopā ar ģimeni devusies 
bēgļu gaitās uz Irlavu, kur no 1944. gada bi-
jusi skolotāja Irlavas-Pētertāles pamatskolā. 
1945. gadā atnākusi uz Kandavu. Strādājusi 
par skolotāju Kandavas vidusskolā un spēlē-
jusi ērģeles Kandavas ev.luteriskajā baznīcā. 
No 1951. gada mācījusi dziedāšanu Kan-
davas lauksaimniecības tehnikumā. Bijusi 
Kandavas jauktā kora diriģente. 1980. gadā 
aizgājusi pensijā. Turpinājusi spēlēt ērģeles 
Kandavas baznīcā, vadījusi arī draudzes vo-
kālo ansambli.

Mirusi 2000. gada 20. aprīlī, apbedīta 
Kandavas Baznīcas kapos.

14. jūnijā 65. gadu jubileju atzīmētu 
Kandavas kultūras nama estrādes an-
sambļa „Mosso” vadītājs Ilmārs Bikše 
(1956-2008).

Dzimis Miervalža un Annas Bikšu ģi-
menē. Ilmāra tēvs bija beidzis Kandavas 
ST, strādāja par mācību meistaru, vir-
potāju, bet visu mūžu viņu aizrāva mū-
zika, viņš bija Kandavas pūtēju orķestra 
diriģents, dziedāja korī. Korī viņš iepa-
zinās un aprecējās ar Annu Eglīti, kura 
pēc skolotāju institūta beigšanas strādāja 

Kandavā un dziedāja korī. Arī Ilmārs un 
viņa māsa Gunta pievērsās mūzikai – abi 
beidza Kandavas mūzikas skolu un visu 
mūžu bijuši saistīti ar muzicēšanu un 
dziesmu.

Ilmārs 1975. gadā absolvējis Kandavas 
lauksaimniecības tehnikumu. Strādājis 
Kandavas radiorūpnīcā, elektroprojektē-
šanas firmā. Ilmārs bija sabiedriski aktīvs, 
visu mūžu muzicēja dažādās grupās, bija 
Kandavā un tuvākajā apkārtnē iecienīts 
muzikants. Ilmārs bija precējies ar jūr-
malnieci Teiksmu Lazdāju. Ilmārs mu-
zicējis dažādās grupās. Kandavā vadījis 
estrādes ansambli „Mosso”, bijis arī Kan-
davas kultūras nama direktors. 

Apbalvojumi:
2005. gadā saņēmis Kandavas novada 

domes Pateicības rakstu.
Pilnīgi negaidīti aizgāja mūžībā 52 

gadu vecumā – 2008. gada 17. maijā.

Atceroties Pēteri Lāci
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Aksilda Petrevica | Kandavas 
novada muzeja vēsturniece |

5. jūnijā dzīves jubileju svin Juta Rein-
sone – pedagogs ar vairāk nekā četrdes-
mit gadu darba stāžu, sirsnīgs un labestīgs 
cilvēks.

1956. gada 5. jūnijā Kandavā, Kārļa un 
Aijas Kauliņu ģimenē pasaulē ierodas pirm-
dzimtā meita Juta. Pirmie dzīves gadi tiek 
pavadīti Kandavā, Liepu ielā 2 (tagadējā ka-
toļu baznīca). 1960. gada 20. aprīlī piedzimst 
māsa Anda, bet jau 1961. gadā ģimene 
pārceļas uz Cēri. Jutas tēvs, Kārlis Kauliņš, 
kļūst par kolhoza „Iļjičs” priekšsēdētāju, bet 
mamma Aija strādā par ekonomisti. 

1963. gadā Juta sāk mācīties Cēres 8.- ga-
dīgajā skolā, kuru beidz 1971. gadā. No 1971. 
līdz 1974. gadam mācās Kandavas vidus-
skolā (25.  izlaidums). Klases audzinātāja ir 
skolotāja Lilija Vilcāne, Juta ļoti augstu vērtē 
skolotājas dotās zināšanas, bet vēl augstāk 
viņas stingrību un tajā pašā laikā cieņpilnu 
izturēšanos pret skolēniem. Pēc vidusskolas 
Juta iestājas LU Bioloģijas fakultātē, kuru 
beidz 1979. gadā iegūstot tiesības strādāt par 
bioloģijas un ķīmijas pasniedzēju.

1978. gada 25. novembrī apprecas ar 
savu skolas biedru Miķeli Reinsonu, Brīvī-
bas cīņu dalībnieka Jāņa Reinsona jaunāko 
dēlu. Pati smejas, ka uz randiņiem abi gāju-
ši jau no sestās klases – staigājuši parkā un 
bumbu spēlējuši. Ģimenē dzimst četri dēli: 
Māris (1979.), Jānis (1980.), Toms (1984.) 
un Kārlis (1994.). Ģimene dzīvo vīra vecāku 
mājās – „Lāčplēšos”. Savulaik vīratēvs zemes 
reformas laikā izvēlējās šo zemes gabalu sa-
vai saimniecībai tīri praktisku apsvērumu 
dēļ – tāpēc, ka tuvu skolai un jau bijusi gata-
va saimniecības ēka. 

Pēc studijām Juta atgriežas savā pirma-
jā skolā – sāk strādāt par skolotāju Cēres 
8.-gadīgajā skolā. Jubilāre smejas – nekad 
pēc amatiem nav tiekusies, bet tie paši viņu 
sameklējuši. Un tas sācies jau vidusskolas lai-
kā – mācoties Kandavas vidusskolā, kad Juta 
tiek ievēlēta par skolas komjaunatnes sekre-
tāri. Studiju laikā „politiskā karjera” turpinās. 
Juta 2. kursā tiek ievēlēta Bioloģijas fakultātes 
komjaunatnes komitejā un arī Rīgas pilsētas 
komjaunatnes centrālkomitejas birojā. Šī ie-
mesla dēļ, jau 19 gadu vecumā Jutai jāiestājas 
komunistiskajā partijā (tāds nosacījums). 
Un tas iezīmē nākošo sakritību viņas dzī-
vē – 1982. gadā Cēres skolas direktore Pārsla 

Rēdliha, kura bija vadījusi skolu astoņpad-
smit gadus, vēlas aiziet izdienas pensijā. Tā 
nu iznāk, ka jaunā skolotāja Reinsone ir vie-
nīgā no Cēres skolas skolotājiem, kura atbilst 
obligātajai padomju laika prasībai, lai kļūtu 
par skolas vadītāju – ir komunistiskās parti-
jas biedre. Tā, 26 gadu vecumā, Juta kļūst par 
savas skolas direktori. Drošību deva tas, ka 
tēvs, Kauliņš Kārlis, esot kolhoza priekšsēdē-
tājs, bija gatavs meitai palīdzēt risināt saim-
nieciskos jautājumus.

Veicot direktores darbu, jaunā skolotā-
ja iegūst apkārtējo ļaužu cieņu. Tieši tāpēc 
1988. gadā Juta Reinsone tiek ievēlēta par 
Zentenes ciema Darbaļaužu deputātu pado-
mes priekšsēdētāju, šos pienākumus pilda 
līdz 1990. gadam. Vēl šodien Juta priecājas, 
ka šajā laikā viņai izdevās „atjaunot” Cēres 
ciemu, t.i. atdalīt no Zentenes ciema, ar 
kuru kārtējā nepārdomātā reformā Cēre bija 
mākslīgi apvienota. Paralēli ciema priekš-
nieces (kā tajā laikā mēdza saukt) darbam, 
pirmdienās un sestdienās tiek vadītas mā-
cību stundas Cēres pamatskolā. Tolaik arī 
sestdienās skolēni mācījās. 

1990. gadā Juta Reinsone pilnībā at-
griežas skolā kā skolotāja. Un atkal liktenis 
piespēlē kādu izaicinājumu – Juta māca 
ne tikai bioloģiju, bet sāk mācīt arī vēsturi, 
skolotājai Laumai Gūtšmitei aizejot pensijā. 
Protams, ir kursi, krājas pieredze, ir nebei-
dzama interese par savas apkaimes vēstures 
notikumiem. 2016. gadā pabeidz Daugav-
pils Universitātes rīkotos kursus, saņemot 
sertifikātu par tiesībām mācīt vēsturi pa-
matskolas klasēm.

1992. gadā skolas direktores amatu atstāj 
Silvija Brīgere un toreizējais Cēres pagasta 
priekšsēdētājs Hendriks Besikirskis pārlie-
cina Jutu atkal kļūt par Cēres pamatskolas 
direktori. Šajā amatā Juta ir līdz 2019. gada 
augustam. Būdama skolas vadītāja viņa ir 
ieguvusi cieņu pārējo skolas direktoru star-
pā, gan kādreizējā Tukuma rajonā, gan Kan-
davas novadā. Juta saka: „Man laimējās ar 
kolēģiem. Vienmēr bija atbalsts no Tukuma 
rajona Izglītības pārvaldes vadītājas Veltas 
Lekses, vēlāk arī no Kandavas novada Iz-
glītības pārvaldes vadītājas Silvijas Tiltiņas”. 
Skaidrojums ir jubilāres dzīves pamatatzi-
ņā: „Visi man labi bija, ja es pati laba biju”. 
Viņas vadībā skola aktīvi iesaistās dažādos 
Eiropas projektos. Bet galvenais, prieks un 

gandarījums, ka bērniem tā ir iespēja redzēt 
un iepazīt Eiropas valstis - Bulgāriju, Rumā-
niju, Zviedriju, Poliju, Grieķiju, Portugāli, 
Itāliju, Īriju – apgūt jaunas prasmes un iegūt 
pārliecību par sevi. 

Kāds ir pats lielākais apbalvojums? „JŪS 
ESAT VISLABĀKĀ DIREKTORE!” Bērnu 
dziedāta dziesma spēj aizkustināt līdz asa-
rām. Skolēnu mīlestība, gandarījums par 
saviem audzēkņiem. Direktore vienmēr pie-
dalījusies gan nopietnos, gan jautros skolas 
pasākumos. Un ne jau kā vērtētāja, bet kā 
dalībniece – vienalga, vai tā ir „popiela” vai 
modes skate. Juta Reinsone lepojas ar saviem 
vienpadsmit audzēkņiem, kuri kļuvuši par 
pedagogiem- Kandavas Kārļa Mīlenbaha vi-
dusskolā, Kandavas Reģionālajā vidusskolā, 
Cēres pamatskolā. Un ne tikai šajās skolās 
strādā bijušie Cēres pamatskolas beidzēji.

Par spīti aizņemtībai skolā, tāpat kā dau-
dziem lauku pedagogiem, Juta visus darba 
gadus ir kopusi arī piemājas saimniecību, 
lopus. Jubilāre smej, ka tagad gan palikuši 
tikai suns un kaķis.

Spēka pietiek arī pašdarbībai. Daudzus 
gadus Juta dzied Cēres sieviešu vokālajā 
ansamblī. Bet īpaša mīlestība ir teātris. Cē-
res amatierteātrī Juta ir darbojusies Intas 
Orstes, Valijas Skarneles un Inta Leitarta va-
dībā. Mīļākā loma – Anne Danskovītes lugā 
„Latgole.lv.” Šī izrāde spēlēta pat Latgales 
pusē. Tiesa, turienes ļaudis pārmetuši, kā-
pēc nerunā latgaliski. „Diez vai jūs saprastu, 
ja mēs mēģinātu runāt latgaliski,” smējušies 
Cēres aktieri. Īpašais tituls, kuru Juta Rein-
sone kopā ar labsirdīgu smaidu saņēmusi no 
toreizējās Kandavas internātvidusskolas di-
rektores Aijas Blittes kundzes – „dzimtļaužu 
aktrise”– un viņa patiesi lepojas ar to.

Ja kādam ciemiņam jāpastāsta par Cēres 
pagasta vēsturi, tad, protams, jāmeklē rokā 
Juta Reinsone. Arī pašai vienmēr paticis ce-
ļot. Ir prieks par saviem četriem dēliem, čet-
rām mazmeitām un vienu mazdēlu.

Sveicot Jutu Reinsoni dzīves jubilejā, vē-
lam veselību, azartisku dzīvesprieku, laimi. 
Nozīme ir tikai tam, ko Tu visu mūžu ar mī-
lestību esi darījusi un dari.

14. jūnijā dzimis skolotājs, Variebas 
un Grenču pamatskolu pārzinis Vilis Vī-
tols (1886-1965). 

1904. gadā beidzis Tukuma pilsētas sko-
lu, bet 1905. gadā – pedagoģiskos kursus pie 
Cēsu pilsētas skolas. No 1906. līdz 1914. ga-
dam bijis skolotājs Usmas pagasta skolā, bet 
no 1919. līdz 1924. gadam Usmas pagasta 
skolas pārzinis. No 1924. līdz 1926. gadam 
bijis Variebas pamatskolas pārzinis. No 
1929. līdz 1950. gadam Grenču pamatsko-
las pārzinis. Bijis Grenču mazpulka vadītājs, 
Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta Irlavas 
nodaļas biedrs, Grenču lauksaimniecības 
pārraudzības biedrības biedrs, Grenču pa-
gasta revīzijas komisijas loceklis.
Apbalvojumi:
1938. gadā - Atzinības krusta IV šķira
1938. gadā - Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira.

īpaši no bērnudārza pasākumiem. Ja vaja-
dzēja, viņš varēja tikt galā arī ar galdnieka 
instrumentiem. 

Kornēlijas un Pētera ģimenē uzauga divi 
dēli. Vecākais, Kārlis Lācis, ir mūziķis, kom-
ponists, kura radītās dziesmas un mūzikli 
labi pazīstami ne tikai Latvijas publikai. Jau-
nākais dēls Rūdolfs ir veiksmīgs uzņēmējs. 

Viens Lācis ( Pēteris) vienā gaišā dienā 
par sevi atgādina jums, es te esmu dzīvo-
jis! Ir vērts viņa dziesmu nošu pierakstus 
izņemt no plaukta, nopurināt putekļus un 
atkal dziedāt!

Cieši ar kājām dzimtajā zemē, 
bet ar skatienu pasaulē

Rēdliha, kura bija vadījusi skolu astoņpad-

No kreisās Juta Kauliņa 
un raksta autore Aksilda 
Petrevica. 1958. gads.

Studiju gados praksē bija jāpiķē 
rododendri, varbūt šis ziedošais krūms 
ir viens no Jutas piķētajiem stādiem, 
2016. gads.

Studiju laiks LU Bioloģijas 
fakultātē, 2. kursa prakse 
Ļaudonā.

Cilvēki mums blakus… ikdie-
nā, svētkos, vienmēr. Gadu no 
gada godprātīgi, apzinīgi, ar 
mīlestību veicot savu darbu. 
Esot laimīgi paši un darot lai-
mīgus savus līdzcilvēkus.

Cēres amatierteātra 
uzvedumā Jāņos. Stāv 

no kreisās Juta Reinsone, 
Ints Leitarts, Solvita 

Zvirgzdiņa. 
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Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadu 
kopš Padomju Savienība pēc 
Latvijas okupācijas organizēja 
pirmās masu deportācijas – 
1941. gadā tika izsūtīti vai-
rāk nekā 15 tūkstoši Latvijas 
pilsoņu. 

Pieminot deportāciju upurus, 14. jūni-
jā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosaukumu 
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jū-
nija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tiks 
lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju 
vārdi. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu 
mītņu zemēs ārpus Latvijas. Plkst. 10.50 plā-
nota Valsts prezidenta Egila Levita uzruna.

Kandavas novada politiski represēto 
vārdu lasīšana Kandavā 14.jūnijā notiks pie 
piemiņas akmens represētajiem. Lasījumus 
veiks novada skolēni. Pasākums sāksies 
14.00 ar Kandavas novada domes priekš-
sēdētājas I. Priedes uzrunu un muzikālu ie-
vadu. Šeit kopumā tiks lasīti 112 deportēto 
cilvēku vārdi. 

To iedzīvotāju vārdi, kas ir represētie 
un dzīvo Kandavā, bet izsūtīti tika no citām 
Latvijas vietām, tiks lasīti tajos novados, no 

kuriem viņi tika izsūtīti, mūsu novadā šādas 
personas ir 12.

Pasākumu Kandavā rīko Kandavas no-
vada muzejs sadarbībā ar novada domi, Kul-
tūras un sporta pārvaldi, Kandavas novada 
politiski represēto apvienību.

Lasījumi tiks straumēti reāllaikā plat-
formās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrādāta 
digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm 

uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. 
Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas 
pasākumu videomateriāli, kā arī dati par de-
portētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski 
pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē 
deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmē-
ru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus 
ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku 
stāstiem. Savukārt, lai latvieši pasaulē varētu 
iesaistīties un šai piemiņas brīdī būt domās 

kopā ar 14. jūnija upuriem, kā arī ar latvie-
šiem Latvijā un citur ārzemēs, digitālajā pie-
miņas kartē būs sadaļa, kurā ikviens latvietis 
pasaulē varēs ievietot savu, ģimenes vai do-
mubiedru grupas foto ar aizdegtām piemi-
ņas svecēm rokās.

Pasākuma idejas autore Sandra Kalnie-
te norāda: “Nav nekā personīgāka un indi-
viduālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo 
tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves 
brīdim un turpina pastāvēt līdz laiku aiz-
laikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais 
ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība 
kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasī-
šanas ceremonijai vienlaikus notiekot visos 
Latvijas novados un pagastos un piemiņas 
brīžus saslēdzot vienotā Latvijas tīmeklī, 
tiek dota iespēja piemiņas pasākumā pieda-
līties kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem 
tautiešiem.”

14. jūnija norises atspoguļos Latvijas sa-
biedriskie un reģionālie mediji.

Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaiz-
mirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportāci-
jām” rīko Valsts prezidenta kanceleja un 
Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar 
ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabied-
riskajiem medijiem.

Kandavas novadā pieminēs 1941. gada 
deportāciju 80. gadadienu

KULTŪRA UN SPORTS
Par kultūras un sporta pasākumiem vasarā
Valstī noteikto Covid-19 ierobežojumu dēļ, aktīva kultūras un sporta dzīve vēl arvien nav 
iespējama. Šo iemeslu dēļ, daudzi no ieplānotajiem pasākumiem nenotiks. 
Ja epidemioloģiskā situācija atļaus un valstī ierobežojumi tiks mīkstināti, iespējams notiks Līgo 
svētku izrāde “No saldenās pudeles”, kas plānota Kandavas brīvdabas estrādē Ozolāji 22.vai 
23. jūnijā.
 

Tāpat arī, ja būs iespējams, notiks paredzētie pagastu svētki: 
• 3. jūlijā - Matkulē; 17. jūlijā - Grenču ciemā; 24. jūlijā - Zantē; 7. augustā - Vānē un 
21. augustā - Zemītē.
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai vietnē www.kandava.lv un FB kontā Kandavas novads. 
• No 14.-19. jūnijam Kandavā notiks ikgadējais glezniecības plenērs, kurā piedalīsies mākslinieku 
grupas no Jūrmalas, Rīgas, Dobeles, kā arī, protams, pašmāju mākslinieki- Kandavas gleznošanas 
studijas dalībnieces. 
Visu nedēļu gleznotāji tvers Kandavas un apkārtnes skaistos skatus, bet 19. jūnijā no plkst. 10.00-
14.00 skvērā pie Bruņinieku pilskalna, kā tas ierasts daudzu gadu garumā, notiks plenērā tapušo 
darbu izstāde. Darbus varēs arī iegādāties. 
Aicinām ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus!

• No 19.-24.jūlijam Kandavā notiks Mākslas plenērs amatieriem, kuru organizē keramiķe Linda 
Priedniece. 
• 31. jūlijā Sporta svētki Kandavā.
• No 13.-15. augustam Kandavā Gaisa balonu festivāls un grilēšanas teātris. Šī pasākuma laikā 
plānots arī Ierauga maizes festivāls, ja to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.

“Saulrieta kokteilis” ir Kriša 
Treikala otrais dzejas krā-
jums, kas satura un sajūtu 
ziņā krasi atšķiras no pirmās 
grāmatas “Bezmiega naktis”.

Krišs Treikals:
“Manuprāt, pa šo laiku 

daudz kas ir mainījies. Pirmajā 
grāmatā tika izrakstītas visas 
sāpes, prieki, vilšanās, ganda-
rījums, kas tika gūts līdz tam 
brīdim. Iespējams - tagad sau-
lesstars manā radošajā pasaulē ir 
iespīdējis daudz vairāk. Vairāk vai mazāk 
visas “Bezmiega naktis” ir aizceļojušas pie 
saviem lasītājiem un silda to sirdis. Ko nu 
vairs par pagājušo - raudzīsimies tagadnē 
un nedaudz nākotnē!

Krājumā ir iekļauti 50 dzejoļi - lielā-
koties tādi, kas tapuši pēc pirmā krājuma, 
taču ir daži arī senāki, kas pasēdējuši kādā 
kaktā vai piemirsti. Katram dzejolim jau 
savs stāsts...

Ja sākotnēji manai dzejai piemita tum-
ša nokrāsa, tad tagad dzejas rindas kļuvu-
šas daudz raibākas. Gada laikā sarakstītā 

dzeja ir radījusi balansu starp dažādām 
izjūtām: labo un ļauno, sāpīgo un maigo, 
gaišo un tumšo... Tā varētu turpināt vēl 
ilgi.

Lielu paldies gribu teikt Vitai Eglītei, 
Innai Freiberga i, Maijai Zilbertai, Lienei 
Kalvai  un Lienei Šteinai! Paldies, ka esat 

daļa no šīs grāmatas!”
“Kriša dzeja līdzinās klavieru 

spēlēšanai – pārmaiņus trāpot 
uz baltajiem vai melnajiem 
taustiņiem, iespējams piedzīvot 
daudzkrāsainu melodiju – iz-
jūtu gammu”,- rakstījusi Kriša 

skolotāja Vita Eglīte. 
Gribas piekrist Vitai, jo tiešām, 

Kriša dzejā sastopama daudzkrāsaina 
izjūtu gamma. Tā ir jau nobriedušas per-
sonības saruna ar sevi, saruna ar apkārtē-
jo pasauli- ar mums katru. Krišam ir tikai 
astoņpadsmit, bet viņa izteiktās domas un 
izjūtas kā garu dzīvi nodzīvojušam cilvē-
kam. Iedomājieties, cik gan daudz inte-
resanta mēs vēl par viņu uzzināsim, tajos 
gados, kuros viņš turpinās rakstīt!

 Lai izdodas, Kriš, tu esi dzejnieks, tur-
pini rakstīt!

Sagatavojusi sabiedrisko 
attiecību nodaļa

• 28. augustā Uzņēmumu un iestāžu sporta spēles Buses pilskalnā.
• Visas vasaras garumā, ja būs iespējams, norisināsies atklātais čempionāts futbolā, vasaras līga 
basketbolā un pludmales volejbola tūre Kandavā. 

SPORTS
Kandavas BJSS bijušie audzēkņi veiksmīgi startē Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēlēs.
Kristaps Ķilps ar BK Ventspils komandu izcīnīja sudraba medaļas spēļu finālsērijā piekāpjoties VEF 
Rīga komandai. Savukārt, Kārlis Šenbergs ar BK Liepāju komandu nepabeidza bronzas medaļu sēriju, 
saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem. Tātad Kārlim un BK Liepāja komandai šogad dalīta 3/4.vieta.

Iznācis Kriša Treikala dzejas 
krājums “Saulrieta kokteilis”
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Lai uzzinātu plašāk par saimniecības 
darbu, uz sarunu aicinājām uzņēmuma va-
dītāju Kārli Ērgli un sievu Ilvu.

Kā nonācāt Zantē un kāpēc izlēmāt 
nodarboties ar stādaudzēšanu?

 Kārlis: Astoņdesmito gadu beigās radās 
ideja izveidot privātu stādaudzētavu, jo šajā 
jomā bija gan nepieciešamā izglītība, gan 
pieredze. Tajā laikā daudzi audzēja rozes vai 
tulpes, vairāki nodarbojās ar stādaudzēšanu. 
Šādam biznesam nebija vajadzīgas lielas ze-
mes platības. Zantē nokļuvu pavisam nejau-
ši – draugu lokā Degolē svinējām Jāņus un 
daži vietējie stāstīja, ka esot ieguvuši zemi 
mūža lietošanā. Tas mani ieinteresēja, tāpēc 
devos pie Degoles kolhoza priekšsēdētāja 
ar lūgumu piešķirt lietošanā lauksaimniecī-
bas zemi. Viņam īsti nebija, ko man ierādīt, 
tāpēc tiku sūtīts uz Zanti, kur zemes esot 
pietiekoši. Man paveicās, jo Zantes saimnie-
cības galvenajai agronomei bija dārzkopja 
izglītība un viņa saprata, ko vēlos darīt, ne-
uzskatīja mani par nenopietnu pilsētnieku.

Cik hektārus apsaimniekojat un kā iz-
vēlaties audzējamās šķirnes?

Kārlis: Apsaimniekojamā platība nav 
būtiski mainījusies, tie ir apmēram 10 ha, 
kurus izmantojam augļkopībai, Mēģinājām 
nodarboties arī ar labības audzēšanu, lai da-
žādotu ražošanu, bet no tā atteicāmies un 
atlikušo zemi tagad iznomājam graudau-
dzētājiem. Stādu audzēšanai nevajag lielas 
zemes platības – uz viena hektāra var izau-
dzēt 35000 stādu, bet tos diviem cilvēkiem 
nav iespējams ne pienācīgi apkopt, ne izau-
dzēt, ne realizēt.

Ilva: Mums pietiek ar 0,4 hektāriem, jo 
lai izaudzētu kvalitatīvus stādus, pie katra 
no tiem ir jāpieiet vairākus desmitus reižu, 
neskaitot ravēšanu. Tā ir iestādīšana, aco-
šana, mežeņu laušana, stāda uzsiešana, pēc 
tam atsiešana un potcelma izgriešana. Vi-
siem šiem procesiem ir jāievēro savi laiki un 
secība. Potcelms līdz realizējamam stādam 
izaug 1-2 gados. Stādiem ir jāaug vieglā aug-
snē, lai tos var izravēt.

Saimniecībā ir arī 2 ha dārzs ar 30 ābe-
ļu šķirnēm, 2 ha dārzs ar vismaz 30 plūm-
ju šķirnēm, kā arī 1 ha kolekcijas dārzs. Ir 
uzpotētas un šobrīd tiek novērotas Latvijā 
radītas aprikožu šķirnes, kā arī tiek audzēti 
un novēroti dažādi Latvijas Dzelteno Olu 
plūmju kloni.

Mēs pamatā pavairojam labi pārbaudītas 
un ziemcietīgas šķirnes, kuras piemērotas 
audzēšanai visās Latvijas agroklimatiskajās 
zonās kā arī meklējam un izmēģinām zi-
nātnieku jaunradītās šķirnes. Mūsu šķirņu 
sortimentā ir arī daudz igauņu izcelsmes 
šķirnes.

Ko pircēji iecienījuši visvairāk, kādas 
augļu šķirnes izvēlas?

Mēs ļoti sekojam līdzi pieprasījumam, 
un visbiežāk pircēji prasa augļus, kuru garšu 
atceras no bērnības. Arī pērkot stādus, viņi 
izstāsta šo „bērnības garšu” un mums ir jā-
uzmin, kura šķirne tā varētu būt. Mūsu pie-
dāvājumā ir vairākas iecienītas senās ābeļu 
šķirnes - Ničnera Zemeņu, Cukuriņš, Bum-
bierābele, Serinka, Antonovka. Tirgojam 
ne tikai dažādu šķirņu ābeļu stādus, bet arī 
bumbieru, plūmju, ķiršu, persiku, aprikožu, 
upeņu, ērkšķogu, jāņogu un aveņu stādus. 
Pēdēja laikā vispieprasītākie ir persiku un 
aprikožu stādi, tiem jāpiesakās laicīgi. Ir zi-
ņas, ka no Latvijā audzēta persika ir iegūta 
pat 50 kg liela raža. No ābelēm daudzi izvēlas 
kolonābeles, jo, pateicoties kolonveidīgajam 

zaru vainagam, tās aizņem salīdzinoši maz 
vietas un ir piemērotas mazdārziņiem. Pē-
dējā „modes lieta” ir tā saucamie ģimenes 
koki, kur uz viena stāda ir uzpotētas četras 
dažādas augļu koku šķirnes. Tā var būt ģi-
menes ābele, ģimenes plūme vai ģimenes 
bumbiere, pie tam plūme var atrasties uz 
viena stāda kopā ar aprikozi. Vairākām aug-
ļu koku šķirnēm nosaukums dots sieviešu 
īpašvārdos- piemēram, Baiba, Zane, Ance, 
Lotte, Laine, Velta, Daiga, Maira, tāpēc pir-
cēji labprāt izvēlas šos stādus kā dāvanu.

Kā realizējat un reklamējat savu 
produkciju? 

Kārlis: Ar sievu Ilvu esam kopā pie-
cus gadus un ar viņas iesaistīšanos biznesā, 
esam uzsākuši daudzas jaunas lietas, pa-
mainījuši saimniekošanas veidu, jo abi do-
mājam vienā virzienā un šis darbs mums 
ir dzīvesveids. Turamies pie principa, ka 
naudai jāpaliek ģimenē, tāpēc stādu realizā-
cijas laikā, kurš ir samērā īss, esam izveido-
juši divas komandas- mēs paši un meita ar 
znotu. Lai gan viņiem ir savi darbi, nedēļas 
nogalēs jaunieši tiek iesaistīti stādu tirgoša-
nā. Stādu noietu meklējam paši, braucam uz 
tirgiem pa visu Latviju – Tukumu, Jelgavu, 
Liepāju, Valku, Smilteni, Rūjienu. Novada 
un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji pie mums 
iegādāties brauc paši, uz vietas stādi izmak-
sā lētāk. Vasarā un rudenī augļus braucam 
tirgot uz Rīgu. No rīta tos lasām un vakarā 
tirgojam Centrāltirgus vakara tirgū. Lai va-
rētu pārdot kvalitatīvus augļus, projekta ie-
tvaros iegādājāmies refrižeratora konteineru 
ThermoKing Magnum 68 m3 augļu dzesē-
šanai un uzglabāšanai un tagad jūtamies kā 
klimata pavēlnieki, jo vairs nav jābaidās par 
augļu, īpaši plūmju, kvalitāti karstajā laikā. 
Problēmas sagādā ceļu nekvalitatīvais grants 
segums no Zantes uz Saldu vai Tukumu, tas 

liek tirgum paredzēto preci iepakot triecien-
mīkstinošos materiālos, lai saglabātu to tir-
gus kondīcijā. 

 Augļu novākšanas laikā piesaistam se-
zonas laukstrādniekus. Saimniecībai „Vīks-
nas-1” ir sava mājaslapa https://www.viksnas.
info/, kurā tiek ievietota aktuālākā informā-
cija par stādu un augļu pieejamību, cenām, 
jaunumiem. Mājaslapa ir znota pārziņā, bet 
meita darbojas uzņēmuma FB lapā un ko-
municē ar klientiem.. https://www.facebook.
com/V%C4%ABksnas-632003027148235

Kā pavadāt brīvo laiku?
Ilva: Brīvā laika mums tikpat kā nav, 

arī ziemā katru dienu strādājam – šķirojam 
ābolus, realizējam ābolus. Jau sesto gadu 
piedalāmies programmā „Skolas auglis”, 
kurā piegādājam ābolus Zantes pamatsko-
lai. Kamēr ziemā ir gaišs, ejam uz dārzu un 
veidojam augļukoku vainagus. Cenšamies 

savienot lietderīgo ar patīkamo, braucot uz 
tirgiem pa visu Latviju, iepazīstam skais-
tākās vietas. Kā pēdējo apskatījām Āraišu 
ezerpili. Piedalījāmies arī akcijā „Apceļo 
Latvijas pilis un muižas”. Mums abiem ļoti 
patīk slēpot, iecienītākais kalns ir Riekstu-
kalns, bet šogad Covid-19 dēļ slēpošanas 
iespējas bija apgrūtinātas. 

Kādi ir riski jūsu biznesā un ko novēlē-
tu iesācējiem?

Ilva: Kā jau katrā biznesā, no riskiem 
nav pasargāts neviens, tā var būt salna, kru-
sa, gan dažādas slimības, piemēram, bakte-
riālā iedega, tāda slimība kā Erwinia (kuru 
pārnēsā bites un putni), jaunos stādus var 
iznīcināt meža dzīvnieki vai grauzēji. Lai le-
gāli varētu tirgot stādus, mums ir jābūt stā-
du audzētāju reģistrā Augu aizsardzības die-
nestā, un tad viņi veic visas nepieciešamās 
kontroles. Potzarus varam iegādāties tikai 
no pārbaudītām saimniecībām, kuras, tāpat 
kā mēs, tiek regulāri kontrolētas. Visbiežāk 
augļukoku slimības tiek ievestas no Lietuvas 
vai Polijas ar stādiem, bet līdz ar robežu da-
ļēju slēgšanu, situācija ir uzlabojusies. 

Šajā ziemā vislielākās raizes sagādāja 
grauzēji – peles un strupastes, kas apgrauza 
jau ražojošus kokus.

Kārlis: Esmu secinājis, ir pareizi, ka 
visiem nav atļauts lietot augu aizsardzības 
līdzekļus, jāiziet speciāli kursi, jo esmu dzir-
dējis dažādus „brīnumus”. Cilvēkiem nav 
saprašanas, kas ir fungicīds, insekticīds un 
herbicīds. Katrs no šiem līdzekļiem ir lieto-
jams tikai noteiktā laikā, zināmā tempera-
tūrā, noteiktā devā, noteiktā auga attīstības 
fāzē, nevis pēc principa- es tur kaut ko no-
migloju un nu būs labi.

 Iesācējiem varu pateikt, ka visa pamatā 
ir smags darbs, ir nepieciešamas zināšanas 
un neatlaidība. 

Katru gadu augusta mēnesī saimniecībā 
tiek rīkota Lauka diena, kur katrs intere-
sents var atbraukt un apskatīt plūmju dārzu, 
nodegustēt apmēram 24 plūmju šķirnes, 
saņemt atbildes uz sev interesējošiem jau-
tājumiem par plūmju audzēšanu, šķirnēm, 
kaitēkļu apkarošanu. Lauka dienā piedalās 
arī Dobeles Dārzkopības institūta zinātnieki 
un cilvēki var novērtēt situāciju dabā – kā 
plūmes aug, cik liels darbs ir jāiegulda. Arī 
mēs paši braucam uz citām saimniecībām 
pieredzes apmaiņā.

Informāciju sagatavoja attīstības 
un plānošanas nodaļa

VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

Kur darbs ir dzīvesveids
Pašā pavasara ziedonī devāmies apraudzīt, kā ar darbiem sokas Kandavas 
novadā lielākajai augļu koku un ogulāju stādaudzētavai „Vīksnas -1”

• Stādaudzētava „Vīksnas -1” darbību 
uzsākusi 1989.gadā un atrodas 
Kandavas novada Zantes pagastā.

• Pamatnozare ir augļu koku un ogulāju 
pavairošana un realizācija, pavairojamais 
materiāls tiek izaudzēts saimniecībā.

• „Vīksnas – 1” ir ģimenes uzņēmums, kurā 
strādā vīrs un sieva , kuri abi zināšanas 
ieguvuši absolvējot Bulduru Dārzkopības 
tehnikumu.

• Saimniecība no 2011.gada ir Stādu 
audzētāju biedrības biedrs.

• Saimniecībā katru gadu augustā tiek 
rīkota Lauka diena.

Uzņēmumā šobrīd tiek īstenoti 
četri projekti: 

- Investīcijas augļkopībā un 
stādaudzēšanā. ‘’Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības’’. Par 
projekta līdzekļiem iegādāts traktors ar 
pacēlāju Douch fare Compakt.

- Tehnikas iegāde saimniecības attīstībai. 
Ar projekta līdzfinansējumu iegādāts 
refrižeratora konteiners ThermoKing 
Magnum 68 m3 augļu dzesēšanai 
un uzglabāšanai un hidrauliskais 
stāpelētājs SFH 1016

- Projekts: ‘’Latvijas apstākļiem piemērotu 
bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu 
izdalīšana’’, sadarbībā ar Dobeles 
Dārzkopības Institūta zinātniekiem

- Projekts: ‘’Skolas auglis”. Jau sešus 
gadus šī projekta ietvaros tiek apgādāta 
vietējā Zantes pamatskola ar āboliem 
visas ziemas garumā.
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Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas 
novadā
Jūnijā aicinām pievienoties un aizvadīt aktīvus 
treniņus veselības veicināšanas nolūkos 
gan “Zoom” platformā, gan Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolas stadionā, Skolas ielā 10, 
Kandavā.
Būs iespēja piedalīties Zumbas nodarbībās 
pirmdienās Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadionā, plkst. 17.30-18.30, 
iepriekš piesakoties pie treneres Amandas 
Šteinas, tel.nr. 27701619
Platformā “ZOOM” būs iespēja pieslēgties 
Zumbas nodarbībām otrdienās plkst. 20.00 un 
svētdienās būs iespēja pieslēgties Zumba Gold 
nodarbībām plkst. 19.00.
Trešdienās būs iespēja piedalīties Jogas 
nodarbībās Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadionā, plkst. 18.00-20.00, 
iepriekš piesakoties pie trenera Anda Medņa, 
tel.nr. 27870664
Vingrošanai (augstas intensitātes treniņi) 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
stadionā katru piektdienu, plkst. 18.30-19.30, 
iepriekš piesakoties pie treneres Agritas 
Spēlmanes, tel.nr. 27810992
Aktuālo saiti “Zoom” nodarbībām skatīt pie šī 
ieraksta vai jautā to: +371 29408348, linda.
tarasova@kandava.lv. 

Alise Līva Mažeika, Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja

Kandavas novada dome īstenojusi projektu “Skaņas 
un apgaismojuma iekārtu iegāde kultūras pasākumu 
kvalitātes veicināšanai Matkules pagastā”
Nr. 21-08-AL14-A019.2203-000003. Projekta mērķis ir 
nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu Matkules pagastā 
rīkoto pasākumu apskaņošanu un apgaismošanu, 
palielinot pašvaldības kultūras dzīves iespējas veidot 
daudzpusīgāku kultūras pasākumu programmu Matkules 
pagasta iedzīvotājiem un viesiem, sekmējot bagātīgas 
kultūrvides attīstību.
Projekta ietvaros tika veikta skaņas un apgaismojuma 
aparatūras iegāde un piegāde. Aparatūra tika piegādāta 
adresē: Tūjas, Matkule, Matkules pag., Kandavas nov., 
LV-3132. Projekta ietvaros tika iegādāti 2 gaismu statīvi, 
2 apgaismojuma regulatori, 4 prožektori, 4 prožektora 
lampas, 3 galvas mikrofoni, 3 raidītāji mikrofoniem, 
bezvadu mikrofonu sistēma, audio komutators, kabelis 
CAT5, transportēšanas kaste. 
Skaņas aparatūras iegādi un piegādi veica SIA “NSMA”, apgaismojuma - SIA “Lumitech”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 7444,62 EUR, publiskais finansējums 4500,00 EUR un Kandavas 
novada domes līdzfinansējums 2944,62 EUR.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Alise Līva Mažeika, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Noslēdzies 2021. gada 
grantu konkurss 
“Attīsti uzņēmējdarbību 
Kandavas novadā!” 
Jau otro gadu Kandavas novada dome 
organizēja grantu konkursu “Attīsti 
uzņēmējdarbību Kandavas novadā!”. Konkursa 
mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides 
attīstību Kandavas novadā, sekmēt darba 
vietu radīšanu, jaunu preču un pakalpojumu 
veidošanu, kā arī sekmēt jaunu uzņēmumu 
dibināšanu Kandavas novadā, piešķirot grantu.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums līdz 2000,00 EUR 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 
Kandavas novada 2021. gada budžetā tika 
ieplānoti 12 000,00 EUR grantu projektu 
līdzfinansējumam. 
Konkursā tika iesniegti 18 pieteikumi. No 
budžetā plānotā finansējuma bija iespējams 
atbalstīt 7 projekta pieteikumus. Kandavas 
novada deputāti maija domes sēdē pieņēma 
lēmumu piešķirt papildus finansējumu vēl 
6 pieteikumiem, kuri saņēmuši augstu vai 
vidēji augstu vērtējumu. Kopā tiks piešķirts 
atbalsts 13 projektu īstenošanai un kopējais 
līdzfinansējums 22 682,29 EUR apmērā. 

Kandavas novada 2020. gada grantu konkursa 
“Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas novadā!” 
otrās kārtas rezultātu apkopojums

Pieteikuma 
Numurs

Projekta 
atbalstāmās 

izmaksas

Granta 
apmērs
(80%) Statuss

G-2021-001 2470,00 1976,00 Apst.
G-2021-002 2037,78 1630,22 Apst.
G-2021-003 1470,00 1176,00 Apst.
G-2021-004 1998,44 1598,75 Apst.
G-2021-005 2000,00 1600,00 Apst.
G-2021-006 1997,99 1598,39 Apst.
G-2021-007 2209,10 1767,28 Apst.
G-2021-008 2353,55 1882,84 Apst.
G-2021-009 1816,00 1452,80 Apst.
G-2021-010 2500,00 2000,00 Apst.
G-2021-011 2500,00 2000,00 Apst.
G-2021-012 2500,00 2000,00 Apst.
G-2021-013 2500,00 2000,00 Apst.
G-2021-014 2500,00 2000,00 Neapst.
G-2021-015 2000,00 1600,00 Neapst.
G-2021-016 2500,00 2000,00 Neapst.
G-2021-017 2100,00 1680,00 Neapst.
G-2021-018 2000,00 1600,00 Neapst.

Sagatavoja attīstības un 
plānošanas nodaļa

Kurzemes plānošanas reģions ir izvērtējis 
un apstiprinājis Kandavas novada domes 
sagatavoto un projektu konkursā “Kurzemes 
kultūras programma 2021” iesniegto projekta 
pieteikumu “Mūra atseguma vēsturiskā izpēte 
pie Kandavas bruņinieku pilskalna”.
Projekta mērķis ir sekmēt kultūras vērtību 
izzināšanu un to pieejamību sabiedrībai, veicot 
vēsturiskas mūra daļas kultūrvēsturisko izpēti.
Projekta ietvaros, kvalificēta arheologa 
uzraudzībā, tiks veikta vēsturiskās mūra daļas 
atrakšana aptuveni 100 m2 platībā, lai precīzāk 
noskaidrotu tā apmērus un novietojumu. 
Pēc Objekta fiziskās izpētes tiks veikta tā 
kultūrvēsturiskā izpēte. Projekta ietvaros 
paredzētie rakšanas darbi skvērā pie Bruņinieku 
pilskalna tiek plānoti šī gada jūnija sākumā.
Kultūrvēsturiskās izpētes projekta plānotās 
kopējās izmaksas ir 2320,00 EUR, no kuriem 
publiskais finansējums 1500,00 EUR apmērā 
un Kandavas pašvaldības līdzfinansējums 
820,00 EUR.
Pēc projekta īstenošanas Kandavas novada 
pašvaldība plāno izbūvēt mūra atsegumu 
izgaismotā stikla konstrukcijā, lai jebkuram 
interesentam būtu iespēja apskatīt šo vēstures 
liecību.

Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Sintija Kokina

Noslēgusies atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” 2021. gada 1. kārta.
Kandavas novada dome 2021. gada 1. aprīlī izsludināja atklātu projektu 
konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam ar priekšlaicīgu mācību pamešanas risku.
Projektu konkursā kopumā tika iesniegti septiņi pieteikumi. Izvērtējot saņemtos projektu 
iesniegumus, projektu iesniegumu vērtēšanas komisija 2021. gada 13. maijā pieņēma lēmumu 
apstiprināt divus no saņemtajiem iesniegumiem, atbilstoši pašvaldībai pieejamās kvotas 
finansējuma apmēram.
2021. gada projektu konkursā apstiprināti sekojoši projekti:
• Biedrība „Pastarītis” no 2021.gada augusta līdz 2022.gada septembrim īstenos projektu 

“Pastarītis var”;
• Biedrība „Kandavas jātnieku klubs STAFETE” no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada novembrim 

īstenos projektu „ZIRGS- PARTNERIS UN PALĪGS”.
Vairāk informācija par projektu: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti
Projektu konkursa koordinators: Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja Sintija Kokina, e-pasts: sintija.kokina@kandava.lv, tālr. 63107371, 29175246.

Atbalsta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Apstiprināts projekts 
“Mūra atseguma vēstu-
riskā izpēte pie Kandavas 
bruņinieku pilskalna”
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Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
maijā reģistrēti seši jaundzimušie:

četras meitenes – Keita, Enija, Elza, Mia 
Viktorija un divi zēni – Kristofers un Lūkass

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2021. gada 28. aprīļa līdz 
28. maijam reģistrēti mirušie: 

Dobkeviča Velta (1954) Kandavas pagasts
Egle Ivars (1944) Kandava

Feldmanis Fricis (1936) Kandava
Kancers Osvalds (1934) Vānes pagasts
Kauliņš Egils (1931) Matkules pagasts

Korpa Ilze (1946) Šauļi, Lietuva
Ķimenis Klāvs (1992) Kandava

Mazbrāle Dzidra (1931) Tukums
Murāne Milda (1935) Kandava

Puncule Leontīna (1934) Cēres pagasts

Sēru vēstis

Laulību noslēguši
Sveicam maijā salaulātos pārus!

Salvis un Anda Klevinski
Klāvs un Zane Jokumi

Valda Prikule un Gunārs Rožuks
Oļegs un Līga Baškirovi

Mārtiņš un Laura Ziemeļi
Kristaps un Zane Liniņi

21. maijā Smaragda kāzu jubi-
leju atzīmēja Aina un Mārtiņš 
Baltgalvji no Kandavas. 

Abi gaviļnieki savā laulības jubilejā bija 
priecīgi un optimistiski, lai gan gadu skaits 
jau astotajam desmitam pavisam tuvu. Dar-
ba ātrumu gadi bremzējot, bet ar lēnu garu 
visu varot paveikt. 

Lūgti dalīties savā 55 gadu laulības dzī-
ves receptē abi gaviļnieki vienā balsī apgal-
voja, ka nekādas receptes un principu kā no-
dzīvot tik daudz gadu kopā neesot. Vajagot 
daudz strādāt, kopā darboties, lai nav laika 
domāt par citām lietām. Ar mīlestību arī viss 
esot kārtībā, divi bērni izauguši un trīs maz-
bērni vecvecāku sirdi priecē. Ainas kundze 
piebilda, ka viņiem esot bijusi lielā mīlestība 
no pirmā acu skatiena. 

Ar stāstu par saviem vecākiem dalījās 
meita Anita Gerke.

“Mani vecāki Aina un Mārtiņš iepazi-
nās Okslē 1962.gadā ballē, kas tika rīkota 
par godu sporta spēlēm. Mans tēvs toreiz 
bija simpātisks jauneklis ar mocīti un ātri 
piesaistīja meiteņu uzmanību. Aina Strazdē 
strādāja bibliotēkā, tēvs Cērē būvbrigādē. 
Oksle atradās turpat netālu un vietējie jau-
nieši bija ieradušies uz balli.

Neilgi pēc iepazīšanās viņu attiecībām 
bija liels pārbaudījums – Mārtiņš devās uz 
trīs gadiem uz Minsku- dienēt padomju ar-
mijā, bet Aina trīs gadus gaidīja viņu mājās. 
Aina bija arī aizbraukusi Mārtiņu apciemot 
dienesta vietā. Tas tika darīts lielā slepenībā, 
lai vecāki neuzzinātu, jo viņi noteikti šādu ce-
ļojumu vienai uz Minsku nebūtu atbalstījuši. 

Laulība tika noslēgta 1966. gadā 21. maijā 
Tukuma rajona dzimtsaraksta nodaļā. 1968.
gadā piedzima dēls Olafs, bet 1971.  gadā 
meita Anita.

Mārtiņš lielāko daļu darba mūžu nostrā-
dāja Tukuma ATU par šoferi, bet Aina fab-
rikā “Jūrmala” par Kandavas adīšanas ceha 
vadītāju.

Abi vienmēr ir bijuši ļoti darbīgi cilvēki. 
Mārtiņš – cilvēks ar zelta rokām, kas jebko 
pats saremontēs, pats uzbūvēs. Pats uzbū-
vēja ģimenei jaunu māju, kurā arī tagad abi 
dzīvo.

Aina – nenogurstoši rūpējas par dārzu. 

Vasarā viss dārzs un sēta ir vienos ziedos. 
2016.gadā vecāki ieguva balvu par sakoptā-
ko sētu.

Viņi arī nekad nav baidījušies uzsākt 
kaut ko jaunu, lai nodrošinātu labklājību 
savai ģimenei. Kādreiz audzēja tulpes un ro-
zes. Brauca tirgot uz Kaļiņingradu.

Faktiski mūsu ģimenē vienmēr ir bijis tā, 
ka mamma bijusi drusku avantūriska un ne-
kad nav nebaidījusies uzsākt kaut ko jaunu, 
bet tēvs vienmēr ir bijis tas, kuram pēc tam 
jādomā kā mammas idejas realizēt praktiski. 
Piemēram, mamma tēvam nezinot piepra-
sīja apbūves gabalu un nostādīja tēti fakta 
priekšā, ka jābūvē jauna māja, tēvs bija tas, 
kurš pēc tam visu organizēja un māju bū-
vēja. Un tā ar daudz ko- tulpju ziedināšanu, 
rožu audzēšanu. Un mēs bērni jau arī, pro-
tams, visos darbos tikām iesaistīti.

Paralēli darbiem vecāki kopā ar mums 
vienmēr apmeklēja dažādus kultūras pasā-
kumus, braucām uz teātriem un koncertiem 
Rīgā, uz Slampes kultūras pili. Toreiz brau-
cām visur, kur varēja dabūt biļetes. Daudz 
arī ceļojām. Gan pa Latviju un tuvējām kai-
miņvalstīm, gan arī garākos ceļojumos uz 

Kaukāzu un Karpatiem. Braucām ar teltīm, 
bez kāda komforta. Un atkal tēvs bija tas, 
kas visu praktisko pusi bija izplānojis līdz 
pēdējam sīkumam. Toreiz cilvēkiem bija 
daudz kas pašiem savām rokām jādarina, 
jo tādu kvalitatīvu tūrisma aprīkojumu ne-
varēja dabūt. Tēvs pats šuva plēves pārklājus 
teltij, pats uzmeistaroja plītiņu, kur vakaros 
siltu ēdienu pagatavot.

Mūs vecāki vienmēr mudinājuši mācī-
ties, daudz lasīt, atbalstījuši visas mūsu ide-
jas. Piemēram, mudināja brāli Olafu stāties 
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā. Kaut arī 
tur bija milzīgs konkurss, nebija kopmītnes, 
kur dzīvot, un likās, ka tas vispār ir neiespē-
jami, bet ar vecāku atbalstu viss izdevās. 

Spilgti palicis atmiņā, kā mēs ar mammu 
braucām ciemos pie Olafa uz Uzbekistānas 
pierobežas pilsētu Termezu, kur viņš atrā-
dās mācībās padomju armijā pirms nosūtī-
šanas uz Afganistānu. Tā bija aizliegtā zona, 
vajadzēja kārtot dažādas atļaujas. Pa ceļam 
gāja visādi. Nokļūt tur varēja ar vairākiem 
pārlidojumiem un pēdējam lidojumam uz 
Termezu biļetē nebija norādīts konkrēts 
reiss. Labi, ka mamma bija bruņojusies ar 

Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 
daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem. Tā sākas no 
Polijas – Lietuvas robežas pie Lazdiju pilsētas, ved cauri Lietuvai, 
Latvijai, iegriežoties Rīgā, un nonāk Tallinā, Igaunijā.

Aija Neilande | Projekta “Pārgājienu 
maršruts” koordinatore |

Mežtakas garums Baltijas valstīs 
2141 km, Latvijā 747 km, Kurzemē 290 km, 
Kandavas novadā 23 km.

Mežtakas kājāmgājēju maršruts tiem 
atlikt ne tikai uz kartes, ievietots mājas lapā 
www.meztaka.lv, bet arī marķēts dabā.

Mežu teritorijās marķējums tiks krā-
sots ar videi nekaitīgu, āra darbiem pa-
redzētu krāsu uz ūdens bāzes, veidojot 
karogam līdzīgu krāsojumu ar līnijām – 
balts, dzeltens, balts. Krāsojums tiek veikts 
uz koka mizas, kas nekādi nekaitē koka 
turpmākai augšanai. Šāda veida marķēša-
na ir ierasta prakse Eiropā un pasaulē, arī 

Latvijā šis jau ir gadiem pielietots marķē-
šanas veids nacionālajos parkos u.c. dabas 
teritorijās.

Pilsētās, apdzīvotās vietās tiks izmanto-
tas uzlīmes, kas, tāpat kā krāsojums mežā, 
palīdzēs gājējam orientēties pilsētā.

Kandavas novadu šķērso divi Mežtakas 
posmi, kuri ved no Sabiles uz Kandavu un 
no Kandavas tālāk uz Jaunmokām.

Mežtakas maršruts Kurzemē tiek vei-
dots, lai ne tikai ļautu iepazīt tās skaistu-
mu kājāmgājējiem. Tas arī sniegs jaunas 
iespējas vietējiem iedzīvotājiem, kuri tiek 
nodarbināti vai paši ir īpašnieki naktsmīt-
nēm, ēdināšanas uzņēmumiem, veikaliem, 
apskates objektiem un citām vietām kur 
iegriežas ceļotājs, tāpēc dos nozīmīgu ie-
guldījumu arī vietējai sabiedrībai.

Mežtakas maršruts Kurzemē tiek vei-
dots projekts LLI-448 „Mežtakas izveide 
Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināša-
na Lietuvā” (Pārgājienu projekts), kas tiek 
realizēts ar Eiropas Savienības Interreg 
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014. –2020. gadam 
atbalstu.

Maijā kāzu jubilejas atzīmēja: 
Smaragda kāzas – 

Aina un Mārtiņš Baltgalvji

Zelta kāzas – 
Anita un Jānis Šteinbergi

Mīlestība no pirmā acu skata līdz pat Smaragda kāzām

Kandavai cauri virzās Eiropas garās 
distances maršruts E11 – Mežtaka

vairākām Rīgas melnā balzāma pudelēm un 
citiem labumiem, tad jau visas durvis bija 
vaļā, atradās vieta lidmašīnā un veiksmīgi 
nokļuvām galā. Bet vispār tā bija īsta avan-
tūra- braukt uz pašu Afganistānas pierobe-
žu mums divām blondīnēm. Bet mammai 
bija svarīgi satikt savu dēlu pirms došanās 
karā uz Afganistānu un tā nu mēs abas, 

daudz nedomādamas, brau-
cām. Tēvs darba dēļ nevarēja 
mums pievienoties.

Mani vecāki vienmēr neno-
gurstoši ir rūpējušies par maz-
bērniem Elizabeti, Patrīciju un 
Gustavu. Viņi vienmēr tiek sa-
gaidīti ar gardiem pīrāgiem un 
plātsmaizēm. Mazbērniem tiek 
mācīti arī dažādi darbi dārzā, 
rūpēs par mājdzīvniekiem - vis-
tām un trušiem.”

Smaragda kāzu dienā kopā ar Ainu un 
Mārtiņu bija arī dēls Olafs, kurš pastāstīja 
ar vairākiem interesantiem atgadījumiem 
no jubilāru kopdzīves. Kā teica Olafs, katru 
gadu ap kāzu jubilejas laiku abi nonākot uz 
nažiem, līdz pat šķiršanās paziņojumiem. 
Un kāpēc gan?! Tāpēc, ka nevarot piemājas 
zemi sadalīt, vai šogad stādīšot kāpostus vai 
kartupeļus. Tad, kad lauki apstādīti, ģimenē 
atkal iestājoties miers, jo nav jau par ko strī-
dēties! Līdz nākamam gadam.

daudz nedomādamas, brau-
cām. Tēvs darba dēļ nevarēja 
mums pievienoties.

gurstoši ir rūpējušies par maz-
bērniem Elizabeti, Patrīciju un 
Gustavu. Viņi vienmēr tiek sa-
gaidīti ar gardiem pīrāgiem un 
plātsmaizēm. Mazbērniem tiek 
mācīti arī dažādi darbi dārzā, 
rūpēs par mājdzīvniekiem - vis-
tām un trušiem.”
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS INFORMĀCIJA

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. 6 (194). 
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

IZSOLES
Kandavas novada dome rīko  
nekustamā īpašuma “Kaļķu krogs”,
Zemītes pagasts, Kandavas novads, kadastra numurs 9094 001 0284, sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0284, ar kopējo platību 3,68 ha, divas 
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0284 001 (grausts) un kadastra 
apzīmējumu 9094 001 0284 002 (grausts).
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir 12500,00 (divpadsmit 
tūkstoši pieci simti) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 
10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 5.jūlijs, plkst. 11.00. 
Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 1.jūlijam, plkst. 15.00.
Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava, 
Kandavas novads. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, sadaļā 
“Pašvaldība/Izsoles”. Norēķini par pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 
Tālr. uzziņām 63107370.

Kandavas novada dome rīko  
nekustamā īpašuma (starpgabala) “Lāmas”,
Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0154, sastāv no 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 002 0151 un kopējo platību 
0,39 ha.
Nekustamā īpašuma “Lāmas”, Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 
9088 002 0154, izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo 
īpašumu īpašniekiem. 
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir  2500,00 (divi tūkstoši pieci 
simti) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no 
sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 5.jūlijs, plkst. 11.20. Reģistrēšanās izsolei 
līdz 2021. gada 1.jūlijam, plkst. 15.00.
Nekustamā īpašuma izsoli rīko ar augšupejošu soli starp personām, kuru nekustamie 
īpašumi piegul nekustamam īpašumam (starpgabalam) “Lāmas”, Vānes pagasts, 
Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0154. 
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, 
Kandavas novads. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, sadaļā 
“Pašvaldība/Izsoles”. Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā 
no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Kandavas novada dome rīko  
nekustamā īpašuma (starpgabala) “Lēpji”,
Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0155, sastāv no 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 002 0152 un kopējo platību 
1,34 ha.
Nekustamā īpašuma “Lēpji”, Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 
002 0155, izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo īpašumu 
īpašniekiem. 
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir  6500,00 (seši tūkstoši pieci 
simti) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no 
sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 5. jūlijs, plkst. 11.40. Reģistrēšanās izsolei 
līdz 2021. gada 1.jūlijam, plkst. 15.00.
Nekustamā īpašuma izsoli rīko ar augšupejošu soli starp personām, kuru nekustamie 
īpašumi piegul nekustamam īpašumam (starpgabalam) “Lēpji”, Vānes pagasts, 
Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0155. 
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, 
Kandavas novads. 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.

Jūnijs ir pēdējais mēnesis, kad Jūsu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
tiek izdots līdzšinējā formātā. Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, apvienotajā 
Tukuma novadā varēs izdot tikai vienu pašvaldības informatīvo izdevumu, tāpēc 
aicinām izteikt viedokli par apvienotā Tukuma novada pašvaldības informatīvā 
izdevuma nepieciešamību un satura prioritātēm. 

 Dzimums:         Vecums:  

Dzīvesvieta:
a) Tukuma novads b) Kandavas novads c) Engures novads d) Jaunpils novads

1. Vai Jūs lasāt savas pašvaldības informatīvo izdevumu 
drukātā formā?

a) jā b) nē c) dažreiz

2. Vai pašvaldības informatīvā izdevuma saturs Jums šķiet 
interesants un noderīgs?

a) Jā b) drīzāk jā c) drīzāk nē d) nē e) nelasu

3. Vai ir nepieciešams apvienotā Tukuma novada 
pašvaldības informatīvais izdevums drukātā formā?

a) jā b) drīzāk jā c) drīzāk nē d) nē

4. Kāda informācija apvienotā Tukuma novada
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Pašvaldības plāni un projekti

Pašvaldības paveiktais

Skaidrojums par domes lēmumiem

Domes pieņemtie saistošie noteikumi un to grozījumi

Citi domes pieņemtie lēmumi

Veselība

Izglītība

Kultūra

Sports

Tūrisma galamērķi

Senioru dzīve

Jauniešu aktualitātes

Dzimtsarakstu ziņas

Notikumi pagastos un pilsētās

Intervijas, personības, dzīvesstāsti

Uzņēmējdarbības/lauksaimnieku aktualitātes

Biedrību ziņas

Vēsture, vēsturiski sabiedriskās aktivitātes

Sadaļa “Jautājumi-atbildes”

LAD, VID, VUGD u.c. informācija

5. Kurš no apvienotā Tukuma novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma nosaukuma variantiem ir 
atbilstošākais?
a) Tukuma novada vēstnesis b) Tukuma novada vēstis

c) cits _____________________________________________

PAZIŅOJUMS
Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2021. gada 24. maijā Vides 
pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu “EURO SKANDI AUTO” (reģistrācijas Nr. 55403007111) 
paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts) ieguvei 
atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi”, nekustamajā īpašumā “Ausekļi” (zemes 
vienības kadastra Nr. 9044 003 0041) Kandavas novadā.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja 
atzinumu var iepazīties Kandavas novada domē un Valsts vides dienesta 
Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, tālr. 
67321173, un biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv . 

APTAUJA par apvienotā Tukuma novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma nepieciešamību un satura prioritātēm

informatīvajā izdevumā būtu 
Jums vissaistošākā?

Aizpildīto anketu iesniegt personīgi Kandavas novad domē – 
Dārza ielā 6 vai pagastu pārvaldēs.  

Kā arī, iesūtot pa pastu – Dārza iela 6, Kandava, LV-3120


