
 
APKOPOJUMS PAR IEDZĪVOTĀJU VAJADZĪBĀM  

Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam izstrādes laikā  

Iedzīvotāju sanāksmes Kandavas Partnerības teritorijā 2015.gada rudenī 
Vieta, laiks Vajadzības Informācijai 

Cēre 
18.09.2015. 

 Informāciju var nodot caur pastnieku 

 Sporta laukuma atjaunošana un apgaismojums pie 
tā 

Sporta halle netiek nodarbināta 

 Kultūras centra izveide Peldvieta nav, ir privātais dīķis 

 Ziņojumu stendi Ir amatieru teātris, siev.vokālais 
ansamblis 

 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Ir feldšeris, frizieris, zobārsts. Vajag 
zobārsts 

 Sporta trenažieri  

 Medicīnas un veselības nodrošināšanas 
pakalpojumi 

Ilze sien sieru, kūkas-Sanita, medus ir arī 
Ainai 

 Skolas fasādes remonts Novadpētniecības muzejs ir, zīdkoku 
stādījumi 

Pūre 
24.09.2015. 

  

 Bērnudārzā rotaļlaukums jauns vajadzīgs Skolā rīko nometnes, bet nav gultas kur 
gulēt 

 Ceļu satiksmes noteikumu trase Nav telpas amatniecības centram 

 Estrādes atjaunošana  

 Piepūšamās atrakcijas Konsultācijas projektu sagatavošanā 

 Gājēju celiņs Kastaņu alejā un citur Garīgais atbalstītājs 

 Apgaismojums Noturēt jauniešus laukos 

 Suņu pastaigu laukums Vairāk uzņēmējus informēt 

 Kaitīgo atkritumu savākšanas iekārtas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība dod 
kredītu līdz 6000 eur fiziskām personām 
(bet to var arī mainīt) 

 Apmācības-pirmā palīdzība, valodas, 
uzņēmējdarb.uzsākšanai 

 

 Motokluba atjaunošana  

 Pedbaseins  

 Labiekārtot sporta laukumu, āra trenažieri  

 Baznīcai- atjaunot logus un zvanu torņa 
rekonstrukcija 

 

 Akmeņu skulptūras  

 Peldvieta  

 Gulošo policistu pie bērnu spēļu laukuma  

 Dienas nometne vasarā bērniem  

 Sporta inventārs- bumbas u.c.  

 3.stāva izbūve kultūras namam  

 Sidra un alus ražotne  

 Abavmalas labiekārtošana   
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 Kopienas centrs Dzintarā  

 Rotaļlaukums Lamiņos  

 Hokeja laukums ar apgaismojumu  

 Produktu uzglabāšanas, sadales, fasēšanas punkts Ražosana: Inguna –pīrāgi, žāvējumi, 
sviests; Apšukrogā konditoreja 

 Ceļu satiksmes noteikumu trase  

 Piepūšamās atrakcijas  

 Pūres skolā gultas Notiek vasaras nometnes, bet nav kur 
gulēt 

 Amatniecības centra izveide Nav telpas Amatniecības centram 

 Suņu pastaigu laukums  

 Uzņēmējdarbība Virzieni: tūrisms; lauks.produktu 
ražošana un pārstrāde; pakalpojumi, 
amatnieku izstrādājumi 

 Kultūrvēsturisko objektu atjaunošana  

 Kaitīgo atkritumu savākšanas iekārtas  

 Jauniešiem studija- foto, video u.c.  

 Vietējo produktu tirdziņš  

 Baznīcā ērģeles  

 Atjaunota vecā muižas ēka  tūrismam, sportam un 
atpūtai, ražošanai 

 

Valdeķi 
29.09.2015. 

  

 Bērnu rotaļlaukums un sporta laukums dažāda 
vecuma bērniem un pusaudžiem , visas teritorijas 
labiekārtošana pie kultūras nama 

 

 Gultas  kultūras nama 2.stāvā  

 Paplašināt auto stāvlaukumu pie kultūras nama  

Sēme 
30.09.2015. 

  

 Estrādes atjaunošana Ir jau elektrības pieslēgums 

 Sporta stadions. Futbola laukums Sporta halle ir aprīkota, plludmales 
volejbols ir, peldvieta ir 

 Jaunu skeitparku  

 Āra trenažieri dažāda vecuma grupām  

 Amatniecības darbnīcu attīstīšana Virzīt produktus caur internet veikaliem 
pa visu ES.  

 Kalēja darbnīca Sestdienās apmācības kalēja darbnīcā 

 Ābeļdārzi  Sausais ābolu pulveris bērniem 

 Vaļeņku ražošana  

 Varētu būt siera ražotne Atrast produktu noieta vietas 

 Ir zeķu adītājas, rotu darinātāja, šaļļu apgleznotāja Preces nosūtīšana ir dārga 
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 Dāmu drēbniece – izveidot saloniņu  

 Friziera darbnīca , masāžas pakalpojumi  

  Ir  uzņēmēji: Guntis Dišlers-gaļas vērši, 
Ivars Amoliņš – aitas; Andris Deičmanis 
– lopi; Juris Zaicevs – lopi;  

 Kultūrvēsturiskais mantojuma  saglabāšana. 
Vajadzīga taka uz  Senču ozolu.  

Z.A. Meierovica piemineklis ir- vajag 
atjaunot pakāji, varētu uztaisīt muzeju 

  Ir biedrības: Kaprīze, jauniešu 
“Paradīze”, Kino biedrība,  

 Pie Sēmes ezera vajadzīga labiekārtota vieta  

  SIA “ARG agro”- lielākais rožu audzētājs, 
SIA “Melior”- kūdras ieguve, SIA 
“Vārpa”- lauksaimniecība, lopkopība; 
SIA “Jūraskalns”; SIA “Zentenes 
lauksaimnieks”, zemeņu audzētāji,  

 Uzņēmējs Andrejs- kūdras ražotnes infrastruktūras 
uzlabošana (ceļš), Trifeles ir iestādītas 

 

 Ir  ābeļdārzs- Monta Grūti realizēt 

 Kapliča ir vajadzīga  

 Skulptūras parkā  

  Ir goda pilsonis riteņbraucējs Štronbergs 

 Zālu tēju audzēšana  

 Mototrase ir vajadzīga  

Irlava 
09.10.2015. 

  

 Peldvieta pie Abavas  

 Estrādes labiekārtošana Bētiņa piemiņas vieta ir sakārtota. 
Skolotāju semināra ēka stāv tukša.  

 Pie Sporta nama vajag āra trenažieri Nav kur likt visādas sporta lielgabarīta 
iekārtas.  

  Ir: bērnudārzs; slimnīca, vidusskola, ceļu 
daļa, 3 veikali, 3 bibliotēkas. Uzņēmēji: 
“Joži”, “Pētertāle”, “Muižnieki”, 
“Apsītes”. Aitu audzētāji. Keramiķi. 

  Ir stelles 

 Tirdzniecības vietas, tirgus galdi  

 Saliekamā skatuve, podesti  

 Grāmatas par  Irlavas pagastu izdošana  

 Kultūras mantojuma objektu sakārtošana  

 Skatuves tērpi  

 Ceļojošās izstādes stendi  

 Mākslas nometne  

 Atbrauc un nodod savu produktu – savākšanas  
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Iedzīvotāju sanāksmes Kandavas Partnerības teritorijā 2015.gada rudenī 
punkts 

 Gājēju celiņš  Sātos  

 Sporta zālei uzlabot apgaismojumu, skaņu  

 Ciema labiekārtošanas projekts - apzaļumošana Ietverot Sātu birzīti, piesaistot 
studentus 

 Sātu baznīcai remonts  

Zante 
01.10.2015. 

  

 Gājēju celiņi  

 Jauna ēka – ugunsdzēsēju DEPO, apvienojoties ar 
makšķerniekiem , medniekiem 

Ir Ugunsdzēsības muzejs 

 Skaņu iekārtas , tērpi  

 Āra trenažieri  

 Estrādes rekonstrukcija Nav solu vispār, ceļs nav, jumts nav 

 Peldvieta – atpūtas vieta (Zantes dīķis)  

 Sporta laukumā-nojume, ģerbtuves, elektrība  

 Fitnesa zāle Sportistiem  nav ko darīt (īpaši telpās) 

 Audžuģimeņu biedrībai telpu iekārtošana Nav telpas 

 Bruģēti celiņi skolas parkā  

Zemīte 
05.10.2015. 

  

 Sporta zāle  

 Mazā promenāde  

 Peldvieta bērniem  

 Mototrase  

 Guļošie policisti Upes ielā  

 Informācijas stendi  

 Soliņi Būs soliņi 

 Kafejnīca  

 Ūdensbumbas Bērniem vasarā nav ko darīt 

 Baznīcai- fasādes rekonstrukcija; gājēju celiņš uz 
baznīcu 

 

 Gājēju celiņš uz jaunajām mājām  

 Senioru deju kopai -tērpi  

 Mašīnu mazgātuve H.Zandbergam ir  mašīnu remounts, 
Kūku cepēja – Ieva 

 Pašvaldības daudzdzīvokļu mājā  (12 dzīvokļi)– 
durvis logi 

 

Vāne 
08.10.2015. 

Apgaismojums un gājēju celiņi centrā  

 Piekļuves nodrošināšana pie Barona kapiem 
Apgaismojums baznīcā  

 

 Āra trenažieri  
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 Peldvieta  

 Tirgus vieta Var kādu Dižzārdu atvest 

 Baznīcai- jumts, siltums Koki apdraud baznīcu. Baznīcā slaveni 
gleznojumi 

 Varētu būt  frizētava, masāžists. Ir galdniecība  

 Kultūras namā krēsli  

 TRauki, plīts  

 Kultūras mantojuma objektu atjaunošana, 
labiekārtošana 

 

Kandava 
13.10.2015. 

  

 Tradīciju zāle Kandavā  

 Zīļu ielā 2 – Skulptūra “Nagla”, kā strūklaka   

 Skeitparku papildināt ar drošības (atduršanās ) 
rampām (2 gab) un žogs ap visu laukumu 

Iepriekšējā projektā nepietika naudas 

 Jauniešiem – biljarda galds  

 Kuršu pilskalna labiekārtošana  

 Laivu piestātne pie Abavas tilta Sākot no auto stāvlaukuma  labiekārtot 

 Strūklaku kaskādes Dabīgie avoti ir jau savākti vienuviet, 
atliek tikai pieslēgties 

 Tūrisma informācijas centra atpazīstamība  

 Bērnu dārzā  rotaļu iekārtas ar slidkalniņiem 
laukumos 

Biedrība vēlas sniegt 

 Mākslas plenēru rīkošana ar dažādām apmācībām   

 Slimnīcas kalns – sporta aktivitātēm ziemā  

 “Meža kaķu”  atraktīvās takas  

 Slēgtais peldbaseins, pirts  

 Vecpilsētas ēku fasāžu sakārtošana  

 Kūrortmāja – sēravoti, dūņas  

 Kandavas radiorūpnīcas muzejs  

 Amatnieku darbnīcas – nodarbību apmācība  

 Mācītājmuižas kompleksa atjaunošana  

 Dabas takas – Bībeles takas izveidošana pie 
Mācītājmuižas 

 

 Virvju takas izveide   

 Lauku tūrisms  

Matkule 
21.09.2015. 

  

 Sakārtota apkārtējā vide  

 Mājražošanas attīstība  

 Apmācības- tematiskās lekcijas  

 Brīvdabas estrādes atjaunošana  
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 Peldvieta  , sabiedriskā tualete  

 Vienotas norādes uz mājām  

 Tūrisma piedāvājums – kompleksais (vairākas 
vietas, ko var apskatīt) 

 

 Novadnieka šķēpmetēja J.Lūša istabas izveide  

 Matkules muzejs  

 Suvenīru ražošana  

Jaunpils 
15.09.2015. 

  

 Skaista ainava - Parka sakārtošana, ciemata 
teritorijas labiekārtošana 

 

 Baznīcas kanceles atjaunošana  

 Nometnes bērniem vasarā  

 Sporta aktivitāšu nodrošināsana  

 Izglītība un karjera  

 Lauksaimniecības attīstība  

 Starptautiskā sadarbība  

 Latviskas vides veidošana  

 Tūrisma attīstība  

 Leļļu teātra izveide  

 Modernās mākslas vide (telpa) – parks vai celiņš  

 Amatnieku radošās darbnīcas  

 Ražošana  

 Nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība  

 Dabisku produktu ražōšana  

 Pludmale  

 Lopkopība  

 Bezmaksas internets pensionāriem  

Viesatas 
15.09.2015. 

  

 Gājēju celiņš ar apgaismojumu  

 Kultūras namā prožektori  

 Kultūras nama teritorijas labiekārtošana  

 Bruģētu celiņu uz kultūras namu  

 Pie daudzdzīvokļu mājas – lapene un rotaļlaukums  

 Kultūrvēstures popularizēšana  

 

 

 

Apkopoja: biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja Inta Haferberga 


