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Labdarība – tilts no sirds uz sirdi
Kandavas novadā par jauku tradīciju kļuvusi labdarības 
akcija – iepriecināt citam citu Ziemassvētkos un citos 
gadskārtu svētkos. 

Inga Priede | Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja |

Arī 2020. gada nogalē sarosījās labda-
ri un, tāpat kā 2019. gadā, jau labu laiciņu 
pirms Ziemassvētkiem, labdarības ceļo-
jumus pie novada vientuļajiem senioriem 
uzsāka labie rūķi. Šo dāvināšanas akciju 
sagādāja bijušie un esošie kandavnieki, kā 
arī citi labvēļi, kas šobrīd dzīvo ārvalstīs 
vai citās Latvijas pilsētās. Sveicienus jau-
najā gadā visiem sūtīja akcijas iniciatore 
Vita no Vācijas, un kā pirmie labdari pie 
Kandavas, Cēres un Vānes vientuļajiem 
senioriem devās Anita Teilāne ar palīgiem. 
Tāpat Kandavas, Zemītes, Zantes un Mat-
kules seniorus kopā ar rūķu saimi apcie-
moja Ilze Gotfrīda. Ilze sadarbojās arī ar 
Kandavas novada Iespēju fondu, lai dāvi-
nājumā būtu ne tikai pārtikas preces, bet 
arī citas sadzīvē noderīgas lietas. 

Dāvanas aizceļoja arī pie Kandavas no-
vada daudzbērnu ģimenēm un tiem, kam 
Ziemassvētku pārsteigums nepieciešams 
visvairāk. 

Sporta entuziasti, mūsu  basketbola 
komandu Kandava/Anzāģe puiši un BK 
Kandava meitenes, kas nav vienaldzīgi par 
novadā notiekošo, un vienmēr ar cieņu 
izturas pret vecāko paaudzi, arī šogad sa-
rūpēja dāvanas novada pansijas iemītnie-
kiem. Svētku kliņģerus SIA “Kristaps” dā-
vāja pansiju un sociālo māju iemītniekiem 
arī pašā Ziemassvētku vakarā. Ziemassvēt-
ku vakarā pārsteigumu no Rīgas Rotari 
kluba un Zviedrijas mecenātiem, saņēma 
arī kuplā Samiņu ģimene Kandavas pa-
gastā, kurā aug četri darbīgi un sabiedriski 
aktīvi skolēni, kam lieti mācību darbā no-
derēs domes priekšsēdētājas Ingas Priedes 
pasniegtais portatīvais dators.

Nodibinājums “Zantes ģimenes atbal-
sta centrs” jau vairāk nekā desmit gadus, 
sadarbībā ar draugiem no Gotlandes salas, 
ik gadu Ziemassvētkos iepriecina Kanda-
vas novada pensionārus un ģimenes ar 
bērniem. Neskatoties uz ierobežojumiem 
un sarežģīto situāciju pasaulē, viņi turpi-
nāja tradīcijas un iepriecināja novada cil-
vēkus arī pagājušā gada nogalē.

Prieks rada prieku, un tas ir galvenais, 
lai šajā tumšajā laikā, kad mūsu ikdienu 
vēl drūmāku padara slimības un ārkārtas 

situācijas radītie ierobežojumi, būtu sav-
starpējs atbalsts. No sirds paldies visiem, 
visiem tiem, kas nežēlo līdzekļus, laiku un 
sirds siltumu, lai iepriecinātu citus. Nemaz 
nevajag tik daudz, lai iepriecinātu otru. 
Ir noteikti vēl daudz labdaru, par kuru 

labajiem darbiem mums nav informācijas, 
bet ikvienam noteikti ir divkāršs prieks un 
gandarījums par iespēju palīdzēt, jo dodot 
gūtās emocijas ir neatsveramas. Paldies!

Turpinājums 5. lpp
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Esam aizvadījuši saspringtu 
gadu, kas mums visiem nesa 
negaidītas pārmaiņas, izjauca 
mūsu plānus, radīja pārpra-

tumus, nesaskaņas, stresu un bailes, 
bailes no nezināmā un nākotnes. Esam 
sagaidījuši Jauno gadu cerot un ticot, 
ka tas nāk ar stabilitāti, mieru un pan-
dēmijas beigām, ar iespēju atgriezties 
ierastajā dzīves ritmā. Aizvadītajā gadā 
esam paveikuši daudz darbu novada 
attīstībā un infrastruktūras sakārtoša-
nā. Ceru, ka pagūsim arī Jaunajā gadā 
un turpmāk paveikt daudz labu lietu, 
un mūsu idejas un iesāktie darbi tur-
pināsies arī pēc pašvaldību vēlēšanām 
jūnijā. Satversmes tiesa februārī sāks 
skatīt lietu par Kandavas novada sa-
glabāšanu, ticam un ceram, ka mums 
izdosies!

Esam aizvadījuši Ziemassvētku lai-
ku, ar nelielu sniedziņu, kas nedaudz, 
bet tomēr darīja gaišāku mūsu ikdie-
nu, jo drūmais un tumšais laiks padara 
dienas smagākas, ko pastiprina vīrusa 
izplatības vilnis un no tā izrietošās se-
kas, bet mēs to izturēsim un gaidīsim, 
kad dienas kļūs aizvien garākas, un 
gaisma uzvarēs tumsu.

Katrs gads nāk ar jaunām iespējām 
un izaicinājumiem, šajā gadā novēlu 
prast ieraudzīt mums sniegtās iespējas 
un nepalaist garām brīžus, kad varam 
darīt kādam labu. Nenoliedzami, arī 
2021. gads būs pārmaiņu gads! Kanda-
vas novadam tas būs izšķiršanās gads, 
un, lai vai kā, mēs būsim tik stipri, cik 
stipri vēlēsimies būt paši!

Daudz kas šobrīd ir apstājies, at-
celts, taču cilvēcību neviens nav at-
cēlis! Labu vārdu neviens nav atcēlis! 
Gādību citam par citu, interesi, klāt-
būtni domās vai sarakstoties – tas nav 
atcelts! Šis laiks pāries, bet mīlestība ir 
uz palikšanu!

Vēlu visiem stipru veselību un 
veiksmīgu Jauno 2021. gadu!

Inga Priede 
Kandavas novada  

domes priekšsēdētāja

AKTUALITĀTES

Mīļie 
Kandavas 
novada 
iedzīvotāji!

Katrs gads nāk ar 
jaunām iespējām un 
izaicinājumiem, šajā 
gadā novēlu prast 
ieraudzīt mums 
sniegtās iespējas 
un nepalaist garām 
brīžus, kad varam 
darīt kādam labu.

Aizvadītais
gads mazliet 
nebijis un 
neierasts 
Esam pavadījuši vēl vienu 
gadu – varbūt mazliet 
neierastu un nebijušiem 
pārbaudījumiem 
bagātu, taču priekpilnu. 
Lai arī kas tik vien 
nebūtu piedzīvots šajā 
saspringtajā laikā, varam 
priecāties par rūpīgi 
sakoptām pagasta sētām, 
tumšajā laikā izrotātajiem 
pagalmiem un pašu 
skaistāko – cilvēku 
smaidiem un labestību.

2020. gadā Cēres pagastā lielākais 
kapitālieguldījums bija Cēres pamat-
skolas jumta nomaiņa, skolas kolek-
tīvs un bērni priecājās arī par jaunie-
gādātajiem datoriem un projektoru. 
Notiek arī skolas zibensaizsardzības 
izbūve. Tika sakārtotas ieejas kāpnes 
pagasta pārvaldē, apzāģētas liepas 
Andziņu kapos, veikti dažādi pagasta 
teritorijas sakārtošanas un ceļu uztu-
rēšanas darbi.

 Paldies pagasta cilvēkiem un sa-
darbības partneriem, ar kuru palīdzī-
bu esam varējuši paveikt gan lielos, 
gan mazākos darbus. Paldies ikvie-
nam, kurš piedalījies Cēres pagasta 
aktivitātēs.

 Priekšā sarežģīts un saspringts 
laiks. Darāmo darbu ir daudz gan ēku 
uzturēšanā, gan teritorijas sakārto-
šanā. 2021.gadā būtu vēlams atjau-
not Cēres brīvdabas estrādi un krā-
sojumu Cēres pamatskolas fasādei. 
Ieguldījumus prasa arī skolas sporta 
laukuma sakārtošana, inventāra at-
jaunošana un papildināšana bērnu 
rotaļu laukumā pie skolas. 

 Jaunajā gadā vēlu būt izturīgiem, 
sasniegt visu iecerēto un būt laimī-
giem, lai arī kāda būtu jūsu izpratne 
par laimi!

Maija Jēce, Cēres pagasta  
pārvaldes vadītāja

Radošām iecerēm bagātu gadu!
Raudzīties drošu skatu
Paturēt siltumu smaidā
Nosargāt laimi sirdī.
Gribēt mazliet vairāk par gribu
Starot mazliet tālāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību.

/M. Laukmane/

Laiks rit strauji, neatkarīgi no notiku-
miem mūsu dzīvē. Sācies jauns gads, bet vēl 
mazliet atskatāmies uz paveikto un ceram, 
ka šis gads būs labāks par iepriekšējo.

Kā lielāko ieguvumu Matkules pagastā 
gribu minēt projekta realizēšanu, lai nodro-
šinātu ūdens kvalitātes uzlabošanu pagasta 
centra iedzīvotājiem. 2004.gadā uzstādītā 
atdzelžošanas iekārta vairs neveica kvali-
tatīvu ūdens attīrīšanu. Lai nodrošinātu 
jauno atdzelžošanas iekārtu un spiedkatlu 
izvietošanu pilnībā tika pārbūvēta ūdens 
sagatavošanas stacijas ēka. Iztīrīts un ska-
lots dziļurbums, nomainīts esošais dziļur-
buma sūknis un tā aprīkojums.

Lepojos ar matkulnieku skaisti sakopta-
jām sētām. Piedalījāmies konkursā ”Diženi 
Kandavas novadā”. Ar savu veikumu dalījās 
daudzdzīvokļu mājas “Meldri” dzīvoklis Nr.1 
nominācijā “Krāšņākais balkons” Ilze Re-
zevska un Artis Birģelis. Nominācijā “Sakop-
tākā privātmāja” piedalījās Maira Jirgensone 
un Jānis Valtsons. Nominācijā “Dižākā laiku 
sēta” piedalījās Ilva un Rolands Bāreņi. Liels 
paldies par skaisto vidi, ko esat radījuši.

Startējām projektu konkursā “Dari pats”, 

kuru atbalsta Kandavas novada Iespēju 
fonds un Kandavas novada dome. Reali-
zējām projektu “Savu vidi veidojam paši”. 
Pārveidojām pārvaldes un bērnudārza ēkas 
pagalmu. Lielu paldies saku mūsu zemnieku 
saimniecību saimniekiem Jānim Leimanim, 
Ivaram Jirgensonam, Intaram Graudēvicam 
un Ojāram Budženam, kas palīdzēja ar savu 
tehniku. Liels paldies Edītei Zviedrei un Irē-
nai Mitrēvicai par padomu stādu izvēlē un 
palīdzību stādīšanā.

Paldies čaklajai pagasta iedzīvotāju tal-
cinieku grupai, kas aktīvi piedalās lielāku 
un mazāku darbu veikšanā pie pagasta sa-
kopšanas, kā arī Ziemassvētku noformē-
šanas darbos. Liels paldies Ivaram Jirgen-
sonam, kas sakopa teritoriju pie Matkules 
dīķa. Paldies Ojāram Budženam, kas iedeva 
laivu, lai varētu izpļaut dīķa saliņas, darbu 
turpinot šogad.

Gribu paldies teikt Mikam Rozentālam, 
kas ļoti atbildīgi un čakli strādāja sabiedris-
ko darbu programmā, veidojot pievilcīgu 
un sakoptu teritoriju mums apkārt.

Pašā gada nogalē vēl paspējām atjaunot 
tiltiņu pār dīķa atteku, kas savieno cen-
tru ar ciematu. To meistarīgi veica Jānis 
Graudēvics.

Paldies visiem sadarbības uzņēmu-
miem: SIA “Kandavas ceļi”, SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi”, Kandavas novada 
pašvaldības policijai.

Radošām iecerēm un panākumiem ba-
gātu 2021. gadu!

Dzidra Jansone, Matkules pagasta 
pārvaldes vadītāja

Decembrī pabeigti gājēju 
ietves atjaunošanas darbi 
Valteru ielā, Kandavā. 

Gājēju ietves izbūves ietvaros tika de-
montēts esošais asfaltbetona segums un 
betona plātnes, paplašināts ietves platums, 
izbūvēta pamata nesošā kārta un betona 
bruģa segums 440 metru garumā. 

Būvdarbus veica SIA “Kandavas ceļi” un 
būvuzraudzību IK “Aleksejs Ivanovs”. Būv-
niecības izmaksas ir 46  821,78 EUR, tajā 
skaitā PVN. Vienlaikus ar ietves atjaunoša-
nu, šajā posmā tika veikta ielas apgaismo-
juma balstu nomaiņa. Astoņpadsmit vēs-
turiskie, daļēji izdrupušie betona koniskie 
balsti tika nomainīti pret cinkotajiem me-
tāla balstiem. Darbus veica SIA VSD Serviss 
par kopējo summu 18133,42 EUR. Minētie 

darbi tika veikti pateicoties Kandavas nova-
da domes deputātu atbalstītajiem budžeta 
grozījumiem no šogad ieekonomētajiem 
līdzekļiem citās budžeta pozīcijās.

Gada nogalē pabeigta arī koka tilta 
pār Līgupi atjaunošana. Iepriekšējais tilts 
tika būvēts 2001. gadā un bija jau savu 
laiku nokalpojis. Uz tā slikto stāvokli no-
rādīja LVC tehniskais audits, kā arī tika 
saņemts tuvējo māju iedzīvotāju lūgums, 

tiltu atjaunot. Pieņēmām lēmumu tiltu 
pilnībā atjaunot sākotnējā izskatā. Darbus 
veica SIA Kandavas ceļi par kopējo summu 
5543,90 EUR.

Pašā gada nogalē Kandavas novada 
dome  atjaunoja  tiltiņu Matkules pagastā 
pār dīķa atteku, kas savieno Matkules cen-
tru ar ciematu.  Darbus veica Z/S “Ozolāji 
JG”, izmaksas 3130 EUR.

Egils Dude, Domes izpilddirektors

Gada nogalē atjaunota gājēju ietve Valteru ielā 
un veikti vēl citi darbi

Maija Jēce Dzidra Jansone
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Visiem būt 
veseliem un 
dzīvespriecīgiem!
Ir sācies Jaunais gads, tāpēc 
laiks atskatīties uz paveikto un 
nospraust jaunus mērķus.

Pagasta svētkus šogad nesvinējām, tomēr 
Līgo vakarā varējām lūkot jautro Vēsmas Lo-
des viencēlienu „Antiņa precības”, kuru skatī-
tājiem bija sagatavojuši mūsu dejotāji, kas jau 
piekto gadu iejutās aktieru lomās.

Jūlijā varējām vērot starptautiskās En-
duro sacensības divu dienu garumā. Prieks, 
ka starp sportistiem redzējām arī vairākus 
zanteniekus. 

 Kandavas novada Zantes pamatskolas 
kārtējā mācību gadā skolas gaitas uzsāka arī 
pieci pirmklasnieki. Varam būt patiesi lepni, 
ka jau 13. reizi skola saņēmusi novērtējumu – 
Zaļo karogu par dalību starptautiskajā Eko-
skolu programmā. 

Patriotiskie Zantes ļaudis 11.novembrī 
nolika svecītes pie Zantes kultūras nama iz-
veidotajā Latvijas kontūrā pieminot Lāčplēša 
dienas notikumus.

Latvijas 102 dzimšanas dienā sveicām 
četrus pagasta iedzīvotājus, piešķirot “Zantes 
lepnuma” nosaukumu, ar ko arī noslēdzām 
šo 10 gadus esošo tradīciju. 18.  novembra 
vakarā Zantes pagasta ļaudis priecājās par 
svētku uguņošanu.

2020. gadā Zantē uzstādīti soliņi un atkri-
tumu urnas pie jaunā gājēju celiņa. Priecāja-
mies par atjaunotajām bērnudārza sanitāra-
jām telpām, kas kļuvušas gaišas un modernas.

2021.  gadā plānojam turpināt gājēju ce-
liņa izbūvi no bērnudārza līdz autostāvvietai 
pie pasta, atjaunot informatīvos stendus un 
celiņus pie bibliotēkas un piemiņas vietas 
represētajiem. Visvairāk iedzīvotāji vēlē-
tos sagaidīt asfalta seguma izbūvi uz Valsts 
autoceļa.

Vēlos pateikt paldies visiem, kuri ieguldī-
juši darbu un laiku, lai varam lepoties ar savu 
pagastu. Īpašs paldies SIA “Kandavas ceļi”, 
SIA “Saltums”, SIA “Kandavas komunālie pa-
kalpojumi”, Zantes ģimenes atbalsta centram, 
Zantes pamatskolas kolektīvam, pagasta kul-
tūras namam ar pašdarbniekiem, “Stropiņa” 
darbiniekiem, Zantes pagasta Feldšeru punk-
tam, pasta nodaļai, pagasta bibliotēkai un 
Zantes pagasta sociālajai darbiniecei.

Paldies ikvienam, kurš piedalījies Zantes 
pagasta pasākumos un turējis pagasta vārdu 
augstā godā ar savu veikumu.

Jaunajā 2021. gadā vēlu visiem būt vese-
liem un dzīvespriecīgiem! 

Jānis Kālis, Zantes pagasta  
pārvaldes vadītājs

Ir aizšķirta vēstures lapa ar 
ierakstu – 2020. gads
Kāds bijis 2020. gads? Man, Tev, mums visiem 
un Vānes pagastam kopumā. Aizritējis negaidīti 
veiksmīgu un mazāk veiksmīgu pārmaiņu gads.  
Esam izdarījuši daudz un labas lietas. Realizējuši 
vērtīgus projektus. Ne viss vienmēr ir bijis pa prātam, 
viedokļi ne katrreiz sakrituši. Bet atšķirīgi viedokļi 
jau nav pasaules gals. Galvenais ir sapratne un cieņa 
vienam pret otru. 

Ir pabeigti multifunkcionā-
lās vietas izveides darbi pie Vānes 
pamatskolas (zaļā klase), pabeig-
ta Vānes brīvdabas estrādes grī-
das atjaunošana. Draudzības iela-3 
(pagastmājā) ir nomainītas un uz-
stādītas notekcaurules, nobruģēta 
ēdināšanas bloka ieeja. Valsts ceļi 
Vānes autobusa pieturā atjaunoja 
solīto pieturas laukuma segumu. 
Ciema centrā uzstādīta elektromo-
biļu uzlādes stacija. Tūrisma objek-
tā “Baronu kapi” realizēts Kandavas 
novada Iespēju fonda projekts ”Dari 
Pats!”, tika atjaunoti kapu vārti, veica 
arī kapu kopšanas darbus. Šī projek-
ta īstenošanā iesaistījās Guna Oše-
niece, kura organizēja un iesaistīja 
pagasta aktīvos palīgus. Mīļš paldies 
par sniegto palīdzību Kandavas uz-
ņēmumam SIA “Priedaine N”.

Mēs lepojamies ar sava pagasta 
ļaudīm, bet šis laiks ir bijis savādāks, 
ne tā kā citugad, Valsts svētku svi-
nīgais pasākums izpalika un “Vānes 
pagasta Pateicības” par ilggadēju, 
apzinīgu darbu, šoreiz ar Ziemas-
svētku Rūķa gādību tika nogādātas 
Zigurdam Pileniekam un Juditai 
Bērziņai, bet Valsts svētku noskaņā 
skolas kolektīvā  – Dainai Olšteinai 
un Silvijai Seņkānei.

 Vānes pagasta bibliotēka ar Kul-
tūras ministrijas piešķirto finansēju-
mu saņēma 41 grāmatu. Bibliotēka ir 
iegādājusies krāsainu multifunkcio-
nālo iekārtu un izstāžu telpā griestu 
apgaismojumu. “Seno lietu krātu-
vē” vānenieki varēja apskatīt divas 
V. Kociņas gleznu izstādes, vislielāko 
atsaucību guva A. Liepas netradicio-
nālo gobelēnu izstāde. Liels paldies 
pagasta iedzīvotājiem par atsaucību 
fajansa figūriņu sīkplastikas izstādes 
tapšanā. Neskatoties uz ierobežo-
jumiem, “Seno lietu krātuvē” šogad 
viesojās 294 interesenti.

Kultūras darbinieki aizvadījuši 
savdabīgu izaicinājumu un jaunas 
pieredzes piepildītu gadu. Lai arī 
šobrīd viss šķietami apstājies, pasā-
kumus šogad plānojam – Lieldienas, 
Vasaras saulgriežus, pagasta svētkus 
u.c. Lielākais šā gada prieks, ka iegā-
dāta apgaismošanas iekārta.

Sakrālā mantojuma finansēju-
mam- Vānes evaņģēliski luteriskai 
baznīcai ir izstrādāts un apstiprināts 
projekts. Šobrīd ir novērsta avārijas 
situācija jumta konstrukcijai, segu-
mam. Šogad darbi turpināsies. 

Jaunais 2021. gads mūsu priekšā 
nestāv kā balta lapa, tomēr ir daudz 
nezināmā, jo jūnijā gaidāmas pašval-
dību vēlēšanas. Ko tās mums nesīs, 
kādas pārmaiņas mūs sagaida? Pro-
tams, ka prasīs no ikviena daudz pa-
cietības un izturības, tādēļ dzīvosim, 
strādāsim un atbalstīsim viens otru. 

Esam šajā gadā ieplānojuši pa-
beigt iesāktos darbus brīvdabas es-
trādē. Atpūtas parkā “Spāres” ieplā-
noti remontdarbi, kā arī citi lielāki 
un mazāki darbi, kas tiks veikti pašu 
rokām.

Mīļš paldies visiem labajiem 
ļautiņiem, čaklajiem rūķīšiem, kas 
mūsu pagastu atbalstījuši, palīdzēju-
ši to kopt un skaistu veidot.

 Savam pagastam un novada ie-
dzīvotājiem novēlu:

“Pasaulē ir tikai viena greznība: 
cilvēcīgas attiecības starp cilvēkiem. 
Sargāsim tās! Lai nezūd apņēmība 
piepildīt mazus un lielus sapņus, īs-
tenot mērķus un saglabāt ticību! Šajā 
haosa pārņemtajā pasaulē, lai atro-
dam spēju priecāties par niansēm, 
niekiem, sīkumiem, jo no tiem jau 
sastāv dzīve! Lai daudz mīlestības un 
sirsnības ģimenē. Lai mums visiem 
laba veselība! Lai mums daudz gaišu 
domu, skaistu vārdu un labu darbu!”

Daina Priede, Vānes pagasta 
pārvaldes vadītāja

Ticēsim 
sapnim un tas 
piepildīsies
Godātie Zemītes pagasta iedzī-
votāji! Aizvadīta gadumija, pūš 
auksti vēji, bet mājās ir siltums 
un svecīšu gaisma. Šis ir laiks, 
kad ticam brīnumam, atskatā-
mies uz paveikto un plānojam 
nākamā gada darbus. 

2020. gads – atnāca ar pēkšņām izmaiņām 
ikdienas dzīvē, Covid 19 pandēmija, mūs vi-
sus ir ielikusi īpašos rāmjos un nostādījusi īpa-
šā situācijā. Esam iemācījušies dzīvot savādāk 
un sapratuši, ka tuvākajā laikā prasme pielā-
goties situācijai būs vērtējama kā priekšrocība. 

Izmaiņas 2021. gadā nesīs administratīvi 
teritoriāla reforma, kura prasīs pielāgošanos. 
Šajā sarežģītajā laikā būsim saticīgi un atbildī-
gi ne vien paši pret sevi, bet īpaši pret saviem 
tuvākajiem un apkārtējiem.

 Gadu mija ir laiks, kad mēs dalāmies savā 
priekā un cenšamies palīdzēt saviem līdzcil-
vēkiem ar labu vārdu, siltu smaidu vai mīļu 
dāvanu. Par Zemītes pagasta skaistajiem un 
labestības pilnajiem aizvadītajiem Ziemas-
svētkiem jāsaka liels paldies rūķiem: 

• Aijai Švānei – Zantes ģimenes atbalsta 
centram ar draugiem no Gotlandes salas (Zie-
massvētku pakas);

• Valdim Fuksim – komercdirektoram uz-
ņēmumā – Elmonte SIA – (kvēlspuldzes egļu 
rotājumiem);

• Kandavas novada domei – (Led ziemas-
svētku rotājumi);

• Raimondam Tutinam (Egļu zari rūķiem);
• Sv. Andreja evaņģēliski luteriskai latviešu 

draudzei no Toronto (Ziemassvētku pakas);
• Ērodejai Kirillovai un Solvitai Kalinju-

kai  – par iesaistīšanos projektā “Vislielākā 
dāvana”, ko realizēja kopā ar Zemītes evaņ-
ģēliski luterisko draudzi (150 dāvanas  – 
Zemītes pagasta bērniem un jauniešiem, 
94 dāvanas pa novadu);

• Janai Rimsai-Šukstai – meitenei no Vā-
cijas – mīļumdāvanas – kuras palīdzēja no-
gādāt līdz adresātam Kristīne Babre ar savu 
automašīnu.

Paldies pagasta iedzīvotājiem par sapratni 
un sadarbību. Lepojamies ar saviem pagasta 
cilvēkiem un viņu sasniegumiem.

Paldies par piedalīšanos konkursā “Diženi 
Kandavas novadā 2020”: Grenču kaltes kolek-
tīvam nominācijā “Darbīgākā organizācija” /I. 
Skrickis, G. Gulbis/; “Krastmaļi” – privātmāja, 
saimnieki: Tamāra Bērziņa un Pāvils Trakšs; 
“Strautmaļi” – privātmāja, saimnieki: Sintija 
un Andris Šermuksīši.

Latvijas Republikas proklamēšanas 
102.  gadadienas pasākumā Zemītes pagasta 
iedzīvotājs Armands Priede tika apbalvots ar 
Kandavas novada Pateicību par ieguldījumu 
Zemītes pagasta izaugsmē, atsaucību, pretim-
nākšanu un nenogurstošu brīvprātīgā uguns-
dzēsēja pienākumu veikšanu. 

2020. gadā paveiktais: Zemītes pagasta sā-
kumskolai remontēts jumts, uzturēti kārtībā 
pašvaldību ceļi un ielas, sakopta pagasta teri-
torijas apkārtne, pagasta kapsētas.

Paldies par sadarbību – SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi”, SIA “Kandavas ceļi”, 
Kandavas novada pašvaldības policijai, Valsts 
policijai, Kandavas iecirknim.

Mans novēlējums visiem pagasta un nova-
da iedzīvotājiem:

“Ticēsim – sapnim, tas piepildīsies, cerē-
sim uz brīnumu – tas atnāks, mīlēsim un pa-
saule atsmaidīs mums pretī daudz sirsnīgāk!

Rita Diduha, Zemītes pagasta  
pārvaldes vadītāja

Jānis Kālis Daina Priede Rita Diduha
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KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE NOTIKS 2021. GADA 28. JANVĀRĪ PLKST. 13.00, KOMITEJU SĒDES 21. JANVĀRĪ NO PLKST. 13.00

Kandavas novada domes sēdē 2020. gada 
29. decembrī pieņemtie lēmumi

Izglītības, kultūras  
un sporta jautājumi
• Nolēma iecelt Vari Krūmiņu par Kandavas nova-

da Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru 
ar 2021.  gada 4. janvāri. Lēmumu par iecelšanu 
amatā nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai 
saskaņošanai.

• Nolēma, ka 2021.gada janvārī Kandavas novada Iz-
glītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu 
izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) tiek samazināta 
līdzfinansējuma samaksa par 50% profesionālās ie-
virzes un interešu izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 28 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2020. gada 30. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 “2020. gada pamatbudžets”, 
kas publicēti Kandavas mājas lapā www.kandava.lv 
vietnē – pašvaldība - budžets.

• Noraidīja lēmumu piešķirt finansējumu kā iegul-
dījumu SIA „Tukuma slimnīca” pamatkapitālā 
medicīniskā skābekļa sistēmas uzlabošanai, pretiz-
gulējumu matrača iegādei, drošības pastiprināša-
nai Covid-19 laikā un laparaskopijas instrumentu 
komplekta iegādei, par kopējo summu 3680,80 

EUR (kopā ar PVN), no 2020. gada pamatbudžeta 
līdzekļiem.

• Nolēma biedrībai “Kandavas attīstībai” piešķirto fi-
nansējumu projekta “Kandavas skeitparka atjaunoša-
na” īstenošanai piešķirt 2021. gada budžeta ietvaros, 
finansējumu paredzot no pašvaldības pamatbudžeta 
biedrībām un nodibinājumiem projektu īstenošanai.

• Nolēma Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Kan-
davas draudzei 2020.  gadā piešķirtā finansējuma 
430 EUR termiņu pagarināt līdz 2021. gada 31. de-
cembrim ar izlietojuma mērķi draudzes kultūras pa-
sākumu (koncertu) rīkošanai.

Komunālie jautājumi
• Nolēma nepiešķirt līdzfinansējumu ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu izbūvei starp Lapu un Dimžu ie-
lām 270 m garumā no 2021. gada budžeta līdzekļiem. 

Sociālās palīdzības un veselības 
aizsardzības jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 27 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2015. gada 28. maija sais-
tošajos noteikumos Nr. 13 “Kārtība, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maz-
nodrošinātu Kandavas novadā”” , kas nosūtīti Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzi-
numa sniegšanai.

• Nolēma izīrēt sociālo telpu “Briedumi”, Matkules pa-
gastā un dzīvokli Lielā ielā 23-1, Kandavā.

Citi jautājumi
• Pieņēma zināšanai darba grupas izstrādāto domes 

līdzdalības izvērtējumu SIA “Atkritumu apsaimnie-
košanas sabiedrība “Piejūra”” un nolēma izskatīt 
atkārtoti izvērtējumu 2021. gada marta domes sēdē.

• Apstiprināja domes 2011. gada 26. maija amatu sa-
raksta grozījumus. Grozījumi stājas spēkā 2021. gada 
1. janvārī.

• Ievēlēja ar 2021. gada 4. janvāri Elitu Osi un Mārīti 
Starti par Kandavas novada bāriņtiesas loceklēm līdz 
2021. gada 1. jūlijam.

• Nolēma uzsākt domei piederošo nekustamo īpašumu 
“Karjers”, Cēres pagastā, Lielā iela 51 - 10, Kandavā, 
“Mežtiņi”, Zantes pagastā, Talsu iela 14A, Kandavā 
un “Kaļķu krogs”, Zemītes pagastā atsavināšanas 
procedūru.

• Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu 2021. taksācijas gadam, sākot ar 2021. 
gada 1. janvāri, samazinot nodokļa summu par 
50% 23 personām, bet 25% apmērā 8 personām, 1 
personai – atteikt.

Kandavas novada dome rīko 
nekustamā īpašuma “Salmiņi”, 
Vānes pagasts, Kandavas novads, 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Salmiņi”, Vānes 
pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 
9088 006 0125) sastāv no neapbūvētā zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9088 006 0124 
un kopējo platību 3,82 ha.

Izsoles objekta sākumcena 5800,00 
euro, izsoles solis – 100,00 euro, izsoles 
nodrošinājums – 580,00 euro. Izsole notiks 
2021. gada 25. janvārī, plkst. 11.00, Kandavas 
novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, 
sēžu zālē.

Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2021. gada 
22. janvārim, plkst.16.00, personai, kura vēlas 
piedalīties izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz 
izsoles dienai jāiemaksā Kandavas novada 
domes kontā izsoles nodrošinājuma nauda. 
Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem 
var iepazīties Kandavas novada domes 
mājaslapā www.kandava.lv.

IZSOLE

Apstiprināts Kandavas 
novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas direktors
2020. gada 29. decembra Kan-
davas novada domes sēdē 
amatā tika apstiprināts jaunais 
Kandavas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas (BJSS) 
direktors Varis Krūmiņš.

2020. gada 26.novembrī ar domes sē-
des lēmumu tika izveidota  Kandavas no-
vada Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
direktora amata kandidātu izvērtēšanas 
komisija, kas izsludināja konkursu uz va-
kanto „Kandavas novada Bērnu un jau-
natnes sporta skolas direktora amatu” ar 
pieteikšanās termiņu līdz 2020.gada 15.de-
cembrim. Konkursam uz vakanto amatu 
pieteicās divi pretendenti. Amata preten-
dents Varis Krūmiņš ieguva 35,3 punktus 
no 38 maksimāli iespējamajiem. 

Varis Krūmiņš dzimis 1961.gadā 
Naukšēnos. Mācījies Naukšēnu vidussko-
lā, Valmieras 4. vidusskolā un Rīgas 4. vi-
dusskolā. Absolvējis Latvijas Valsts fiziskās 
kultūras institūtu un Augstākās sporta 
meistarības skolu.

Bijis basketbolists, treneris un politi-
ķis, 12. Saeimas deputāts, pārstāvot Lat-
vijas Reģionu apvienību, un pildot de-
putāta pienākumus strādājis Izglītības, 
Kultūras un zinātnes komisijā, kā arī Spor-
ta apakškomisijā.

Pēc spēlētāja karjeras beigām V.  Krū-
miņš sākotnēji trenējis bērnus, no 
1983. gada līdz 1997. gadam bija Valmieras 
bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris. 
Pēc tam ir bijis daudzu Latvijas basketbola 
klubu galvenais treneris, tomēr visilgāko 
laiku darbojies un panākumus guvis ar 
Valmieras un Jelgavas Bērnu un Jaunatnes 
sporta skolās un basketbola klubos. Profe-
sionālos basketbola klubos bijis galvenais 
treneris Latvijā, Igaunijā, Kazahstānā. Tā-
pat V. Krūmiņš ir bijis dažādu Latvijas jau-
natnes izlašu treneris. 2007. gadā bija Lat-
vijas jauniešu U-18 izlases treneris, kad tā 

izcīnīja pirmo Eiropas čempionāta medaļu 
Latvijas vīriešu basketbolā pēc neatkarības 
atjaunošanas (bronzu), kā arī vadījis jau-
natnes izlases deviņos Eiropas čempionā-
tos. V. Krūmiņš organizējis starptautiskus 
turnīrus, bijis sacensību galvenais tiesnesis 
dažādos turnīros. 

Vari Krūmiņu Kandavas novada BJSS 
direktora amatam rekomendēja arī “Latvi-
jas Basketbola savienības” (LBS) ģenerāl-
sekretārs Kaspars Cipruss.

Savā redzējumā par Kandavas novada 
BJSS attīstību V. Krūmiņš norādīja, ka jā-
turpina abu esošo profesionālās ievirzes 
sporta veidu attīstība un jākomplektē arī 
meiteņu grupas, kā arī jāattīsta vispārē-
jās fiziskās sagatavotības grupas, lai bēr-
nus pievērstu sportam jau no mazotnes. 
V.Krūmiņš uzskata, ka kvalitatīvam dar-
bam un rezultātu sasniegšanai ir jābūt 
labai infrastruktūrai un tās ilgtspējīgai 
attīstībai. Sporta bāzei jābūt teicami uz-
turētai. Šobrīd Sporta hallei nepieciešama 
mūsdienīga trenažieru zāle ar mūsdienī-
giem trenažieriem un vingrošanas ierīcēm. 
Tāpat jāstiprina saikne starp sporta skolu 
un vispārizglītojošajām skolām. Svarīga ir 
savstarpējā komunikācija ar audzēkņiem, 
treneriem, vecākiem, atbalsta personālu 
un citu skolu pedagogiem. Jaunais sporta 
skolas direktors ir mērķtiecīgs un atbildīgs, 
kas savu ikdienas dzīvi vadīs Kandavā, bet 
brīvajās nedēļas nogalēs dosies uz savu 
dzīvesvietu Ozolniekos pie ģimenes.

Pēdējā laikā masu informācijas līdzekļos parādījusies infor-
mācija par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma ar Saulai-
nes un Cīravas struktūrvienību neskaidro nākotni. Zinām, ka 
mūsu valstī pašlaik tiek īstenotas reformas vairākās jomās, tajā 
skaitā arī izglītībā. Notiek pārmaiņas gan satura, gan mācību 
iestāžu struktūras jomā. Tās skar arī profesionālās mācību 
iestādes. 
Pārmaiņas ik pa pieciem 
gadiem

Pirms pieciem gadiem Kandavas Lauk-
saimniecības tehnikumam, kurš dibināts 
1945. gadā un ir ar bagātīgu vēsturi, tika 
pievienotas divas struktūrvienības - Sau-
laines profesionālā vidusskola un Cīravas 
profesionālā vidusskola, ar mērķi, lai veici-
nātu līdzekļu piesaisti mācību iestādēm un 
attīstību. Ir pagājuši pieci gadi un Izglītī-
bas un zinātnes ministrija uzskata, ka at-
kal laiks jaunām pārmaiņām. Patlaban tiek 
pārskatīts izglītības iestādes piedāvājums 
un attīstības stratēģija. Kuluāros dzird ru-
nājam par jaunu Ekselences centru veido-
šanu, vai vēl plašāku mācību iestāžu apvie-
nošanu. Šobrīd noteikts, ka profesionālās 
izglītības kompetences centros (PIKC) 
izglītojamo audzēkņu skaits ir ne mazāk 
par 500 audzēkņiem. Kandavas Lauksaim-
niecības tehnikumā šobrīd mācās 324 au-
dzēkņi, Saulaines struktūrvienībā – 223, 
bet Cīravas struktūrvienībā – 159. Kopā 
iestādē – 706 izglītojamie.

No masu informācijas līdzekļos izska-
nējušās informācijas ir zināms, ka Kanda-
vas Lauksaimniecības tehnikuma reorga-
nizācija, kas skar abas tai pirms pieciem 
gadiem pievienotās struktūrvienības – Cī-
ravu un Saulaini, norisināsies līdz 2023. ga-
dam, un tiek izskatīta versija, ka Kandavas 
tehnikums varētu tikt pievienots Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. Tas 
varētu apdraudēt lauksaimniecības nozares 
mācību procesa attīstību, jo abas skolas ir 
ar atšķirīgu profilu. Mūsuprāt, reģionā ir 
nepieciešama profesionālā mācību iestāde, 
kur iegūst profesionālo izglītību lauksaim-
niecībā. Bez šaubām, novadam arī turpmāk 
būs vajadzīgs vidēja līmeņa speciālists gan 
lauksaimniecības, gan ēdināšanas un vies-
mīlības pakalpojumu jomā, gan autotrans-
portā un datortehnikā. Tiek domāts arī par 

jaunu programmu ieviešanu, kas nepie-
ciešama mūsdienu vietējam darba tirgum, 
proti, augkopības tehniķis, mašīnbūves 
tehniķis, autodiagnostiķis, administratīvie 
sekretāra pakalpojumi un tml.

Tātad skolēni pēc devītās klases absol-
vēšanas, kas vēlas četru gadu laikā iegūt 
gan vidējo izglītību, gan interesantu un 
darba tirgū pieprasītu specialitāti, var vieg-
li atrast darbu, veidot savus uzņēmumus 
un zemnieku saimniecības, vai arī pārlie-
coši turpināt izglītību augstskolā.

Sarunas tiešsaistē
Informācijai parādoties mediju vidē, 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
uzsāka sarunas ar pašvaldību vadītājiem, 
kuru teritorijā atrodas minētās iestādes ar 
struktūrvienībām. IZM pārstāvji norādīja, 
ka ir sākts vērtēt Kandavas un Kuldīgas 
tehnikuma iespējamo pārveidi, kas paredz 
no 2022. līdz 2023. gadam tehnikumus 
apvienot, pamatojoties uz profesionālās 
izglītības reformā noteikto – mazināt ies-
tāžu skaitu un uzlabot izvietojumu. Tikšot 
ņemti vērā riski KLT filiālēs Saulainē un 
Cīravā – tur audzēkņu skaits samazinoties 
un neesot pietiekama materiāli tehniskā 
bāze atsevišķās programmās. Gan kan-
davnieki, gan kuldīdznieki norādīja, ka 
ministrijas iecere veikt optimizāciju, eso-
šās filiāles pievienojot vienu Liepājai, otru 
Bauskas vidusskolai, bet Kandavas tehni-
kumu pievienot Kuldīgas tehnikumam, ir 
bez argumentētas analīzes, bez attīstības 
plāna Kurzemes izaugsmei. Šobrīd abiem 
tehnikumiem ir uzdots līdz martam izstrā-
dāt stratēģiju, lai ministrija var pamatoti 
analizēt profesionālo izglītību novados. 
Sarunās ar Nozaru Ekspertu padomēm 
un asociācijām, esam saņēmuši atbalstu, 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
saglabāšanai kā patstāvīgai iestādei. Ja ne-
tiks gūts atbalsts no IZM, vērtēsim iespēju 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums mums ir vajadzīgs!
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Stāsta Ilze Gotfrīda:

“Ziemassvētku labdarības “skrējienā”, 
kurš norisinājās no 21. līdz 26. decembrim, 
mēs paguvām izvest 34 pārtikas pakas Kan-
davas novada vientuļniekiem un ģimenēm, 
kurām neliela palīdzība nāca par labu. 
Esam gandarīti, ka varējām iepriecināt ar 
mūsu konditorejā ceptiem kliņģeriem Zan-
tes ģimenes krīzes centru, Matkules pansiju 
un Kandavas pansionātu. Kopā tika sazie-
doti 485 eiro, no tiem 140 eiro gada labdarī 
piešķirtie un vēl 11  ziedojumi. Ziedojumi 
bija sākot no 10 eiro līdz pat 50 eiro. Nā-
kamās labdarības pakas plānojam vest Liel-
dienās un ceram, ka būs tikpat liela atsaucī-
ba kā decembrī.

Kopš labdarības sākuma pagājušā gada 
aprīlī esam sapratuši, ka tieši vientuļnie-
kiem šī ciemošanās ir visvairāk vajadzīga. 
Kopīgas sarunas, tējas dzeršana, iekoptā 
dārziņa parādīšana, gremdēšanās atmi-
ņās, emociju izteikšana ir tas, kā viņiem 

pietrūkst ikdienā. 
Kā arī mums tas ir 
bijis emocionāli un 
dažbrīd grūti- redzēt kā 
šie cilvēki dzīvo, bet tieši 
no viņiem esam mācījušies patiesās dzīves 
vērtības. Redzot viņu smaidus ik reiz, kad 
aizbraucam ciemos, tas dod mums moti-
vāciju turpināt.

Gribam pateikt lielu paldies mūsu 
rūķiem, kuri piedalījās šajā akcijā, kā arī 

vēlamies teikt lielu paldies Kandavas 
novada Iespēju fondam par dažādu 

pārtikas, zīdaiņu un citu drēbju ziedoju-
miem. Vēl vēlamies teikt paldies Dunda-
gas Pienotavai, kura ziedoja vienu no viņu 
gardajiem sieriem un CEIŅI maizei no Al-
sungas, kura ziedoja maizes kukulīšus 10 
ģimenēm. Un pats lielākais paldies visiem 
ziedotājiem, jo bez viņiem mēs šo nebūtu 
spējuši izdarīt. Prieks redzēt tādu vieno-
tību Kandavas novadā! Kopš labdarības 

uzsākšanas ar 
Intas Lakstīgalas 
iniciatīvu, esam 
sastapuši tik 
daudz jauku cil-
vēku tepat Kan-
davas novadā.

Kā saka: 
“Smaids rada 
smaidu! Labais 
rada labo!” Kaut 
mēs visi mēģi-
nātu dzīvot pēc 
tāda principa, jo 

mēs taču paši esam savas laimes kalēji. Jau-
najā gadā mēs jums visiem vēlam: “Sapņo-
jiet, noticiet, un tiecaties pēc tā! Esiet pret 
citiem tādi, kā Jūs vēlaties, lai citi izturas 
pret Jums! Esam vienoti Kandavas novadā, 
jo mūsuprāt, taču esam viena liela ģimene 
un visi vēlamies, lai šeit būtu tā pati labā-
kā vieta uz pasaules! Domājam pozitīvi un 
cienām viens otru!

Laimīgu un veselīgu Jauno 2021. gadu 
visiem novēl Gotfrīdu ģimene!”

AKTUĀLI

No 2021. gada 1. janvāra  
tiek palielināts:

• GMI (garantētā minimālā ienākuma) 
pabalsts 109.00 euro apmērā pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecī-
bā, katrai nākamai personai mājsaim-
niecībā tiek piemērots koeficients 0,7, 
kas ir 76  euro (iepriekš 64,00 euro 
vienam ģimenes loceklim);

• trūcīgas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis līdz 272 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 190 euro katrai nākamajai per-
sonai mājsaimniecībā, piemērojot 
koeficientu 0.7 (iepriekš 128.06 euro 
vienam ģimenes loceklim). No 2021. 
gada trūcīgas ģimenes (personas) un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) 
ienākumu slieksni noteiks, izmanto-
jot mājsaimniecību rīcībā esošo ienā-
kumu mediānu uz vienu ekvivalento 
patērētāju, kas 2018. gadā bija 544.41 
euro;

• maznodrošinātas mājsaimniecības ie-
nākumu slieksnis. Ģimene (persona) 
būs atzīstama par maznodrošinātu, ja 
tās pēdējo trīs mēnešu ienākumi pir-
majai vai vienīgajai personai ģimenē 
nepārsniegs 65% no ienākumu me-
diānas jeb 354 euro, bet katrai nāka-
mai personai ģimenē tiek piemērots 
koeficients 0,7 (iepriekš maznodro-
šinātas ģimenes (personas) ienākumi 
nepārsniedza pusi no valstī noteiktās 
minimālās darba algas). 

2021. gadā  
plānotas izmaiņas

dzīvokļa pabalsta aprēķina kārtībā, 
nosakot minimālos normatīvus, ku-
rus pašvaldība apmaksās trūcīgai vai 
maznodrošinātai personai (ģimenei) 
par īri un komunālajiem maksāju-
miem (iepriekš dzīvokļa pabalsta ap-
rēķina kārtība tika noteikta pašvaldī-
bu saistošajos noteikumos).

Elīna Dumpe, Kandavas novada 
sociālā dienesta Informācijas un pabalstu 

nodaļas vadītāja

sadarboties ar Zemkopības ministriju un 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti. 
Laika gaitā, īpaši pēdējos gados, KLT ir 
ieguldīts liels finansējums infrastruktūras 
attīstībā. Proti, Izglītības programmās, 
piemēram trīs gadu laikā, automehāni-
kā – 261 761 eur, lauksaimniecības tehni-
kā – 336 739 eur, mācību kabinetos, labo-
ratorijās ap 60 000 eur, Dienesta viesnīcas 
aprīkojumā – 243 412 eur. Tāpat Dienesta 
viesnīcas pārbūvē ieguldīts 1 700 278 eur, 
un šobrīd mūsdienīgās viesnīcas telpās 
tiek nodrošinātas 353 vietas. Stadiona at-
jaunošanā ieguldīts 1 041 377 eur. Arī paš-
valdība gada nogalē ir atjaunojusi un no 
jauna izbūvējusi gājēju celiņu un nomainī-
jusi vecos ielas apgaismojuma stabus.

Nākošā saruna tiešsaistē notika ar 
ministri Ilgu Šuplinsku, kura jau sarunu 
nesākot, palūdza “atvienoties” no saru-
nas Nozaru ekspertu padomes pārstāvjus, 
asociāciju vadītājus un Saeimas deputātus. 
Pēc tam lūdza tehnikuma vadību prezen-
tēt redzējumu stratēģiskajai attīstībai, no-
rādot, ka ir jāuzsver mācību iestādes uni-
kalitāte. Ministre uzsvēra, ka 73 audzēkņu 
skaits, kas mācās no Tukuma novada, 62 
- no Talsu novada, 37 - no Saldus novada, 
12 – no Jaunpils novada, 17 – no Kuldīgas 
novada, 13 – no Engures novada, 60 – no 
Kandavas novada, kā arī vēl no citiem no-
vadiem un pilsētām, nav pietiekams, un, 

ka šie izglītojamie tikpat labi specialitāti 
var apgūt Rīgā, Liepājā vai citās lielajās 
pilsētās. Kandavas novada domes priekš-
sēdētāja Inga Priede uzsvēra, ka IZM 
nostādne nav iemesls reorganizācijai, un 
ne visiem jauniešiem ir iespējas mācīties 
lielpilsētās. Runājot par divu tehnikumu 
apvienošanu, I. Priede norādīja, ka abi 
tehnikumi darbojas dažādos virzienos. 
Kandavā izsenis bijis lauksaimniecības 
tehnikums ar savām tradīcijām, mācīb-
spēkiem, atbilstošu tehnisko bāzi un īpa-
šumiem. Viņasprāt, notiek mākslīga likvi-
dācija, un tā nav pieļaujama. Arī Kuldīgas 
novada domes priekšsēde Inga Bērziņa 
uzskata, ka apvienošana nav pārdomāta: 
„Kuldīgas tehnikumam ir pilnīgi atšķirīgs 
profils. Ilgtspējīgai Kurzemes attīstībai, 
kas ietver labu profesionālo izglītību jau-
niešiem, Kuldīgā vajadzīgs patstāvīgs, spē-
cīgs tehnikums.” Arī Kuldīgas tehnikuma 
direktore Dace Cine uzsver kraso atšķi-
rību starp abām mācību iestādēm – tām 
jāiet katrai savs ceļš: „Kandavā ir vienīgā 
saglabājusies lauksaimniecības izglītības 
iestāde Latvijā ar specifisku, pat unikālu 
profilu. Kuldīgas tehnikumam jāsaglabā 
Kurzemē nozīmīgais virziens, uzbūvējot 
tehnoloģiju centru Kalpaka ielā 1 un kļūs-
tot par daudzfunkcionālas izglītības kam-
pusu (komplekss)”.

Sarunas noteikti vēl turpināsies
IZM uzsver, ka sākusies vērtēšana un 

sarunas ar visām iesaistītajām pusēm, paš-
valdībām un nozaru ekspertu padomēm. 
Profesionālās izglītības iestāžu darbībai 
šogad pievērsta īpaša uzmanība, nosakot 
arī riskus. Tas ir svarīgi, izvērtējot iepriek-
šējā finansējuma izlietojumu. Nākamā 
gada pirmajā pusē tiks pieņemti lēmumi, 
kā efektīvi ieguldīt jaunā Eiropas Savienī-
bas plānošanas perioda naudu (līdz 2027. 
gadam). Ministrija vērš uzmanību uz to, 
ka starp abiem tehnikumiem neesot vaja-
dzīga konkurence, drīzāk jānodrošina labs 
piedāvājums atbilstoši darba tirgum un 
tautsaimniecības vajadzībām.

Bet tehnikumu vadība uzsver, ka „Pro-
fesiju pārplānošana vai slēgšana vienā 
vai otrā iestādē krasi samazinās izglītības 
pieejamību. Kandava tehnikums, kļūstot 
par filiāli, strauji zaudēs mācību kvalitāti.” 
Šobrīd Kuldīgas tehnikumā var apgūt 17 
programmas, Kandavas – septiņas.

Kandavas Lauksaimniecības tehniku-
ma direktore Dace Rozentāle mūsu sarunu 
noslēdza cerīgi: “Vispirms paldies Kanda-
vas novada domes vadībai par aktīvo ie-
saisti un atbalstu. Nav noslēpums, ka mūsu 
tehnikuma vēsture ir gara un bagāta. Do-
mājot par to, kur mūs vedīs tālākais ceļš, 
gribu uzsvērt – mēs ļoti labi saprotam, ka 
uz pagātnes lauriem gulēt nevaram, ir jā-
iet līdzi laikam. To arī mērķtiecīgi darām. 
Ceļš ne vienmēr ir raits – iedzīvotāju skaita 
samazinājums, pedagogu trūkums, un ci-
tas valstiskas problēmas izjūtam arī mēs. 

Pēdējos gados tehnikumā ir ieguldīti 
lieli līdzekļi infrastruktūras sakārtošanā 
un materiāli tehniskā bāze praktiskām ap-
mācībām ir viena no labākajām reģionā. 
Nākotnē tehnikumu redzam kā stabilu spē-
lētāju, kas sagatavo labus speciālistus lauk-
saimniecības izglītības programmās. Taču 
tas nenozīmē, ka pārējās profesionālās iz-
glītības programmas pazudīs – drīzāk mai-
nīsies un tiks pilnveidotas atbilstoši darba 
tirgus prasībām. Arvien lielāku uzsvaru 
plānojam likt uz pieaugušo izglītības un 
mūžizglītības programmām. Ļoti novērtē-
jam sadarbību ar pašvaldību, nozares uzņē-
mumiem, kuri mūsu jauniešiem nodrošina 
praksi, un nozaru organizācijām.”

Viedokļus apkopoja Inga Priede,  
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums mums ir vajadzīgs!

“Smaids rada smaidu! Labais rada labo!”
Sākums 1. lpp.

Par pabalstiem 
2021. gadā
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Kandavas novads 
2009–2018

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

2012. gada 6. janvārī Kandavā pie 
Abavas atklāj jaunu vides objektu – tēlnie-
ka Ojāra Feldberga veidoto akmens zivi. 
Tas top Eiropas Zivsaimniecības fonda 
projekta ietvaros

2012. gada 27. janvārī pirmo reizi Lat-
vijā un Kandavā viesojas Starptautiskās 
„Award” asociācijas reģionālā direktore 
Meleke Muderrisgila

2012. gada 8. februārī Kandavas pilsē-
tas bibliotēkā atver Hertas Ļebedevas dze-
jas grāmatiņu „Vīgriežu pļavā”. Tā ir otrā 
viņas izdotā grāmata. 

2012. gada 22. martā pagriezienā uz 
Kandavu sāk būvēt jaunu degvielas uzpil-
des staciju

2012. gada 19. maijā Kandavas nova-
da muzejā notiek Muzeju nakts pasākums 
ar moto „Ar straumēm uz jūru”. Tā kā 
muzeja ēkā notiek rekonstrukcijas darbi, 
muzejnieki kopā ar interesentiem dodas 
ekskursijā pa novadu, meklējot ūdeņus 
tur. Tie, kuri nedodas braucienā, mielojas 
ar skābeņu zupu atpūtas vietā pie muzeja 
vai darbojas kopā ar amatnieku biedrības 
sievām

2012. gadā no 25. līdz 27. maijam 
Kandavā notiek novada svētki ar devīzi 
„Tā nav dzīve, tas ir kino”. Tie, kā ierasts, 
sākas ar zinātnisko konferenci „Nepazīs-
tamā hercogiste”, kas muzeja remonta dēļ 
notiek Kandavas kultūras namā. Svētku 
laikā velobrauciens pa Kandavas novadu, 
skolēnu māksliniecisko kolektīvu koncer-
ti, lietišķās mākslas izstādes, lielkoncerts 
„Filmējam kaķi” Ozolāju estrādē, spēka-
vīru sacensību turnīrs, tirgus Lielajā ielā 
un Promenādē, atraktīvie pagalmi „Ienāc 
kadrā”, Kandavas novada pagastu „Vasar-
svētku jampadracis”, tautas muzikantu 
koncerts, svētku gājiens „Episkais ķinis” 
un noslēgumā dievkalpojums Kandavas 
ev.-lut. baznīcā un peldošo objektu parāde 
Abavā pie tilta

2012. gada 31. maijā Kandavā no-
jauc veco pienotavas ēku. Īpašuma jaunais 
saimnieks ir uzņēmējs Aldis Anzenovs, 
SIA „Gabriēla” direktors. Tur plāno būvēt 
jaunu lielveikalu

2012. gada 28. jūnijā Kandavas nova-
da domes sēdē, pamatojoties uz iesniegu-
mu, no amata atbrīvo Kandavas K. Mīlen-
baha vidusskolas direktori Vēsmu Gruguli 
un viņas vietā ieceļ bijušo Zemītes pamat-
skolas direktori Daigu Pugu

2012. gada jūlijā Kandava uzņem 250 
Eiropas lauku mazo pašvaldību Hartas 
pārstāvjus no 23 valstīm, kas šeit ieradu-
šies uz starptautisko konferenci. Kā ak-
tuāls jautājums šajā gadā ir demogrāfijas 
ietekme uz kultūru mazo lauku pašvaldību 
teritorijās

2012. gada 20. jūlijā Kandavā atjauno 
Greiļu kalna skatu platformu, kas ir Aba-
vas senlejas augstākais punkts

2012. gadā no 22. līdz 29. jūlijam 
Kandavā notiek 3x3 nometne. Pasākumā 
ir ļoti plaša programma, kurā notiek gan 
tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, gan 
rotaļas un tautas dziesmas visai ģimenei, 
gan sporta spēles, gan visādas citādas iz-
darības. Tajā pulcējas 460 dalībnieki no 13 
valstīm

2012. gada 24. jūlijā ar valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstu sākas Pulvertorņa 
pagraba tīrīšanas darbi. Tos veic pagaidu 

sabiedriskajos darbos iesaistītie novada 
iedzīvotāji arheologa Mārtiņa Lūsēna uz-
raudzībā. Šo darbu mērķis ir noskaidrot 
pagraba sienu un ēkas pamatu tehnisko 
stāvokli. Pagrabu iztīra līdz 2,1 metru dzi-
ļumam, mērot no cokola augšas. Dziļāka 
rakšana ir bīstama torņa apvalkdūmeņa 
pamatu sliktā stāvokļa dēļ. Darbus pare-
dzēts turpināt līdz 15. septembrim

2012. gadā no 22. līdz 25. augustam 
Kandavas jauktais koris „Kandava” diri-
ģentes Dzintras Lindes vadībā piedalās VII 
Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svēt-
kos. Bez Kandavas kora vēl piedalās Ogres 
novada jauktais koris „Ogre”, Talsu jauktais 
koris „Uz augšu” un Smiltenes jauktais ko-
ris „Vidzemīte”

2012. gada 18. septembrī Kandavā at-
klāj rekonstruēto Kandavas novada muze-
ja ēku. Remontdarbi notiek ELFLA projek-
ta ietvaros, bet muzeja fasādes vienkāršoto 
renovāciju par saviem finanšu līdzekļiem 
veic Kandavas novada dome. Darbus uz-
sāk pavasarī, tos veic SIA „Kokneši Plus”

2012. gada 3. septembrī SEB bankas 
Kandavas filiāli pārveido par klientu ap-
kalpošanas centru, līdz 28. decembrim 
tā ir atvērta pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās

2012. gada 22. novembrī Kanda-
vas novada muzejā notiek dzimtas koku 
konkursa „Īstenās saknes” noslēguma 
pasākums. Konkursa idejas autors ir vēs-
turnieks A. Dzenis. Galveno balvu – mi-
nidatoru – saņem Anita Šimkēvica, bez 
balvām nepaliek arī pārējie dalībnieki 

2012. gada nogalē iznāk Viestura 
Valda Dreimaņa medniekstāsti „Brīnišķī-
gais mežs”. Grāmata top sadarbībā ar SIA 
„Briežu Dārzs Strauti”

2013. gada 6. janvārī Kandavas nova-
da muzejā notiek Dagnijas Gudriķes dze-
jas grāmatas „Mainos, bet nesamainos” 
atvēršanas svētki

2013. gada februāra nogalē Kan-
davas bērnudārzs „Zīļuks” svin 35 gadu 

jubileju. Tajā strādā 32 pirmskolas skolo-
tāji un 13 skolotāju palīgi, kopējais strā-
dājošo skaits ir 49 darbinieki. Bērnudārzu 
apmeklē 235 bērni

2013. gada 21. martā Valsts Heraldi-
kas komisija apstiprina Kandavas novada 
ģerboni – mežakuili ar sešiem čužu zie-
diem uz sarkana pamata. Ģerboņa heral-
disko simbolu izvēle: čužas – vienīgā vieta 
Latvijā, kur tās aug brīvā dabā; mežakui-
lis – spēks, drosme, neatlaidība, neskartā 
darba; sarkana krāsa – Kandavas novada 
piederība Kurzemei. Ģerboņa skiču autori 
ir mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs. 

Viņi trīs gadu laikā ir izstrādājuši 26 da-
žādus ģerboņa variantus, no kuriem par 
vislabāko atzīst šo

2013. gada 22. martā Kandavas kultū-
ras namā notiek „Kandavas novada iespēju 
fonda” dibināšanas sapulce. Fonda dibinā-
tāji ir pārstāvji no visām novada iedzīvotāju 
grupām. Dibināšanas sapulcē ievēlē fonda 
uzraudzības komiteju, valdi un revīzijas 
komisiju. Fonda vadību uzņemas A. Ķie-
ģelis. Projektu realizē biedrība „Kandavas 
partnerība” kopā ar Kandavas novada Kul-
tūras pārvaldi, to atbalsta Borisa un Ināras 
Teterevu fonds un Kandavas novada dome

Kandava simts gados (1918–2018)



www.kandava.lv
7KANDAVAS

NOVADA VĒSTNESISVĒSTURE

2013. gada 27. martā – Starptautiska-
jā teātra dienā - Kandavas novada muzejā 
atklāj izstādi „Kandavas novada kinostāsti”, 
kurā var iepazīties ar filmām, kas uzņemtas 
Kandavas novadā, kā arī padomju laika ce-
ļojošo kino un Kandavas kinoteātra „Spar-
taks” vēsturi

2013. gada 27. aprīlī K. Mīlenbaha vi-
dusskolas salidojuma laikā pie vecās vidus-
skolas ēkas, kas celta 1936. gadā, par kan-
davnieku saziedotajiem līdzekļiem, atklāj 
piemiņas plāksni Kārlim Mīlenbaham. Ide-
ja izveidot plāksni nākusi no pensionētajām 
skolotājām Vilcānes un Dravnieces, to palī-
dzējusi īstenot D.Gudriķe 

2013.gada 9. maijā Kandavas Bruņinie-
ku pilskalna pakājē parādās jauns vides ob-
jekts – akmenī kalts mežakuilis. Tas sver 2.5 
tonnas. Autors – akmeņkalis Aivars Kerliņš

2013. gada 18. maijā Kandavas novada 
muzejā visus interesentus gaida kārtējais 
Muzeju nakts pasākums. Šoreiz moto ir 
„Zaļā krāsa - Mežs”. Muzejā notiek Kan-
davas SMS studijas izrāde „Krāsainais Zie-
donis”, atklāj izstādes „Zaļā pasaka” un Uģa 
Barkāna „Biezenis”, zaļi brīnumi notiek mu-
zeja dārzā, bet A. Dzenis ekskursijā visiem 
rāda „Zaļo Kandavu”

2013. gadā no 24. līdz 26. maijam 
Kandavā notiek Kandavas novada svētki ar 
moto „Ielās plūst skaņu upes”. Tie, kā paras-
ti, sākas ar zinātnisko konferenci Kandavas 
novada muzejā. Tēma ir „Kultūras un saim-
nieciskās biedrības Kurzemē 20. gadsimta 
pirmajā pusē”. Turpinājumā koncerts „Sa-
tikt džezu”, spēkavīru sacensības „Smagie 
ritmi”, bet sestdiena sākas ar „Labo vārdu 
rītu”, dejām, viduslaiku cīņām „Livonijas 
karakungi”, motociklu parādi, karaoki, vizi-
nāšanos ar elektromobili, gājienu uz Jaun-
kandavu un stadionu un lielkoncertu „Kan-
davas raksti dzīvības krāsās”, bet svētdien 
pie Abavas tilta notiek „Krastu sasaukšanās”

2013. gada 24. maijā Kandavas nova-
da svētku laikā Kandavas kultūras namā 
notiek konkursa par Kandavas himnu 
noslēguma pasākums, kurā piedalās visi, 

kuri sacerējuši savu himnu Kandavai: 
Dainis Krauklis, L. Birkenšteine (teksta 
autors Andris Zlaugotnis), Ināra Štoka 
(teksta autore Herta Ļebedeva), Jānis Ta-
būns (teksta autores Ilze Oliņa un Maija 
Laukmane) un Gints Birkenšteins. Pirmo 
vietu piešķir G. Birkenšteina dziesmai 
„Kandavas himna” ar Zigitas Kārkliņas, 
Z. Začestes, I. Oliņas un G. Birkenšteina 
vārdiem, bet veicināšanas balvu saņem J. 
Tabūna dziesma „Dziļi zem kājām” ar M. 
Laukmanes vārdiem 

2013. gada 17. jūnijā par Kandavas no-
vada domes priekšsēdētāju kļūst Normunds 
Štoferts

2013. gada 20. jūnijā Bruņinieku pils-
kalnā izskan pašu kandavnieku veidots 
koncerts „Skaista ir jaunība”. Tajā piedalās 
Oskars Ondrups, Romeks Fabjančiks, Sol-
vita Horste, Gunta Barkāne, Dzintra Linde 
un Verners Jansons, Ivars Ragainis, Ilze Sta-
fecka, Gints Birkenšteins, Solvita Jansone 
un Dagnija Gudriķe

2013. gada 27. jūnijā par Kandavas in-
ternātvidusskolas direktori apstiprina bio-
loģijas, dabaszinību un veselības mācības 
skolotāju Elitu Lavrinoviču

2013. gadā no 15. jūlija līdz 21. jūli-
jam Kandavā notiek Lindas Romanovskas 
organizētais Mākslas plenērs. Tā laikā pie 
autoostas top grafiti mākslinieku Renāra un 
Ērika Cauņu kopīgi ar plenēra dalībniekiem 
veidotais grafiti. Vides objektiem piepulcē-
jas skulptūra „Rijīgais”, kas tobrīd atrodas 
pie bijušā kinoteātra, autors – Jurģis Muska. 
Pie novada muzeja mājvietu atrod instalāci-
ja „Zem laimīgās zvaigznes”, kuras autori ir 
tēlniece Agnese Rudzīte Kirillova un viņas 
vīrs Anatolijs Kirillovs

2013. gada 26. septembrī Kandavas 
novada muzejā atklāj jaunu ekspozīciju „Ar 
zirgu uz Kandavas tirgu”. Tā vēsta par no-
vada saimniecisko centru – tirgu – un visu, 
kas ir tam apkārt 19./20. gadsimtu mijā. 
Ekspozīciju izveido par ELFLA un Kanda-
vas novada domes līdzekļiem 

2013. gada 4. oktobrī Kandavā svin 
Dārza ielas svētkus. Īpaši sveic ielas jaunā-
ko iedzīvotāju Aleksu, kurš dzimis tikai 14. 
septembrī, un vecāko iedzīvotāju Broņisla-
vas kundzi

2013. gada 30. oktobrī par Kandavas 
pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks” va-
dītāju apstiprina Dinu Tauriņu. Viņa Kan-
davas bērnudārzā strādā jau no 2000. gada

2013. gada 26. oktobrī notiek kārtējie 
Kafijas un tējas svētki. Tajos dažādus gar-
dumus var baudīt gan pie Kandavas novada 
pensionāru biedrības dāmām, gan Kanda-
vas Lauksaimniecības tehnikuma pasnie-
dzēju un audzēkņu komandas, gan amat-
niecības centrā un muzeja traktierī „Pie 
melnā kuiļa”. Noslēgumā kultūras namā 
koncertē māsas Legzdiņas, bet čaklākie 
zīļu vācēji ir pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zīļuks”

2013. gada 11. novembrī, Lāčplēša die-
nā, Kandavas novada muzejā notiek svinīgs 
pasākums par godu novada Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem, kā arī, atzīmējot Lat-
vijas tautas frontes 25. gadadienu, prezentē 
divas grāmatas: biedrības „Vēsturiskā atmi-
ņa” izdoto grāmatu „LTF Tukuma rajonā. 
Cerētais un sasniegtais” un publicista un 
vēsturnieka Viļa Selecka izdoto grāmatu 
„Tas bija brīnums, ko mēs paveicām”. No-
slēgumā balvu par piedalīšanos konkursā 
par mājvietām saņem vienīgie tā dalībnie-
ki Anna Griķe un Andris Jansons no Cēres 
pagasta „Balklāviem”

2013. gada 26. novembrī par SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes 
locekli ieceļ Egilu Barisu

Pirms 75 gadiem (1946) 2.janvārī Rēzeknes apriņķa Bērzgales 
pagastā strādnieku ģimenē dzimis mākslinieks Henrihs Vorkals. 
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

1947. gadā Henrihs kopā ar vecākiem 
pārcēlies dzīvot uz Kandavu. Pēc astotās kla-
ses beigšanas Kandavas vidusskolā mācības 
turpinājis Rīgas Lietišķās mākslas vidus-
skolas Dekoratoru nodaļā, pēc tam studējis 
T. Zaļkalna Latvijas Valsts Mākslas akadē-
mijas Tekstilmākslas nodaļā pie Rūdolfa 
Heimrāta. 

Studiju laikā organizējis studentu vasa-
ras prakses Kandavā. Kopš 1975. gada Lat-
vijas Mākslinieku savienības biedrs. 1976. 
gadā sācis strādāt Latvijas PSR Mākslas fon-
da Dekoratīvās mākslas kombinātā. 1982. 
gadā saņēmis pasūtījumu iekārtot PSRS 
Metalurģijas paviljonu Vissavienības Tautas 
saimniecības sasniegumu izstādē Maskavā. 

Bijis Mākslinieku savienības akvarelistu 
sekcijas vadītājs, šajā laikā organizējis akva-
relistu plenērus Cēsīs. Bijis žurnāla „Arhi-
tektūra. Celtniecība. Dizains” un laikrakstu 
„Literatūra un Māksla”, „Neatkarīgā Rīta 
Avīze”, „Labrīt”, „Jaunā Avīze”, „Literatūra. 
Māksla. Mēs”, „Literatūra un Māksla Lat-
vijā”, „Opera” mākslinieciskais redaktors. 
Vairāku grāmatu dizaina un ilustrāciju au-
tors. Darbojies arī pie izrāžu scenogrāfijas. 
Bez tekstilmākslas strādājis arī glezniecībā, 
akvareļglezniecībā, grafikā, dizaingrafikā, 
plakātā, interjera dizainā, arhitektūrā un 
dārzu mākslā. Vairāku monētu grafiskā di-
zaina autors: „Ugunsdzēsībai Latvijā 150”, 
„Bobslejs”, „FIFA Pasaules kauss 2006”, 
„Treka riteņbraucējs”, „ANO 50. gadadiena”, 
divu eiro piemiņas monētai, veltītai Rīgai kā 
Eiropas kultūras galvaspilsētai (2014). 

Viņa izstādes bijušas: Republikāniskajā 
Zinību namā (Rīgas Kristus Piedzimšanas 
pareizticīgo katedrālē, 1971), Aizrobežu 

mākslas muzeja Velvju zālē (1987), izstāžu 
zālē Arsenāls (1997), sarīkojis vairāk nekā 
desmit personālizstādes: salonā „Māks-
la” (1974), republikāniskajā Zinību namā 
Rīgā (1976), Bauskas novadpētniecības un 
mākslas muzejā (1978), galerijā „Kolonna” 
Rīgā (1992), Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzejā (1994), „Dzimis Ame-
rikā” (2003), „Veltījums” Ivonnas Veihertes 
galerijā Rīgā (2004) u.c. Piedalījies grupu 
izstādēs Mongolijā, Bulgārijā, Baltkrievijā, 
Spānijā, Dānijā, Austrālijā, Vācijā, Polijā, 
Krievijā un Francijā, bijis sešu Baltijas re-
publiku akvareļglezniecības triennāļu da-
lībnieks (1977  – 1992), organizējis izstādi 
„Baltijas ceļš” (1992), sarīkojis vairākas 
akvareļu izstādes (1994 – 1997). Saņēmis 
Latvijas Mākslinieku savienības Gada bal-
vu par gada labāko gobelēnu tekstilmākslas 
izstādē Sv. Pētera baznīcā Rīgā (1978), dip-
lomu par labāko sasniegumu akvareļglez-
niecībā Vispasaules latviešu mākslinieku 
izstādē Sidnejā, Austrālijā (1992), Latvijas 
Mākslinieku savienības Gada balvu nomi-
nācijā „Personālizstāde kādā no Latvijas 
galerijām” par izstādi „Dzimis Amerikā ” 
„Rīgas galerija” (2003).

Miris 2018. gada 20. decembrī, apbedīts 
Rīgā, Raiņa kapos.

Māksliniekam  
Henriham Vorkalim – 75

ATCERAMIES UN PIEMINAM

Pirms 135 gadiem (1886) 
10. janvārī Trikātas pagasta 
„Daižos” saimnieka ģimenē 
dzimis rakstnieks, mežkopis, 
biškopis un selekcionārs Rū-
dolfs Akers. 

Beidzis Trikātas draudzes skolu, Val-
mieras A. Liepiņa proģimnāziju (1903), 
Baltijas Mežkopības biedrības Mežkopības 
skolas mežziņu nodaļu Vijciemā (1906), 
studējis Lauksaimniecības institūtā Pet-
rogradā, turpat beidzis arī karaskolu, ie-
gūstot praporščika dienesta pakāpi. 1913. 

gadā sācis strādāt par mežzini Ļeņingra-
das apgabalā. 

1924. gadā ar ģimeni atgriezies Latvijā. 
Bijis dzīvokļu kooperatīva „Savs stūrītis” 

dibinātājs un priekšsēdē-
tājs, Rīgas muitnīcas 
eksporta un tranzīta 
nodaļas vadītājs. 1940. 
gadā pārcēlies uz Kanda-
vas pagasta „Ozolājiem”, 
kurus nopircis no Jur-
ševska. Pēckara periodā 

strādājis par biškopības agronomu, mežu 
melioratoru, agronomu, vienlaicīgi rakstot 
un publicējot populārzinātniskus darbus 
par savu pētījumu rezultātiem. Publicējis 
vairākas grāmatas: „Dur, cērt, sit” (1930), 
„Audzēsim lazdas” (1956, 1959), „Bišu 
dravā” (1956, 1976), „Meži mostas” (1957, 
1973), „Ziedošās zemes stāsti” (1962), 
„Drošsirdīgais bērzs” (1963), „Bumbieru 
birztala” (1966), „Sniegpulkstenītes zvana” 
(1970). Rakstījis arī populārzinātniskus 
darbus. Literārajā darbībā izmantojis psei-
donīmu „Pļavmalu Rūdis”.

Miris 1980. gada 10. novembrī Kan-
davas pagasta „Ozolājos”, apbedīts Rīgā, 
Meža kapos.

Rakstniekam selekcionāram 
Rūdolfam Akeram – 135



8
2021. gada 5. janvāris

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS INFORMĀCIJA

2021. gada 
asenizācijas 
pakalpojumu 
grafiks

Lai nodrošinātu un veicinātu visiem 
Kandavas novada iedzīvotājiem asenizāci-
jas pakalpojumu pieejamību, arī 2021.gadā 
turpinām piedāvāt iespēju saņemt asenizā-
cijas pakalpojumus, nepiemērojot papil-
dus maksu par ceļa izdevumiem Kandavas 
novada pagastos 1 reizi mēnesī konkrētajā 
dienā pēc sekojošā grafika:
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Janvāris 5. 6.,7. 12. 13. 20. 21.
Februāris 2. 3.,4. 9. 10. 17. 18.
Marts 2. 3.,4. 9. 10. 23. 24.
Aprīlis 6. 7.,8. 13. 14. 20. 21.
Maijs 5. 12.,13. 18. 19. 25. 26.
Jūnijs 1. 2.,3. 8. 9. 15. 16.
Jūlijs 6. 7.,8. 13. 14. 20. 21.
Augusts 3. 4.,5. 10. 11. 24. 25.
Septembris 7. 8.,9. 14. 15. 21. 22.
Oktobris 5. 6.,7. 13. 14. 19. 20.
Novembris 2. 3.,4. 9. 10. 23. 24.
Decembris 7. 8.,9. 14. 15. 21. 22.

SIA ”Kandavas 
komunālie 
pakalpojumi” 
informē, ka ar 
2021. gada 1. janvāri 
slēgtas norēķinu 
kases

No 2021.gada 1. janvāra SIA “Kan-
davas komunālie pakalpojumi” slēguši 
abas kases, kurās līdz šim varēja norē-
ķināties ar skaidru naudu. Šāds pakal-
pojums klientiem  turpmāk vairs nebūs 
pieejams.

Covid vīrusa izplatības mazināšanai 
kases Jelgavas ielā 4a, Kandavā un biro-
ja telpās “Robežkalni”, Kandavas pagastā 
uz laiku jau bija slēgtas šī gada pavasarī. 
Kasēm atsākot savu darbību, secināts, ka 
cilvēki arvien mazāk izvēlas veikt klātienes 
maksājumus, un uzturēt kases vairs nav 
lietderīgi. Daudzus gadus kases jau neek-
sistē lielākajai daļai komunālo pakalpoju-
mu uzņēmumiem visā Latvijas teritorijā. 
Arī Kandavas novada pagastos kases tika 
slēgtas jau 2018. gadā.

Papildus motivācija šāda lēmuma pie-
ņemšanai bija vīrusa atkārtotā straujā iz-
platība rudenī un šobrīd.

Lai mazinātu tiešos kontaktus ar klien-
tiem, par lietām, kuras var atrisināt attāli-
nāti, uzņēmums jau gada sākumā ieviesa 
tiešsaistes portālu klientiem rēķinu un zi-
ņojumu saņemšanai, skaitītāju rādījumu 
nodošanai un automātiskiem maksāju-
miem. Atgādinām, ka gadījumos, ja nav 
pieejams internets vai tamlīdzīgi, jopro-
jām skaidrā naudā ir iespējams norēķinā-
ties veikalu tīkla “Maxima” kasēs, kur par 
šo pakalpojumu tiek iekasēti 50 centi par 
darījumu.

Palielinoties dabas resursu nodokļa 
likmei, mainīsies SIA “AAS “Piejūra”” 
nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa
No 2021. gada 1. janvāra ir plānotas izmaiņas nešķirotu sadzī-
ves atkritumu (NSA) apsaimniekošanas maksā. Tās tiks ievies-
tas, pamatojoties ar valstī apstiprināto dabas resursu nodokļa 
(DRN) palielinājumu.

2020. gadā DRN likme par nešķirotu 
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā 
ir 50,00 EUR/t, bet no 2021. gada likme 
pieaugs līdz 65,00 EUR/t. 

24. novembrī SIA “AAS “Piejūra”” Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-
misijai apstiprināšanai nosūtīja jauno ne-
šķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas 
tarifa projektu. 

No 2021. gada 1. janvāra Tuku-
ma, Talsu, Engures, Kandavas, Jaunpils, 

Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā plā-
notā maksa par 140 litru konteinera vienu 
iztukšošanas reizi būs EUR 2,41. 180  lit-
ru konteinera iztukšošanas maksa būs 
EUR 3,10, 240 l – EUR 4,13, bet 1100 l – 
EUR 18,92. 

Marķētais maiss nešķirotiem sadzīves 
atkritumiem maksās EUR 1,56. 

Līdz ar to, nešķirotu sadzīves atkritu-
mu kubikmetra cena, ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli, būs EUR 17,21.

NSA apsaimniekošanas maksas salīdzinājums
2020.g. 
maksa

2021.g. 
maksa

Izmaiņas
EUR

Izmaiņas
%

Pozīcijas 1m3=0,105 t

NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente, 
EUR/m3

4,27 4,27 0

DRN, EUR/ m3 2,46 3,19 0,73 29,67%

NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR. m3 6,76 6,76 0

NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN EUR/ m3 13,49 14,22 0,73 5,41%

PVN 21%, EUR/ m3 2,83 2,99 0,16

NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3 16,32 17,21 0,89 5,45%

NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi
DRN – dabas resursu nodoklis
PVN – pievienotās vērtības nodoklis

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties 
ar klientu apkalpošanas centra speciālistiem,  

zvanot pa tālruni +371 63123306 vai rakstot uz e-pastu 
info@piejuraatkritumi.lv

Vai tiešām tas būs tikpat 
dīvains kā Vecais gads? 
Mēs visi ceram uz veselīgu, 
mierīgu un radošu gadu. 
Iepriekšējā gadā palika daudz 
nerealizētu ideju,  
taču mācījāmies strādāt 
savādāk. 

Iveta Grunte | Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītāja |

Par lielāko pasākumu pagājušajā gadā 
izvērtās Gaisa balonu festivāls un grilēša-
nas teātris.Tik daudz apmeklētāju nebija 
sen pieredzēts! Paldies visiem atbalstītā-
jiem un dalībniekiem.

2020. gadā Līgo svētku izrāde „Dullais 
barons Bunduls” piedzīvoja trīs izrādes. 
Diemžēl zaļumballe izpalika…

Pagājušajā gadā nepaspējām nosvinēt 
Kandavas novada svētkus. Ceru, ka šogad 
atkal varēsim pulcēties un baudīt dažādās 
aktivitātes. Visi pagasti atzīmēja savus svēt-
kus, izņemot Zantes un Cēres pagastus. 

Un atkal Jauna is gads pārkāpis slieksni… 

28. decembrī tiešraidē noti-
ka apbalvošanas ceremonija 
“Labākais darbā ar jaunatni 
2020”. 

J. Šnikvalde |  
Izglītības pārvaldes vadītāja |

Ceremonijā tika suminātas labākās 
jaunatnes organizācijas, biedrības un no-
dibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, 
jauniešu centri, darbā ar jaunatni iesais-
tītās personas, kā arī labākās pašvaldības, 
kuras veic darbu ar jaunatni.

Konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 
2020” organizē Izglītības un zinātnes mi-
nistrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas 
Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas 
Jaunatnes padome”. Konkursā ikviens varē-
ja izvirzīt pretendentus nominācijās “Labā-
kais starts”, “Straujākais lēciens”, “Līdzdalī-
bas stiprinātājs”, “Veiksmīgākais projekts”, 
“Drosmīgākais projekts”, “Viedais atbalsts”, 
“Iedvesmas dzirksts”, “Jauniešiem draudzī-
ga vide” un “Pašvaldība jaunietim”.  Kon-
kursa uzdevumi ir  popularizēt darbu ar 
jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai 
un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot 
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā 
arī rosināt pašvaldības, jaunatnes organi-
zācijas un biedrības un nodibinājumus, kas 
veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās 
aktivitātes jaunatnes jomā. 

Kandavas Multifunkcionālais jaunat-
nes iniciatīvu centrs “Nagla” konkursā 
“Labākais darbā ar jaunatni 2020” ieguva 
balvas trīs nominācijās: 

“Labākais starts” tika pasniegta jau-
natnes darbiniecei Laurai Kristīnei An-
šancei par Kandavas vārda popularizēšanu 
ārpus novada robežām, sekmējot jauniešu 
pilsonisko audzināšanu, tostarp iesaisti 
brīvprātīgajā darbā un līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesos. 

Pasniegti apbalvojumi konkursā 
“Labākais darbā ar jaunatni 2020”
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Kandavas novada muzeju vērtēja valsts 
akreditācijas komisija un muzejs tika akre-
ditēts uz pieciem gadiem. 

Daudz lasītāju apmeklējuši novada 
bibliotēkas, jo visbiežāk grāmata palika 
vienīgais saskarsmes punkts.

Kāds būs 2021.gads? Grūti atbildēt. 
Noteikti izmaiņas ienesīs administratī-
vi teritoriālā reforma. Kultūras un sporta 
pārvalde saplānojusi pasākumus visam ga-
dam. Cerēsim, ka varēsim plānus realizēt. 
Uz tikšanos pasākumos!

1. decembrī valstī pieņemtais 
lēmums par Ārkārtējās si-
tuācijas pagarinājumu, nozī-
mēja, ka decembra plānotās 
aktivitātes jāatceļ. Taču tas 
nenozīmē, ka darbs apstājās! 
Neformālās izglītības process 
drīkst notikt tikai attālināti, 
un darbs ar jauniešiem notiek 
digitāli. 

Laura Kristīne Anšance | Kandavas MJIC 
“Nagla” jaunatnes darbiniece |

Jau pirmajās dienās jaunieši pauda savu 
sašutumu, parādoties pie centra logiem 
un mēģinot uzturēt kontaktu. Jaunieši ir 
pieraduši šeit iegriezties, uzsākt sarunas, 
spēlēt galda spēles un pildīt mājasdarbus 
viņiem ērtā vidē. Visvairāk viņiem nepie-
ciešama individuāla pieeja un sarunas par 
ikdienišķām lietām. Tieši tāpēc, jaunie-
ši paši izdomājuši, ka jāuztaisa vēl viens 
Whatsapp čats, kurā var runāt par mazāk 
nozīmīgākām, ikdienišķākām lietām. Cen-
tra jaunatnes darbiniece, ātri noreaģējot, 
tam pievienojās, lai uzklausītu jauniešus 
un parunātos ar viņiem. Tāpat darbinie-
ce jauniešiem velta savu laiku ārpus dar-
balaika, spēlējot ar tiem spēles tiešsaistē, 
tādējādi mazinot viņu vientulību. Vēlāk tā 
darboties sāka arī centra vadītāja Ilze. 

Daudzveidīgs darbs norisinās centra 
sociālajos tīklos. Tiek organizēti un pie-
dāvāti dažādi radošie konkursi, izveidotas 
interesantas aptaujas, izzinot jauniešu iz-
vēles svētku laikā. Jaunieši aicināti dalīties 
ar Ziemassvētku filmām, dziesmām un 
tradīcijām. Tāpat netiek palaists garām arī 
mācīšanās aspekts, izzinot atšķirības starp 
Ziemassvētkiem un saulgriežiem. 

Ievērojot drošu distanci un lietojot 
maskas, decembra ietvaros pāris jaunie-
ši kopā ar domes priekšsēdētāju Ingu 
Priedi devās raudzīties egli, kura rotājas 

Kandavas promenādē. Pēcāk jaunieši to 
arī izdaiļoja ar vairāk nekā 140 svētku kar-
tītēm, kuras izgatavojuši Kandavas nova-
da izglītības iestāžu skolēni, tajā skaitā arī 
jauniešu centra apmeklētāji. Bet tas nebija 
vienīgais labais darbs, ko jaunieši paguva 
decembra ietvaros. Kopā ar vides gidi Līgu 
Aukšmuksti tika īstenota vides sakopšanas 
talka, savācot nozāģētos krūmus netālu no 
jauniešu centra. Šoreiz tika ievērota vis-
maz 10 metru distance, lai ne tikai izvairī-
tos no vīrusa, bet arī, lai nesavainotu citus 
ar zariem. 

Esam čakli pastrādājuši gada noslē-
gumā, kopā ar jauniešiem sagatavojuši 
video sveicienus, un esam gatavi jauniem 
izaicinājumiem. Ceram uz drīzu tikšanos 
klātienē!

“Veiksmīgākais projekts” saņēma 
biedrība “Kandavas novada jauniešiem”, 
valdes priekšsēdētāja Laura Kristīne An-
šance, piedaloties Eiropas Solidaritātes 
korpusa Solidaritātes projektā “Sāc ar 
sevi!”, kura mērķis bija veicināt jauniešu 
līdzdalību un pilsonisko atbildību, attīstot 
dabai draudzīga dzīvesveida kustību Kan-
davas novadā, izmantojot bezatkritumu 
pieeju kā instrumentu. 

“Jauniešiem draudzīga vide” ieguva 
Kandavas Multifunkcionālais jaunatnes 

iniciatīvu centrs “Nagla”, kurš ar nefor-
mālās izglītības metodēm veicina atbalstu 
jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jau-
niešiem orientētu, plānotu praktisku pasā-
kumu kopumu organizēšanu un piedāvā-
jot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi 
jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. 

Svētku laikā cilvēku sirdis ir atvērtas la-
bajam, svētki atnāk un aiziet, tāpēc gribam 
pateikt lielu “paldies” MJIC “Nagla” kolektī-
vam par sirds siltumu un mīlestību, ko viņas 
dāvā Kandavas novada jauniešiem ik dienu!

Un atkal Jauna is gads pārkāpis slieksni… 
2020.gads iesākās diezgan pozitīvi un ambiciozi, jo nevienam 
prātā pat neienāca doma, ka visu kultūras un sporta dzīvi uz-
liks uz pauzes kāda vīrusa dēļ, kurš ir Ķīnā. Tajā momentā tas 
likās tālu, bet arī līdz mums tas, diemžēl, nonāca.

Roberts Rozentāls | Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājas vietnieks |

2020. gada iesākumā bijām jau gandrīz 
pabeiguši basketbola čempionāta regulāro 
sezonu, iesākuši zāles futbola čempionā-
tu un aizvadījuši divus posmus florbola 
čempionātam. Taču tad līdz vasarai mūs 
nostopēja. 

Vasaras sezonā kad bija atļautas akti-
vitātes aizvadījām Valdeķu, Grenču, Mat-
kules, Kandavas, Vānes, Zemītes, Iestāžu 
un uzņēmumu sporta svētkus. Pabeidzām 
basketbola čempionātu, spēles aizvadījām 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
skaisti atjaunotajā stadionā. Aizvadījām 
arī Kandavas novada atklāto čempionātu 
futbolā. Vasaras sezonā mēs atkal uz mirkli 
varējām izpausties. Mūsu veterānu futbola 
komanda pat startēja turnīrā Lietuvā. Kā 
arī veterānu sporta spēlēs. Tika aizvadīti 

taku skriešanas seriāli, orientēšanas pos-
mi. Izstrādājām velo maršrutus, kā arī foto 
orientēšanos ar vēstures piesitienu. Likās, 
ka lēnām atgriežamies normālās sliedēs, at-
sākās arī basketbola sezona, kas šogad tika 
gaidīta ar divtik lielu prieku, jo mums ir pa-
šiem sava sieviešu komanda - BK Kandava. 
Tika izcīnītas pirmās uzvaras un piedzīvoti 
pirmie sāpīgie zaudējumi. Taču nāca Covid 
otrais vilnis un atkal visi tikām uzlikti uz 
pauzes, šoreiz pat nedaudz smagāk.

Jāsaka, ka vasaras sezonā vēl palika 
daudz nerealizētu ideju un to pašu varam 
teikt arī par ziemas sezonu. Tāpēc ar lielu 
cerību gaidām, kad šis neparedzamais vī-
russ mūs pametīs un atļaus atgriezties nor-
mālā – aktīvā ikdienas dzīvē. 

Aicinu cilvēkus izkustēties un paspor-
tot individuāli, jo kā jau mēs visi zinām, 
sports vairo pozitīvo, kas mums šajā drū-
majā laikā ir tik ļoti nepieciešams. 

Sports vairo pozitīvo

Darbs jauniešu centrā “Nagla” 
notiek digitāli

Pasniegti apbalvojumi konkursā 
“Labākais darbā ar jaunatni 2020”

Iveta Grunte Roberts Rozentāls
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Kandavas novada  
2020. gada grantu konkursa 
“Attīsti uzņēmējdarbību 
Kandavas novadā”  
I kārtā, tika iesniegti  
4 pieteikumi un apstiprināti 
2 pieteikumi.

Silva Ivuškāne | Projektu vadītāja |

Projekta G-2020-k1-001 mērķis bija 
uzsākt uzņēmējdarbību radot veidus, kā 
veicināt sabiedrības izpratni par ekoloģis-
ku, nealerģisku vidi, pārtiku un tās sniegto 
labumu gūšanu un izmantošanu dažādās 
sfērās. Uzsāktā uzņēmējdarbība saistīta ar 
dārzniecības nozari, agro sīpolpuķu (tulp-
ju, narcišu, hiacinšu) audzēšanu siltumnī-
cās, garo siltumnīcas eko gurķu un dažādu 
papriku, tomātu vissezonas audzēšanu sil-
tumnīcās kā arī eko garšvielu un tēju au-
dzēšanu, pārstrādi un izmantošanu, piedā-
vājot to patērētājiem dažādos veidos. 

Projekta G-2020-k1-004 mērķis bija 
izveidot ģimenes uzņēmumu, kas nodro-
šina veselīgu trušu gaļas produkciju vietē-
jam tirgum. Izveidojot bioloģisku saimnie-
cību, lai paaugstinātu produkcijas kvalitāti 
un paplašinātu klientu loku. 

Kandavas novada 2020.gada grantu 
konkursā “Attīsti uzņēmējdarbību Kanda-
vas novadā” II kārtā, tika iesniegti un ap-
stiprināti 5 pieteikumi.

VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

Kandavas novadā liela daļa iedzīvotāju, kuri reģistrējušies kā 
saimnieciskās darbības veicēji, ir pašnodarbinātas personas, 
kas sniedz dažādus pakalpojumus. Tā ir gan darbība skaistum-
kopšanas nozarē, velosipēdu un motociklu remonts, pirtnieka 
pakalpojumi un vēl daudzi citi dažāda veida pakalpojumi. 

Iveta Pāža | Uzņēmējdarbības konsultante |

Šis būs stāsts par vienu no viņiem – mīk-
sto mēbeļu un paklāju ķīmiskās tīrīšanas 
speciālisti Raivitu Simanovsku-Simanoviču. 

Raivita bērnību pavadījusi Vānē, tagad 
dzīvo Kandavā un šajā gadā ir uzsākusi 
savu biznesu.

Kā radās ideja šāda veida pakal - 
po jumam?

– Automašīnu salonus esmu tīrījusi 
jau agrāk, strādāju kādā vietējā uzņēmu-
mā. Darbs ar ķīmijām šķita interesants 
un daudzveidīgs. Pēc tam bija pauze, biju 
mājsaimniece, bet šī doma, ka kādu dienu 
varētu to visu atsākt, tikai nedaudz citā 
veidā, mani nepameta. Man varbūt pavei-
cās, jo mums Kandavā nav šāda veida pa-
kalpojumu. Sākumā šaubījos, bet sākt biz-
nesu mani iedrošināja grāmatvede Dace 
Rozentāle.

Kā tev palīdz ģimene?
– Man ir mamma un vislielākais pal-

dies pienāktos tieši viņai. Viņa man darbu 
iemācīja jau agrā bērnībā, tāpat to, ka ne-
vienam no gaisa nekas nenokrīt, ir jāpiece-
ļas, jāiet un jādara.

Man ir ļoti paveicies ar otro pusīti, 
mans vīrs Kaspars principā, visas manas 
idejas realizē un vienmēr atbalsta. Arī par 
finansiālo bāzi, šo visu uzsākot, jāpateicas 
tieši viņam, tāpēc līdz šim nav bijusi va-
jadzība piesaistīt projektu naudu. Mēs ģi-
menē no laika gala esam bijuši viens par 
visiem, visi par vienu.

Kādi ir plāni nākotnē?
– Ja runājam par nākotni, tad turpinā-

šu strādāt, kā līdz šim. Pagaidām nav plānā 
piesaistīt projektu naudu, jo tieku galā pati. 
Šobrīd strādāju ar visa veida mīkstajām 
mēbelēm un mīkstajiem grīdas segumiem, 
bet ar pavasari atsākšu tīrīt automašīnu sa-
lonus. Arī gaidāmā nodokļu reforma mani 
īpaši neuztrauc un pagaidām nedomāju 
kaut ko mainīt – dzīvosim, redzēsim.

Kas jādara, lai kļūtu par Tavu klientu?
– Ja kāds īsti nesaprot manu nodar-

bošanos, tad īsi varu pastāstīt. Piedāvāju 

ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumus, visa 
veida mīkstajām mēbelēm un mīkstajiem 
grīdas segumiem, kā arī automašīnu salo-
niem. Man piezvana, izstāsta vēlmes, ja ir 
iespēja, tad atsūta bildes. Vienojamies, un 
braucu strādāt. Darbu veicu ar profesio-
nālajām ierīcēm un atbilstošiem ķīmiska-
jiem līdzekļiem. Viss kas man vajadzīgs no 
klienta, ir silts ūdens un elektrība.

Kas darbā priecē visvairāk?
– Gandarījums, ko sniedz cilvēku 

prieks par darba rezultātu, man ir ļoti 
svarīgs, tas motivē, iedvesmo doties tālāk 
un dod pārliecību, ka esmu uz pareizā 
ceļa. Ik pa laikam, šim un tam piemēro-
ju atlaides. Piemēram, pensionāriem de-
cembrī bija 10% atlaide.

Projekta G-2020-k2-001 mērķis bija 
paplašināt savu darbību un iespējas, vei-
cot apdrukas un iespieddarbus. Produkti, 
kurus būs iespējams piedāvāt klientiem ir 
tekstilizstrādājumi, aksesuāri, mājas dizai-
na priekšmeti un suvenīri, ar Kandavas, 
Kurzemes un Latvijas simboliku. 

Projekta G-2020-k2-002 mērķis bija 
veicināt uzņēmējdarbības attīstību, da-
žādošanu un jaunu produktu veidošanu. 
Zemnieku saimniecības nākotnes vīzija ir 
nodrošināt patērētājus ar veselīgu un da-
bīgu produkciju (mellenes), radīt vietējiem 
iedzīvotājiem sezonas darba vietu iespējas. 

Projekta G-2020-k2-003 mērķis bija 
Kandavā audzēt Buckfast bišu rasi un, 
pavairojot bites, tiekties pēc maksimāli 
produktīvākās bišu mātes, lai bišu saimes 
ievāktu maksimāli lielu biškopības pro-
dukcijas daudzumu, ko iepakot un pārdot 

vietējā tirgū, kā arī radītās produktī-
vās bišu mātes un bišu saimes pārdotu 
biškopjiem. 

Projekta G-2020-k2-004 mērķis bija 
paplašināt esošā uzņēmuma darbības sfēru 
ar jaunu pakalpojumu, kas organiski papil-
dinātu esošo pakalpojumu klāstu un uzla-
botu jau esošā piedāvājuma konkurētspēju 
tirgū. Uzņēmums darbojas ar dažādu uz 
interneta bāzētu risinājumu programmē-
šanu un uzturēšanu.

Projekta G-2020-k2-005 mērķis ir ie-
gādāties nepieciešamos pamatlīdzekļus, lai 
varētu uzsākt un attīstīt uzņēmuma saim-
niecisko darbību. Uzņēmums nodarbojas 
ar iekārtu vadības sistēmu projektēšanu, 
ražošanu un programmēšanu, uzņēmums 
sniedz gan programmēšanas, gan kons-
truēšanas pakalpojumus, kā arī izstrādā un 
ražo unikālus produktus. 

Gandarījums par paveikto mani motivē 
un iedvesmo

Īstenotie grantu konkursa projekti 2020. gadā

Numurs Projekta atbalstāmās 
izmaksas

Granta apmērs (80% no 
atbalstāmajām izmaksām

G-2020-k1-001 2139,42 1711,54
G-2020-k1-004 1974,99 1579,99

KOPĀ: 4114,41 3291,53

Numurs Projekta atbalstāmās 
izmaksas

Granta apmērs (80% no 
atbalstāmajām izmaksām

G-2020-k2-001 2500,00 2000,00
G-2020-k2-002 2100,00 1680,00
G-2020-k2-003 2217,65 1774,12
G-2020-k2-004 1565,15 1252,12
G-2020-k2-005 2500,00 2000,00

KOPĀ: 10 897,90 8718,32
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Sajūsmas pilns PALDIES Gundai Cīrulei un 
viņas draugiem par krāšņi saposto Matkules 

pagastmāju! Daudz ieceru Jaunajā gadā un tās 
piepildīt vēlu visiem novadniekiem!

Skudrene

Paldies!

Kandavas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā 2020. gadā 
kopumā sastādīti 235 civil-
stāvokļa aktu reģistri un tas ir 
par 2 reģistriem mazāk, nekā 
2019. gadā. Kopā 69 dzimša-
nas, 111 miršanas un 55 laulī-
bu reģistri. 
Maija Zariņa | Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja |

2020. gadā dzimušie
2020.gadā sastādīti 69 dzimšanas reģis-

tri, dzimuši 32 zēni un 37 meitenes, un tas 
ir par 3 bērniem vairāk, kā 2019.gadā. Pēc 
Iedzīvotāju reģistra datiem Kandavas nova-
dā dzīvesvieta deklarēta 64 bērniem, kuri 
dzimuši 2020.gadā. Laulībā dzimuši 29 bēr-
ni, pamatojoties uz paternitātes atzīšanu 39 
bērni, bez ziņām par tēvu reģistrēts 1 bērns. 
Viens bērniņš reģistrēts nepilngadīgai mā-
miņai. Pirmais bērniņš sagaidīts 13 ģimenēs, 
otrais 36, trešais 13, ceturtais 5, bet piektais 
divās ģimenēs. Tāpat kā pērn, visvairāk Kan-
davas novada bērni nākuši pasaulē Kuldīgas 
slimnīcā 32, Jūrmalā 15, Dobelē 8, Rīgā 6, kā 
arī Ventspilī, Liepājā un divi bērniņi mūsu 
novadā dzimuši mājdzemdībās. 2020.gadā 
reģistrēti arī dvīņu puikas.

Populārākie meiteņu vārdi 2020.gadā - 
Sofija (3), divas reizes atkārtojas vārdi Es-
tere, Emīlija, Elza, Evelīna, Madara, Anna 
un Keita. Diviem zēniem izvēlēti vārdi 
- Toms, Emīls, Niks un Jānis. Septiņiem 
bērniem vecāki devuši divus vārdus. Aiz-
vadītajā gadā vecāki bijuši ļoti radoši vār-
du izvēlē un saviem bērniem devuši arī re-
tāk sastopamus vārdus kā Madeta, Heilija, 
Heidija, Naomia, Damijans, Regnārs, Leo, 
Rio. Kandavas novada latviskā vide ļoti jū-
tama arī bērnu vārdu izvēlē, jo 2020.gadā 
mūsu novadā bērniem reģistrēti latviski 
vārdi kā Anna, Ieva, Māra, Telma, Marta, 
Jānis, Kārlis, Mārtiņš, Zemgus.

Jaunie vecāki no pašvaldības saņem 
bērna piedzimšanas pabalstu 200 eiro ap-
mērā, mazuļa pirmo dienasgrāmatu un 
dzimšanas apliecības vāciņus. Joprojām 
katrs mazulītis saņem dāvanā arī omītes 
Gitas Zuzes adītās čībiņas. 2020.gadā tra-
dicionālais pasākums “Esmu dzimis Kan-
davas novadā” notika brīvdabas estrādē 
“Ozolāji”, uz to tika ielūgti pagājušajā gadā 
dzimušie un novadā deklarētie 75 mazulīši 
ar ģimenēm. Katru gadu jaunie pilsoņi tiek 
reģistrēti Goda grāmatā un saņem skaistu 
dāvanu ar novada simboliku. 

2020. gadā mirušie
2020.gadā Kandavas novada Dzimtsa-

rakstu nodaļā reģistrēti 111 mirušie (55 
sievietes un 56 vīrieši) tas ir par 8 reģis-
triem vairāk, nekā 2019.gadā. Pēc mirša-
nas reģistru datiem 27 cilvēkiem deklarētā 
dzīvesvieta bijusi citā novadā. Biežākie nā-
ves cēloņi bijušas sirds slimības un vēža in-
toksikācija, reģistrēts arī viens COVID19 
mirušais. No 111 mirušajām personām, 
30 mirušie bijuši vecumā līdz 65 gadiem, 
bet 81 pensijas vecuma. Uzreiz pēc mirša-
nas reģistrācijas, Kandavas domes Valsts 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā ap-
meklētāji var aizpildīt arī pieteikumu ap-
bedīšanas pabalsta saņemšanai. Daudzi 
novērtējuši šī pakalpojuma pieejamību 
Kandavā, vienas iestādes ietvaros.

Laulības 2020. gadā
Pandēmijas izsludināšana 2020.gadā 

visā valstī samazināja noslēgto laulību 
skaitu par 2000 laulībām. Arī Kandavas 
novadā ārkārtējās situācijas dēļ tika at-
celtas vairākas vasarā plānotās laulību ce-
remonijas. Salīdzinot ar 2019.gadu, kad 
Kandavā tika reģistrētas 68 laulības, 2020.
gadā reģistrēts par 13 laulībām mazāk t.i. 
55 laulības. Tomēr augusts patīkami pār-
steidza ar noslēgto laulību rekordu, kad 
Kandavas novadā tika noslēgtas 20 laulī-
bas, arī jūlijā bija 12 kāzas, kas kopā sastā-
da teju pusi no gada laulību skaita. Pērn 25 
laulības tika reģistrētas izbraukumos, no 
tām divas arī gaisa balonā, Gaisa balonu 
festivāla laikā. Interesanti, ka laulības tika 
slēgtas visās nedēļas dienās, arī pirmdienās 
un svētdienās un Jā vārdi skanēja arī plkst. 
6:00 no rīta. Garākā laulību ceremonija 
ar 65 viesiem pērn norisinājās 1st. un 15 
min. ,bet īsākā tikai 8 minūtes. Laulājamo 
vecums 2020.gadā līgavaiņiem bijis no 25 
līdz 78 gadiem, bet līgavām no 22 gada līdz 
72 gadiem. 

Tradicionāli pašvaldība katru gadu dā-
vina saviem novadniekiem svinīgo laulību 
ceremoniju, kas dod iespēju noslēgt laulī-
bu, nemaksājot pašvaldības nodevu. 2020.
gadā akcijā devām iespēju mūsu novad-
niekiem izvēlēties bez maksas izbraukuma 
ceremoniju, pašiem izvēloties datumu un 
vietu. Akcija deva skaistu iespēju mūsu 
novadniekus salaulāt gaisa balonā, Buses 
pilskalnā un Valdeķu pils parkā. Kā katru 
gadu, arī mūsu uzņēmēji pasniedza jauna-
jiem pāriem brīnišķīgas dāvanas. Vīndaris 
Ivo Immermanis jau otro gadu dāvināja 
savus izcilos vīnus, Rūmenes muiža uzsau-
ca pirts rituāla baudīšanu jaunlaulātajiem, 
bet Kalnmuiža dāvāja iespēju atpūsties 

jaunlaulāto Luksus numuriņā. Arī 2021.
gadā Dzimtsarakstu nodaļa organizēs šādu 
akciju, tāpēc pāriem, kas vēlas izmantot ie-
spēju, jāseko līdzi informācijai!

2020. gada Kāzu jubilejas 
2020.gadā Goda jubilejās mēs sveicām 

26 pārus, izmaksājot naudas balvās 1940 
eiro. Priecājamies, ka tā mūsu novadam 
kļuvusi par jauku tradīciju, kurā godina 
stiprās ģimenes. Pērn sveicām arī pāri, kas 
svinēja Briljanta kāzas (70 gadi laulībā), 
kas ir ļoti rets gadījums visā valstī. Kopumā 
tika sveikti 4 Dimanta pāri, 10 Smaragda 
pāri, un 11 Zelta pāri. Kā ierasts, sveicām 
tikai tos pārus, kurus sveikšanai pieteica 
radinieki, draugi, kaimiņi vai paši. Vēlme 
svinēt, vai nesvinēt paliek katra paša ziņā 
un mēs ievērojam cilvēku privātumu. Ie-
priekš ar katru pāri sazināmies un norunā-
jam, kā nodosim sveicienus. Jāpaskaidro, 
ka dati par laulībām, kuras noslēgtas pirms 
50 un vairāk gadiem, neglabājas mūsu ar-
hīvā, tāpēc nevaram uzminēt, kuram pā-
rim gaidāma Goda jubileja. Tāpēc vien-
mēr ļoti priecājamies, ka paši kāzu jubilāri 
ierodas pieteikt svinīgo ceremoniju, jo šie 
svētki ir ļoti īpaši, svinīgi un aizkustinoši 
gan pašam pārim, gan visai dzimtai. Gada 
beigās apkopojam Goda pārus un visus re-
ģistrējam Kāzu jubileju Goda grāmatā. Šī 
grāmata piecu gadu laikā izveidojusies kā 
brīnišķīga laika liecība ar Goda pāru pa-
rakstiem un fotogrāfijām. 

2021.gadā Goda jubilejas atzīmēs pāri, 
kuri laulības noslēguši 1971.,1966., 1961.; 
1956. un 1951. gadā. Aicinām iesniegt 
pieteikumu naudas balvas un sveiciena 
saņemšanai vienu mēnesi pirms gaidāmās 
kāzu jubilejas.

DZĪVESZIŅAS

Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2020. gada 28. novembra līdz  

30. decembrim reģistrēti 5 jaundzimušie:
Evelīna, Melānija, Estere, Heidija un  

Edvards Rio

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2020. gada 28. novembra līdz  
30. decembrim reģistrēti mirušie: 

Cīcis Jānis (1956) Kandava
Feteris Ivars (1970) Zantes pagasts

Gaile Antoņina (1950) Kandava 
Grenevica Zenta (1941) Cēres pagasts

Kreicbergs Leons (1936) Kandavas pagasts
Landiša Erna (1930) Matkules pagasts

Lauva Alīse (1916) Kandava
Mihailovs Nikolajs (1956) Kandavas pagasts

Ošenieks Viesturs (1958) Kandava
Širins Staņislavs (1938) Kandava

Sēru vēstis

Decembrī kāzu jubilejas atzīmēja:

Zelta kāzas: 
Velta un Juris Šepetovski

Smaragda kāzas: 
Līvija un Jēkabs Jakobsoni;  
Lūcija un Ilmārs Barovski

Dimanta kāzas: 
Valija un Maigonis Graudiņi

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
un skumju brīdī esam kopā  
ar Zeltīti Feteri dzīves biedru  
mūžībā aizvadot.

Kandavas novada bāriņtiesas 
kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA

Laulību noslēguši
Sveicam decembrī salaulātos pārus!

Jeļena Kozlovska un Viesturs Bāns 
Elīna un Jānis Garsili

Inga un Viesturs Strīķi.

* * *

Par apbedīšanas 
pakalpojumiem novadā
Atgādinām, ka septembra beigās mainījās ap-
bedīšanas pakalpojumu sniedzējs Kandavas 
novadā. 
Šobrīd apbedīšanas pakalpo-
jumus Kandavas novadā un 
tās apkārtnē nodrošina apbe-
dīšanas birojs „Tāle”, nodroši-
not pilnu apbedīšanas pakalpojumu klāstu.
Apbedīšanas birojs atrodas Kandavā, Sabiles 
ielā 5, (blakus veikalam Centrs), biroja darba laiks: 
darba dienās no 09.00 līdz 15.00, 
diennakts tālrunis 266 90 992.

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
pārskats par darbu 2020. gadā

Gaisa balons ar kāziniekiem paceļas virs Abavas tilta
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, 

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

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 12 (188). 
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

Uzsākta projekta WiFi4EU īstenošana
Kandavas novada dome 
uzsākusi projekta WiFi4EU 
īstenošanu.

WiFi4EU projekts ir Eiropas Komisi-
jas iniciatīva, kuras mērķis ir visā Eiropā 
stimulēt bezvadu interneta (Wi-Fi) brīvu 
pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un 
publisko vietu apmeklētājiem.

Projekta ietvaros tiks izvietoti 12 bez-
maksas Wi-Fi piekļuves punkti Kandavas 
pilsētā. WiFi4EU interneta piekļuves pun-
ktu plānotās atrašanās vietas ir:

• Kandavas novada Dome, Dārza iela 6, 
Kandava (2 punkti);

• Kandavas kultūras nams, Lielā iela 28, 
Kandava (2 punkti);

• Kandavas Tūrisma informācijas centrs, 
Ūdens iela 2, Kandava (1 punkts);

• Kandavas muzejs, Talsu 11, Kandava (1 
punkts);

• Kandavas vecpilsētas Promenāde, 
Ūdens iela 2, Kandava (1 punkts);

• Kārļa Mīlenbaha parks, Skolas iela 9, 
Kandava (1 punkts);

• Brīvdabas estrāde OZOLĀJI, Kūrorta 
iela 14, Kandava (1 punkts);

• Kandavas sporta halle, Skolas iela 12, 
Kandava (1 punkts);

• Kandavas Skeitparks, Zīļu iela 2, Kan-
dava (1 punkts);

• Skvērs pie Bruņinieku pilskalna, Lielā 
iela 10A, Kandava (1 punkts).

Projekta īstenošanai pašvaldībai pie-
šķirts finansējums 15 000 EUR vērtībā, kas 
segs izmaksas saistībā ar bezvadu interneta 
pieslēguma punktu tehnisko aprīkojumu 
un uzstādīšanu.

Wi-Fi punktu ierīkošanu veic uzņē-
mums SIA “SL.NET”.

Sintija Kokina, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja

Par Kandavas  
novada kalendāru  
2021. gadam

Ja vēl neesat saņēmuši savās past-
kastītēs sienas kalendāru “Kandavas 
novads 2021” (vai arī, ja jums nav 
pastkastītes, vai tā ir Kandavas pastā) 
lūdzam zvanīt pa tālruni 26391302 
(darba laikā) un vienoties par to, kā 
saņemsiet kalendāru. 

Kandavā rezidentūras 
praksi pediatrijā uzsāks 
jaunais ģimenes ārsts

Kā jau iepriekš vēstījām, pēc ilgsto-
šiem ārsta meklējumiem, visbeidzot tika 
uzrunāts rezidentūras students Gatis 
Ķiršakmens, kurš šobrīd kvalificējas ģi-
menes ārsta specialitātē un apsolījis dar-
ba gaitas turpināt Kandavā, izveidojot 
savu patstāvīgu prakses vietu. 

Studiju laikā notiek rezidenta rotācija 
pie dažādu specialitāšu ārstiem, lai iegūtu 
plašu priekšstatu par saslimšanām un prak-
tisko pieredzi darbā ar pacientiem. Tā kā 
jaunajam ģimenes ārstam nāksies pārņemt 
arī daļu no pediatres Ilzes Spuriņas pacien-
tiem, tātad bērnus un jauniešus, rezidents 
Gatis Ķiršakmens plāno uzsākt ārsta praksi 
pediatrijā Ilzes Spuriņas uzraudzībā, tiklīdz 
būs uzlabojusies epidemioloģiskā situācija 
Jelgavas slimnīcā, kur šobrīd viņš strādā 
palīdzot stabilizēt situāciju.

 Prakses ilgums paredzēts līdz 26. mar-
tam, cerot, ka COVID-19 vīruss neizjauks 
prakses plānus, un ārstam nevajadzēs do-
ties ilgstoši aizvietot saslimušos kolēģus 
citās slimnīcās. 

Gatis Ķiršakmens ir strādājis Neatlie-
kamajā medicīniskajā palīdzībā, un šobrīd 
paralēli studijām strādā Jelgavas slimnīcas 
uzņemšanas nodaļā. Ģimenes ārsta prak-
si Kandavā, G. Ķiršakmens plāno atvērt 
2021. gada oktobrī.

Inga Priede, Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja

PROJEKTS

Valteru ielas 7  
Kandavā iedzīvotāji  
meklē kurinātāju,  

interesēties  
pa tālruni 26657744! 

Latvijas Sarkanā Krusta 
Kandavas novada 
komiteja aicina
novada I. un II. grupas invalīdus un bērnus 
invalīdus līdz 17. janvārim pieteikties 
Jaungada saldo dāvanu saņemšanai. 

Pieteikties varat zvanot uz tālruni 26312977  
vai 29327696.

Gaidīsim Jūsu zvanus!

TE IR
DARBS


