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Kandava – pilsēta ar noslēpumu
Vai tu esi bijis Kandavā? Daudzi saka: „Protams! Kas tas par 
jautājumu?”. Taču bieži vien izrādās, ka šie cilvēki tikai mūsu 
pilsētai cauri braukuši, bet neko no Kandavas un tās jaukuma 
nav redzējuši. Uzbraucot augšā kalnā, izstaigājot vecpilsētu un 
Kandavas pakalnus, viņi jūtas patīkami pārsteigti un saka, ka 
daudzus gadus cauri braukuši, bet nav zinājuši, ka mums ir tik 
brīnišķīga pilsēta.

Ilze Dravniece | TIC vadītāja |

Strādājot ar mūsu klientiem, ir iespē-
ja sajust cilvēku pozitīvās emocijas, viņi 

priecājās par Kandavu un Kandavas no-
vadu, viņus apbur šarmantā vecpilsēta un 
iespēja atpūsties no lielpilsētas kņadas. Viņi 
sajūsminās par lietām, kas mums vietējiem, 

šķiet tik pierastas un reizē pašsaprotamas. 
Piemēram, laipni un atsaucīgi cilvēki, se-
natnīga arhitektūra, tīrs gaiss, gards ēdiens, 
putnu dziesmas, iespēja pastaigāt ar basām 
kājām un ieelpot ziedošas pļavas aromātu 
vai vienkārši raudzīties mākoņos. 

Ārzemnieki brīnās, ka Latvija ir tīra, kul-
turāla un zaļa valsts. Ļoti daudzi no viņiem 
ir patiesi pārsteigti, ka cilvēki Latvijā ir tik 
inteliģenti, radoši un prasmīgi. Viņi izbauda 
mieru, skaistos dabas skatus un iespēju do-
ties nesteidzīgās pastaigās, priecājas par ar-
hitektūru, bauda ēdienu, apmeklē kultūras 
un sporta pasākumus, kā arī labprāt iegādā-
jas vietējo amatnieku radītas lietas. 

Kas brauc Kandavu lūkoties?
Kandavas Tūrisma informācijas cen-

trā (TIC) līdz 2019. gada decembra vi-
dum pēc informācijas vērsušies jau 7238 
klienti, no tiem 804 bija ārzemnieki. Šis 
bijis apmeklētājiem bagātākais gads TIC 
septiņpadsmit gadus ilgajā pastāvēšanas 
laikā. Jau 2018. gadā bija salīdzinoši liels 
apmeklētāju skaits – 6394 un 550 no vi-
ņiem bija ārzemnieki. Salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem 2017. gadā Kandavas Tūris-
ma informācijas centram bija 2803 klienti, 
2016. gadā – 3445, 2015. gadā – 4659. 

Katrai dienai lai ziemas baltuma miers, pavasara 
ūdeņu skanīgums, vasaras saules siltums  

un rudens ziedu krāsainība!
Laimīgu Jauno 2020.gadu! 

Kandavas novada dome
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Ir sācies Jauns gads, jauns posms 
mūsu dzīvēs, katram savs un tajā 
pašā laikā, mums visiem kopīgs! 
Esam jaunu darbu sākumā, ir jā-

virzās uz priekšu, izvērtējot aizvadītā gada 
kļūdas. 

Neskatoties uz saspringto aizvadītā gada 
budžetu, kad nācās pārņemt internātvidus-
skolas uzturēšanu, kas prasīja lielu finansiālo 
ieguldījumu, ir paveikts daudz labu darbu, 
piesaistot projektu un fondu finansējumu. 
Esam izveidojuši jaunus tūrisma objektus 
un rekonstruējuši jau esošos, labiekārtojuši 
dažādus objektus, ēkas un vietas, sakārto-
juši ceļus, uzsākuši ūdenssaimniecības un 
siltumapgādes projektus. Tomēr ne visu var 
paveikt, lai kā gribētos. Pa kādam jaunam 
objektam centīsimies izveidot arī šajā gadā!

Priekšā sarežģīts un saspringts laiks, jo 
tieši tagad izšķirsies – būt, vai nebūt Kanda-
vas novadam! Tāpēc atbildība, smags darbs 
un centieni paveikt visu iespējamo pēc labā-
kās sirdsapziņas ir divtik nozīmīgi. Janvāra 
nogalē tiks apstiprināts 2020. gada budžets, 
kas ir katras pašvaldības galvenais plānoša-
nas dokuments un galvenais instruments 
funkciju veikšanai. Līdz ar budžetu tiek sa-
stādīts arī investīciju plāns, kurā esam plā-
nojuši Skolas ielas un Lāčplēša ielu sakār-
tošanu. Iepriekšējā stāvoklī tiks sakārtotas 
arī ielas, kurās norisinās ūdenssaimniecības 
projekts. 

Katrā novada pagastā ir paredzēti lielāki 
vai mazāki darbi, kurus prioritārā secībā sa-
vām konsultatīvajām padomēm ieteica paši 
pagasta ļaudis. Daudz ieteikumu saņēmām 
iedzīvotāju sapulcēs. Ar sociāli ekonomisko 
plānu 2020. gadam varēsiet iepazīties pēc 
budžeta apstiprināšanas.

Katru gadu ar dažādu sociālo pakal-
pojumu un pabalstu palīdzību, atbalstām 
novada iedzīvotājus, kuri nonākuši grūtā 
situācijā. Nozīmīgu daļu budžetā aizņem 
dažādi Ministru Kabineta noteikumi, kuru 
rezultātā pašvaldībām palielinās saistības. 
Algu palielinājums izglītības darbiniekiem, 
finansējuma samazināšana 1.-4. klašu skolē-
nu ēdināšanai, kur pusi nāksies segt pašval-
dībai. Pašvaldības vairs nesaņems dabas re-
sursu nodokli, kas bija svarīgs finansējums 
komunālajai saimniecībai virsūdeņu un no-
tekūdeņu attīrīšanai. Finanšu samazinājums 
gaidāms arī ceļu uzturēšanas nozarē.

Daudz domājam par kultūras un sporta 
pilnveidošanas iespējām, cenšamies ieviest 
jaunas tradīcijas, lai mūsu novada ļaudīm 
un viesiem būtu iespēja saturīgi pavadīt 
brīvo laiku. Esam ceļā uz XII Latvijas Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, un 
man ir liels prieks un gandarījums par mūsu 
bērnu un jauniešu kolektīvu dalību šajos, 
latviešiem tik nozīmīgajos svētkos.

Mums visiem kopā darāmā ir ļoti daudz, 
tādēļ vēlos pateikties par jūsu atbalstu no-
vada dzīves veidošanā un aktivitāti novada 
saglabāšanā!

Jūsu, Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

Lai Jaunajā gadā 
veiksme, spēks 
un izturība, darot 
labus darbus!

Lai jaunajā gadā 
nepietrūkst sapņu, 
ko piepildīt

Aizvadīts decembris- gada tumšākais 
mēnesis. Bet tajā bija gada gaišākie un skai-
stākie svētki – Ziemassvētki, un pašās de-
cembra beigās sagaidīts Jaunais gads.

Parasti gadu mijā domās pārlapojam 
aizgājušajā gadā paveikto un ar cerībām ve-
ramies jaunajā.

Ar Kandavas novada domes, valsts un 
ES atbalstu Matkulē 2019. gadā tika īstenots 
projekts “Neaizmirst!”. Projekta mērķis bija 
labiekārtot komunistisko represiju upuru 
piemiņas vietu, kas veltīta izsūtītajiem Mat-
kules pagasta iedzīvotājiem. Komunistisko 
represiju upuru piemiņas vietas labiekār-
tojuma dizaina meta autore ir matkulniece 
Una Ozola-Ozoliņa, tehniskā projekta auto-
re Baiba Beķere, labiekārtošanas darbus vei-
ca SIA “AB Būvnieks”, bet būvuzraudzību – 
SIA “LR BŪVE”. Projekta kopējās izmaksas 
22199,02 EUR, publiskais finansējums 
19 979,12 EUR un 2219,90 EUR Kandavas 
novada domes līdzfinansējums. 

Kandavas novada iespēju fonda kon-
kursa “Dari pats” ietvaros realizējām pro-
jektu “Vāri, cep un grilē Matkulē”, kas darīja 
sakoptāku vidi pie lapenes sporta laukumā. 
Kopējās projekta izmaksas 468,00 EUR, no 
iespēju fonda 314,00 EUR.

Paldies visiem novada sadarbības uzņē-
mumiem (SIA “Kandavas ceļi”, SIA “KKP”, 
SIA “RGR plus”).

Lepojos ar matkulnieku skaisti sakop-
tajām sētām, pērn mājas “Lielskudras”, to 
īpašniece Austra Ozoliņa Lautenbaha, ie-
guva nomināciju “Dižākā lauku sēta” un 
“Kalnalangsēde” jaunie saimnieki Inese un 
Sandis Zaļie saņēma balvu par piedalīša-
nos konkursā. Paldies Antai Birkenšteinai 
par piedalīšanos nominācijā “Radošākais 
novadnieks”. 

Īpašs paldies tiem pagasta cilvēkiem, 
kuri šogad palīdzējuši dažādos darbos, 
sniedzot atbalstu un palīdzību. Vēlu visiem 
laimīgu, panākumiem bagātu Jauno gadu! 

Lai nepietrūkst sapņu, ko piepildīt, 
mērķu, uz kuriem tiekties, darbu, kas dod 
gandarījumu!

Vēlu visiem laiku, 
kas sniedz iespēju 
uzkrāt gaišumu!

Vecā gada pavadīšana un jaunā sagai-
dīšana ir laiks, kad ar dvēseļu dziesmām 
caurvītas un mūzikas skaņām pildītas ir 
domas un atziņas. Ja dabā pietrūkst saulītes, 
apdziest arī dvēseliskais gaišums. Ir jāapstā-
jas. Ir jāieklausās klusumā. Un šis ir arī tas 
brīdis, kad jānoliek malā skrejošā ikdiena. 
Apstājies, ieklausies un ieklausies savā sirdī. 

Priecājos, ka lauku sētas iemirdzas eglī-
tes svecīšu liesmiņās. Esmu pateicīga un le-
pojos ar pagasta enerģiskajiem un izdomu 
bagātiem ļaudīm, kas spējuši sapost savas 
darba vietas, skatlogus un mājokļu logus, 
kas dabas pelēcīgumu dara gaišāku.

Esmu priecīga un lepna, ka ar KNIF at-
balstu projektā “Dari Pats” izdevies izveidot 
ļoti pievilcīgu, mākslinieciski skaistu, labie-
kārtotu Vānes vizītkarti- autobusu pieturu.

Ar ES finansējumu un Domes līdzdalī-
bu ir izdevies izbūvēt pašvaldības ceļu Nr.5 
(Vāne-Mehdarbnīca-Bēlerti). Kapitāli atre-
montēts, labiekārtots administratīvās ēkas 
gaitenis un fasāde.

Lepojos, ka piedalāmies konkursā “Di-
ženi Kandavas novadā”, ka esam atvērti, 
atsaucīgi, viesmīlīgi un protam ar savu lau-
cinieku vienkāršību un sirsnību uzņemt ko-
misiju un izrādīt savu sētu.

Šajā gadā turpināsim veikt visus ma-
zos un lielos darbus, kas saistīti ar pagasta 
labiekārtošanu.

Prioritārs uzdevums šogad būs brīvda-
bas estrādes “Spīdola” remonts, kas iekļauts 
2020. gada budžetā.

Paldies Kandavas novada domei, kas 
katru gadu katrai ģimenei, mājsaimniecībai 
dāvina kalendāru. Paldies par jaunāko in-
formāciju, kas atspoguļota “Kandavas No-
vada Vēstnesī”.

Paldies par ekskursiju uz Vidzemi, kuru 
balvā saņem visi, kas piedalījušies konkursā 
“Diženi Kandavas novadā”. Paldies par pat-
riotisko un skaisto Valsts svētku pasākumu 
Kandavas kultūras namā.

Mīļš paldies arī sadarbības partneriem 
ar kuru palīdzību esam varējuši paveikt lie-
los un mazākos darbus.

Vēlu visiem laiku, kas sniedz iespēju 
uzkrāt gaišumu! Būsim draudzīgāki, iecie-
tīgāki viens pret otru. Pārvarēsim negatīvo 
attieksmi un vienosimies uz labo. Lai mūsu 
runas, darbi un mērķi būtu cēli! Lai viegli 
ejamas 2020. gada takas! Lai laimes daudz 
un jauni darbi sauc!”

Par paveiktajiem 
darbiem 2019. gadā 

Paldies visiem, kas ieguldījuši darbu un 
laiku, lai varam lepoties ar savu Cēres pagas-
tu. Paldies par sadarbību, atbalstu un labu 
vārdu. 

2019. gadā viens no priecīgākajiem 
notikumiem pagasta iedzīvotājiem bija 
valsts autoceļu: Līgas-Zentene-Rideļi, 
Cēres apved ceļa un Cēre-Pilsarāji-Gobas 
rekonstrukcijas pabeigšana – asfaltbeto-
na seguma uzklāšana, par ko liecināja arī 
kuplais iedzīvotāju skaits ceļu atklāšanas 
pasākumā. 

Tika pabeigta arī Cēres pagasta pārval-
des ēkas jumta nomaiņa. Esam pamainījuši 
darba telpas- pagasta pārvalde atrodas biju-
šajās pasta telpās, bet bibliotēka – bijušajās 
pagasta pārvaldes telpās. Turpinājām dar-
bus pie pašvaldības ceļu un ielu uzturēša-
nas kārtībā, kapsētu sakopšanas- Andziņu 
kapiem tika atjaunots žogs, nokrāsoti visu 
kapu vārti. Strādājām pie pagasta teritorijas 
apkārtnes sakopšanas. Cēres pamatskola 
noslēdza dalību Erasmus+ projektā “Lasīša-
na bez robežām”, sporta hallē tika sakārtots 
apgaismojums. Turpinām iesāktās kultūras 
tradīcijas.

Mūsu nākamo darbu prioritāšu saraks-
tā ir Cēres pamatskolas jumta nomaiņa un 
fasādes krāsošana, kā arī parka estrādes 
atjaunošana.

Lai Jaunajā gadā pietiek spēka un izturī-
bas piepildīt savas ieceres!

Dzidra Jansone | Matkules pagasta 
pārvaldes vadītāja |

Daina Priede | Vānes pagasta 
pārvaldes vadītāja |

Maija Jēce | Cēres pagasta 
pārvaldes vadītāja |
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Vēlu visiem jaunajā 
gadā radošumu un 
atsaucību!

Esam aizvadījuši vēl vienu gadu un, at-
skatoties uz paveikto, varu būt gandarīts par 
labiem darbiem mūsu pagastā.

Ar prieku atceros pagasta svētkus pagā-
jušā gada maijā “Kad sārtās bučās pavasaris 
tvīkst”, Vasaras saulgriežus, kurus Zantes 
ļaudis nosvinēja brīvdabas estrādē ar jautru 
uzvedumu „Trīnes grēki”, kuru bija sagata-
vojuši mūsu dejotāji, kas jau ceturto gadu 
iejutās aktieru lomās.

Kandavas novada Zantes pamatsko-
las kārtējais mācību gads sākās septiņiem 
pirmklasniekiem. Varam būt patiesi lepni, 
ka jau 12. reizi skola ir saņēmusi novērtēju-
mu – Zaļo karogu par dalību starptautiskajā 
Ekoskolu programmā. 

Patriotiskie Zantes ļaudis 11.novembrī 
Zantes zemessargu vadībā devās Lāpu gā-
jienā, pieminot Lāčplēša dienas notikumus.

Latvijas dzimšanas dienu svinējām kā 
ierasts, piešķirot “Zantes lepnuma” nosau-
kumu trīs pagasta iedzīvotājiem. Noslēgu-
mā priecājāmies par sarūpēto uguņošanu 
un ballīti.

2020. gadā plānojam atjaunot asfalta se-
gumu Skolas ielā, atjaunot laukumu pie kul-
tūras nama parādes durvīm, uzstādīt soliņus 
un atkritumu urnas gar jauno gājēju celiņu, 
veikt kosmētisko remontu Zantes feldšeru 
punktā.

Vēlos pateikt paldies visiem tiem, kuri 
ieguldījuši darbu un laiku, lai varam lepoties 
ar savu pagastu. Īpašs paldies SIA “Kandavas 
ceļi”, SIA “Saltums”, SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi”, Zantes ģimenes atbalsta 
centram, Zantes pamatskolas kolektīvam, 
Zantes pagasta kultūras namam ar pašdarb-
niekiem, “Stropiņa” darbiniekiem, Zantes 
pagasta feldšeru punktam, Zantes pasta 
nodaļai, Zantes pagasta bibliotēkai, Zantes 
pagasta sociālajai darbiniecei.

Vēlos pateikt paldies ikvienam, kurš 
piedalījies Zantes pagasta aktivitātēs, pasā-
kumos un ir turējis Zantes pagasta vārdu 
augstā godā ar savu veikumu.

Jaunajā 2020. gadā vēlu visiem būt rado-
šiem un atsaucīgiem!

Lepojamies ar 
pagasta cilvēkiem un 
viņu sasniegumiem

Kā esam aizvadījuši 2019. gadu Zemītes 
pagastā? Spriediet paši!

Latvijas Republikas proklamēšanas 
101.  gadadienas pasākumā, apbalvojumus 
saņēma vairāki Zemītes pagasta iedzīvotāji. 
Apbalvojums “Kandavas novada Gada uz-
ņēmējs” par nozīmīgu ieguldījumu uzņē-
mējdarbībā, veicinot novada atpazīstamību 
Latvijā un aiz tās robežām, tika piešķirts 
Guntim Krūmiņam, bet Pateicība par ie-
guldījumu Zemītes pagasta Grenču ciema 
kultūras dzīves norisēs Raivim Zekundem. 
Zemītnieki ar labiem panākumiem piedalī-
jās arī konkursā “Diženi Kandavas novadā 
2019”. Nominācija “Sakoptākā zemnieku 
saimniecība” – Guntis un Arita Krūmiņi, z/s 
“Lapsas”, nominācija “Darbīgākā organizāci-
ja/uzņēmums” pagastā – Almants un Sarmī-
te Immermaņi, “Stādu darbnīca”. Pateicības 
par dalību konkursā saņēma Gunta un Gun-
tis Gulbji, Ausma Kvedova un Liene Stavro.

Esam strādājuši pie pagasta sakopšanas, 
sakārtota teritorija pie pagasta ēkas – de-
montēts pagasta šķūnis, planēts laukums, ie-
sēta zāle, izveidota puķu dobe. Uzturēti kār-
tībā pašvaldību ceļi un ielas, sakopta pagasta 
teritorijas apkārtne, pagasta kapsētas.

Paldies par sadarbību – SIA Kandavas 
komunālie pakalpojumi, SIA Kandavas ceļi, 
Kandavas novada pašvaldības policijai, Kan-
davas iecirkņa Valsts policijai.

Jaunajā 2020. gadā izaicinājumu netrūks, 
būs atkal citi darbi un citas ieceres! Novēlu, 
lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un 
mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!

Jānis Kālis | Zantes pagasta 
pārvaldes vadītājs |

Rita Diduha | Zemītes pagasta 
pārvaldes vadītāja |
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Visvairāk ārzemnieku 2019. gadā bijis 
no Vācijas – 269, Somijas – 57, Igauni-
jas  – 53, Lielbritānijas – 49, Austrijas – 
44, Spānijas – 35 un Krievijas – 35. Ekso-
tiskākas vietas no kurām bija ieradušies 
tūristi: Austrālija (10), Jaunzēlande (3) 
un Koreja (1). Šogad 30 tūristi bija no 
Nīderlandes un 30 no Francijas, 29 no 
Šveices, 24 no Beļģijas, 18 no Itālijas, 
16 no Polijas un 5 no ASV. Kandavu un 
Kandvas novadu apskatīt bija ieradušies 
viesi arī no Izraēlas, Ukrainas, Baltkrie-
vijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, 
Čehijas, Dānijas, Beļģijas, Ungārijas, Ru-
mānijas un Gruzijas.

Tūrisma izstāde  
„Balttour 2020”
No 31. janvāra līdz 2. februārim Kandavas tūris-
ma informācijas centrs kopā ar radošo komandu 
piedalīsies 27. starptautiskajā tūrisma izstādē –
gadatirgū „Balttour 2020”, kas notiks Rīgā, Ķīpsa-
lā. Apmeklētāji tur varēs uzzināt gan sezonas 
jaunumus, gan populārākās iespējas, izmantot 
īpašos piedāvājumus un veikt izdevīgus pirkumus 
Latvijas apceļošanai un pasaules atklāšanai pie 
vairāk nekā 860 tūrisma firmām. 
Kandavas novads stendā šogad reklamēsim 
Gaisa balonu festivālu un Grilēšanas teātri, kas 
Kandavā notiks no 13.-15.augustam. Aicināsim 
apmeklēt arī citus lielos pasākumus: 2. maijā  – 
Taku skrējienu „Abavas senlejas Stirnu buks”,  
29.-31. maijā Kandavas novada svētkus, kā arī 
stāstīstim par tūrisma iespējām Kandavas novadā.

Kandava – 
pilsēta ar...

Gada noslēgumā Kandavā ta-
pusi vēl viena vieta, kur baudīt 
saullēktus pār Abavas senleju. 

Iveta Piese | Projekta vadītāja |

Skolas kalnā novietots novada uzņē-
mēja Jurģa Ābeles gatavotais ozolkoka so-
liņš, uz kura var ne tikai ērti apsēsties un 
vērot ainavu, bet tā ir arī vieta, kur iemūži-
nāt nozīmīgus dzīves mirkļus.  Soliņa at-
zveltne veidota Latvijas kontūras formā. 
Vislabākais laiks sēdēšanai uz jaunā soliņa 
ir saulei lecot.

Projekta ideja bija, ka nepieciešams 
izveidot kādu piesaistes punktu, kaut 
ko interesantu, lai vietējie un tūristi gri-
bētu šo vietu atrast un gūtu arī priecī-
ga pārsteiguma sajūtu esot šajā vietā. 
Uz tūristu jautājumu, kur var redzēt dabas 
parku “Abavas senleja”, ja laika tā apskatei 
ir pavisam maz, vislabākā atbilde ir - ieteikt 
paskatīties uz senleju no kāda kalna. Kan-
davniekiem tādas vietas ir vairākas un kat-
ram sava iemīļotā. Tieši pie bijušās slimnīcas 
un arī pie vecās skolas ir tādi skatu punkti, 
kas vēl nav iekļauti ceļvežos un kurus visla-
bāk zina tie, kas dzīvo tuvumā.

Vispirms bija ideja par soliņu. Pēc tam 
nāca ideja, ka soliņam jābūt tādam, kas rak-
sturotu vietu, uz tā varētu ērti sēdēt, saņemt 
vientulības devu un mazliet norobežoties 
no pasaules kņadas. Vēl svarīgs nosacījums 
bija, lai uz soliņa nekāptu ar kājām, lai uz tā 
atzveltnes nevarētu sēdēt. Jo diemžēl tāds 
paradums ir daudziem.... 

Aizvadītajā gadā paveikti vēl vairāki labi 
darbi, projekta “ Informācijas un vides pie-
ejamība Abavas senlejā” realizācijas laikā 
tika izveidota skatu vieta pie vecās slimnī-
cas, izvietoti informācijas stendi par Skolas/
slimnīcas kalnu. Čužu purva stāvlaukumā 
un pie bijušās sēravotu iestādes atjaunoti 
stendi. Tapušas norādnes Imulas takā no 
“Vītiņiem” līdz “Romancēm”, Buses pils-
kalna apkaimē un Zirgu takā, ejot no Sabi-
les uz Zviedru cepuri. Ceru, ka nākotnē šīs 
vietas tiks papildinātas ar dabai draudzīgām 
pastaigu vietām Skolas/slimnīcas kalnā. 
Izdots jauns ceļvedis pa Abavas ieleju “Aba-
vas senlejas taku grāmatiņa”, kuru ikviens 
var bez maksas iegūt Kandavas tūrisma in-
formācijas centrā.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzī-
bas fonds un Kandavas novada pašvaldība. 
To realizēja biedrība “Abavas ielejas attīstī-
bas centrs”.

Tapusi vieta, kur baudīt 
saullēktus pār Abavas ieleju
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

Domes ārkārtas sēdē 16. decembrī pieņemtais lēmums
• Lūgt Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi 

teritoriālās reformas komisiju ņemt vērā Kandavas 
novada domes pieņemtos lēmumus, viedokli, kā arī 
izstrādātos priekšlikumus un ierosinājumus. Aicināt 

Administratīvi teritoriālās reformas komisiju virzīt 
Saeimā lēmumu par likumprojekta “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” atgriešanu Mi-
nistru Kabinetam pilnveidošanai.

Domes sēdē 19. decembrī pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Nolēma reorganizēt Cēres pamatskolu, pievienojot 

to Kandavas Reģionālajai vidusskolai līdz 2020. 
gada 31. augustam. Kandavas Reģionālā vidussko-
la būs Cēres pamatskolas darba tiesisko attiecību, 
saistību un lietu pārņēmēja. Domes izpilddirekto-
ram Egīlam Dudem izveidot Cēres pamatskolas 
reorganizācijas komisiju, kas organizēs materiālo 
vērtību, finanšu līdzekļu, lietu un dokumentu 
nodošanu Kandavas Reģionālās vidusskolas val-
dījumā un iestādes dokumentu nodošanu glabā-
šanā Valsts arhīvā. Izglītības pārvaldes vadītājai J. 
Šnikvaldei un Kandavas Reģionālās vidusskolas 
direktorei E. Lavrinovičai sagatavot iestāžu noli-
kumu grozījumus un iesniegt uz 2020. gada jūlija 
domes sēdi apstiprināšanai. (nebalso – I. Freiber-
ga, I. Lasis)

• Nolēma reorganizēt Zemītes pamatskolu, pievieno-
jot to Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai līdz 
2020. gada 31. augustam. Kandavas Kārļa Mīlen-
baha vidusskola būs Zemītes pamatskolas darba 
tiesisko attiecību, saistību un lietu pārņēmēja. 
Domes izpilddirektoram Egīlam Dudem izveidot 
Zemītes pamatskolas reorganizācijas komisiju, 
kas organizēs iestādes materiālo vērtību, finanšu 
līdzekļu, lietu un dokumentu nodošanu Kandavas 
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas valdījumā un iestā-
des dokumentu nodošanu glabāšanā Valsts arhīvā.

• Izglītības pārvaldes vadītājai J. Šnikvaldei un Kan-
davas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktorei D. 

Pugai sagatavot nolikumu grozījumus un iesniegt 
uz 2020. gada jūlija domes sēdi apstiprināšanai. 
(atturas – D. Rozenfelds; nebalso – D. Puga, I. La-
sis, I. Freiberga)

• Apstiprināja Kandavas novada Sporta padomes 
nolikuma grozījumu, kas stājas spēkā 2020. gada 
1. janvārī (konsolidēts nolikums publicēts mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – noli-
kumi, noteikumi, cenrāži) (atturas – I. Freiberga, 
S. Ezeriņa, D. Puga) 

• Apstiprināja Robertu Rozentālu, Kandavas novada 
Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietnie-
ku, Kandavas novada Sporta padomes sastāvā ar 
2020. gada 1. janvāri. (atturas – I. Freiberga, S. 
Ezeriņa) 

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 28 “Gro-

zījumi Kandavas novada domes 2019. gada 28. 
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “2019.gada 
pamatbudžets un speciālais budžets” (budžeta 
grozījumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv 
vietnē – pašvaldība – budžets)

• Apstiprināja noteikumu “Kandavas novada pašval-
dības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldī-
bas kārtība” grozījumus, kas stājas spēkā 2020. 
gada 1. janvārī (konsolidēti noteikumi publicēti 
mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – 
noteikumi, nolikumi, cenrāži)

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamos īpašumus 

Kandavas novadā: „Broki”, Kandavas pagasts, 
izsoles sākumcena 7200,0 eiro; „Dadži”, Kanda-
vas pagasts, izsoles sākumcena 10 000 eiro; zeme 
Dimžu iela 11, Kandava, nosacītā cena 3000 eiro; 
„Donas”, Kandavas pagasts, izsoles sākumcena 
17  500 eiro; dzīvokli „Ezerkrasti”-2, Zemīte, Ze-
mītes pagasts, pārdošanas cena 3000 eiro; „Kau-
dzītes”, Kandavas pagasts, izsoles sākumcena 
4000  eiro; dzīvokli „Kraujas”-8, Zemīte, Zemī-
tes pagasts, pārdošanas cena 2000 eiro; dzīvokli 
„Kraujas”-9, Zemīte, Zemītes pagasts, pārdošanas 
cena 3000 eiro; dzīvokli Lielā iela 38-14, Kandava, 
pārdošanas cena 2000 eiro.

• Kustamo mantu – transportlīdzekli Škoda Octavia, 
izsoles sākumcena 660 eiro. (pret – D. Rozenfelds)

• Nolēma nodot tiesu izpildītājiem nekustamā īpa-
šuma nodokļa parāda piedziņai bezstrīda kārtībā 
no septiņām personām.

• Iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai, 
noslēgt līgumu ar SIA “Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” par dzeramā ūdens piegādi 4 kubik-
metri mēnesī nekustamajam īpašumam “Zītari” 
Cēres pagastā, finansējumu piešķirot no Kanda-
vas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
Līgumu noslēgt uz laiku, kamēr iestājas apstākļi, 
kas nodrošina minētajam nekustamajam īpašu-
mam alternatīvu dzeramā ūdens nodrošināšanu, 
tas ir līdz brīdim, kad atkārtoti tiks izsniegta de-
rīgo izrakteņu karjeram Rūdolfi. (pret – I. Lasis; 
atturas – D. Puga) 

Sociālie jautājumi
• Nolēma pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par 

pašvaldības nelabiekārtotu divistabu dzīvokli “Die-
gi”-2, Matkules pagasts, kā arī izīrēt sociālo telpu 
sociālajā mājā Ķiršu iela 10, Kandavā.

• Nolēma noteikt pašvaldības dzīvoklim “Vālo-
dzes”-3, Zemītē, Zemītes pagastā sociālās dzīvoja-
mās telpas statusu un mainīt pašvaldības dzīvoklim 
“Vālodzes”-1, Zemītē, Zemītes pagastā statusu – 
sociālā telpa uz statusu – sociālais dzīvoklis. Soci-
ālās telpas “Vālodzes”-3, Zemītē nodot Kandavas 
novada sociālajam dienestam bezatlīdzības lietoša-
nā tālākai izīrēšanai.

• Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
2020. taksācijas gadam, divām personām nodokļa 
summu samazinot par 50%, vienai personai 25% 
apmērā.

Citi jautājumi
• Nolēma atcelt domes 2018. gada 29. marta lēmumu 

(protokols Nr.5, 7.§) “Par SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” kapitāla daļu turētāja pārstāvja 
noteikšanu”, 2019. gada 28. jūnija lēmumu (pro-
tokols Nr.9, 30.§) “Par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
„Piejūra”” kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteik-
šanu” un 2019. gada 28. jūnija lēmumu (protokols 
Nr.9, 31.§) “Par SIA „Tukuma slimnīca” kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja noteikšanu”. Pieņemtie lē-
mumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 23. JANVĀRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2020. GADA 30. JANVĀRĪ PLKST. 13.00

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18
„Grozījumi Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada do-
mes nolikums””. Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

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

1.1.Aizstāt noteikumu 6.2.2.punkta vārdus “Kandavas 
internātvidusskola” ar vārdiem “Kandavas Reģionālā 
vidusskola”.

1.2.Papildināt noteikumus ar 6.17.16. punktu šādā 
redakcijā:

“6.17.16. Kandavas novada Amatniecības centrs.”.
1.3.Papildināt noteikumus ar 6.19.punktu šādā 

redakcijā:
“6.19. Kandavas novada sociālais dienests.”.
1.4.Svītrot noteikumu 8.punktu.
1.5.Svītrot noteikumu 10.3.punktu.
1.6.Papildināt noteikumus ar 11.10. punktu šādā 

redakcijā:
“11.10. Šilale ( Lietuva).”.
1.7.Izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai 

dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzī-
votājiem izveido valdes, komisijas, padomes, darba 
grupas, tai skaitā pastāvīgi darbojošos:

14.1.Kandavas novada vēlēšanu komisiju;
14.2.Kandavas novada Administratīvo komisiju;
14.3.Kandavas novada Iepirkuma komisiju;
14.4.Kandavas novada domes Administratīvo aktu strī-

du komisiju;
14.5.Arhīva pārvaldības ekspertu komisiju;
14.6.Kandavas novada domes vides aizsardzības 

komisiju;
14.7.Kandavas novada domes Ētikas komisiju;
14.8.Kandavas novada domes komisiju sadarbībai ar 

ārvalstīm;
14.9.Kandavas novada domes Dzīvokļu komisiju;
14.10.Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pie-

ņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīša-
nas komisiju;

14.11.Kandavas novada Ceļu un satiksmes drošības 
komisiju;

14.12.Kandavas novada domes Darījumu ar lauksaim-
niecības zemi izvērtēšanas komisiju;

14.13.Kandavas novada domes Medību koordinācijas 
komisiju;

14.14.Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas 
komisiju;

14.15.Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas 
komisiju;

14.16.Kandavas novada domes Trauksmes cēlēju ziņo-
juma izvērtēšanas komisiju;

14.17.Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisiju.”.

1.8. Izteikts noteikumu 14.1 punktu šādā redakcijā:
“14.1 Kandavas novada dome ir izveidojusi pastāvīgi 

darbojošās konsultatīvās padomes Cēres, Matkules, 
Vānes, Zantes un Zemītes pagastos.”.

1.9.Izteikts noteikumu 14.2 punktu šādā redakcijā:
“14.2 Kandavas novada dome ir izveidojusi pastāvīgi 

darbojošos Kandavas novada Sporta padomi.”.
1.10.Aizstāt noteikumu 34.punkta vārdus “Kandavas 

novada domes institūciju amatpersonu un darbinie-
ku atlīdzības nolikums” ar vārdiem “Kandavas nova-
da pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikums”.

1.11.Svītrot noteikumu 39.13.punktā vārdus “pilsētas 
Zemes komisijas,”.

1.12.Aizstāt noteikumu 44.4.punkta vārdus „Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas no-
vada sociālais dienests”” ar vārdiem “Kandavas nova-
da sociālā dienesta”. 

1.13.Aizstāt noteikumu 47.punkta vārdus „Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas no-
vada sociālais dienests”” ar vārdiem “Kandavas nova-
da sociālā dienesta”. 

1.14.Aizstāt noteikumu 126.punkta ciparus “19:00” ar 
cipariem “18:00”.

1.15.Izteikt noteikumu 149. punktu šādā redakcijā:
“149. Kandavas novada domes Administratīvo aktu 

strīdu komisijā Administratīva procesa likumā no-
teiktajā kārtībā apstrīd pašvaldības padotībā esošo 
iestāžu un amatpersonu faktisko rīcību un izdotos 
administratīvos aktus.”.

1.16.Aizstāt noteikumu 151.punktā vārdus “Adminis-
tratīvo aktu strīdu komisija” ar vārdiem “Kandavas 
novada domes Administratīvo aktu strīdu komisija”.

1.17.Izteikt noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā 
(pielikumā).

2. Šo saistošo noteikumu 1.4., 1.12. un 1.13. punkts stā-
jās spēkā 2019.gada 2.decembrī. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dabas resursu nodokļa likmes palielināšanās ietekmēs maksu 
par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Atkri-
tumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbības reģionā.

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa 
(DRN) likumam, 2019. gadā valstī noteik-
tā dabas resursu nodokļa likme ir 43,00 
EUR/t, bet 2020. gadā tā pieaugs līdz 50,00 
EUR/t. Palielinoties DRN likmei, pieaugs 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabied-
rības “Piejūra”” poligonā “Janvāri” ap-
glabāto atkritumu izmaksas, līdz ar to arī 
maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

Līdz 2020. gadam maksa par nešķirotu 
sadzīves atkritumu (NSA) apsaimnieko-
šanu Tukuma, Talsu, Engures, Kandavas, 
Jaunpils, Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novadā ir 15,90 EUR/m3, (ieskaitot pie-
vienotās vērtības nodokli), bet, no 1. jan-
vāra apsaimniekošanas maksa būs 16,32 
EUR/m3 (ieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas speciā-
listiem, zvanot pa tālruni +371 63123306 vai rakstot uz e-pastu info@piejuraatkritumi.lv .

Pieaugs maksa par nešķirotu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
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NOVADA VĒSTNESISAKTUALITĀTES

Kandavas novada domē 2019. gada 26. 
novembrī reģistrēts Latvijas Republikas 
Saeimas iesniegums ar lūgumu pašvaldī-
bai līdz 2019. gada 18. decembrim sniegt 
viedokli lēmuma formā par likumprojek-
tu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likums”.

Kandavas novada pašvaldība uzskata, 
ka likumprojektā “Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likums” pare-
dzētā administratīvās teritorijas reforma 
ir nepamatota, nepilnīgi izstrādāta un 
pašvaldības iedzīvotāju interesēm neat-
bilstoša. Sagatavotajā dokumentā nav pa-
matojuma ar detalizēti izstrādātu analīzi 
par pašvaldības administratīvajiem un tās 
administratīvo teritoriju raksturojošiem 
sociālekonomiskajiem kritērijiem. Nav ie-
tverts skaidri definēts pašvaldības un tās 
administratīvās teritorijas reformēšanas 
mērķis, nav ietverts sociāli ekonomiskais 
pamatojums u.c.

Kandavas novada domes sēdē 2019.
gada 27.jūnijā tika pieņemts lēmums orga-
nizēt Kandavas novada iedzīvotāju aptau-
ju “Par Administratīvi teritoriālo reformu 
Kandavas novadā” ar mērķi noskaidrot 
novada iedzīvotāju viedokli par iespēja-
mo Kandavas novada pievienošanu citām 

administratīvajām teritorijām, uzdodot 
jautājumu: “Vai Jūs atbalstāt Kandavas 
novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas 
administratīvās teritorijas saglabāšanu?”

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem 
(par Kandavas novada, kā patstāvīgas Lat-
vijas Republikas administratīvās terito-
rijas saglabāšanu, nobalsojuši 290 (83%) 
respondentu, pievienošanos Tukuma no-
vadam atbalsta 49 (14 %) respondenti, sa-
vukārt deviņu (3%) respondentu viedoklis 
nav saprotams un veidlapas bija uzskatā-
mas par nederīgām) domes sēdē 2019. 
gada 29. augustā tika pieņemts lēmums - 
saglabāt Kandavas novada administratīvo 
teritoriju nemainīgu.

Pamatojoties uz augstāk minēto, depu-
tātu pausto viedokli, Dome, atklāti balso-
jot: PAR – 14, nolemj: 

1. Lūgt Latvijas Republikas Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas ko-
misiju ņemt vērā Kandavas novada domes 
pieņemtos lēmumus, viedokli, kā arī iz-
strādātos priekšlikumus un ierosinājumus.

2. Aicināt Administratīvi teritoriālās 
reformas komisiju virzīt Saeimā lēmumu 
par likumprojekta “Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likums” atgriešanu 
Ministru Kabinetam pilnveidošanai.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma 
„Broki”, Kandavas pagasts, Kandavas novads izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Broki”, Kandavas pagasts, Kandavas novads sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9062 015 0236, kopējo platību 1,97 ha.
Izsoles objekta sākumcena 7200,00 eiro. Izsoles nodrošinājums 720,00 eiro. Izsole ar augšupejošu 
soli notiks 2020. gada 10. februārī plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 7. februārim Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv.  
Tālrunis uzziņām 63107370.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma 
„Donas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Donas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads sastāv no neapbūvētas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0121, kopējo platību 3,77 ha.
Izsoles objekta sākumcena 17500,00 eiro. Izsoles nodrošinājums 1750,00 eiro. Izsole ar 
augšupejošu soli notiks 2020. gada 10. februārī plkst.11.10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 
Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 7. februārim Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv.  
Tālrunis uzziņām 63107370.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma 
„Dadži”, Kandavas pagasts, Kandavas novads izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Dadži”, Kandavas pagasts, Kandavas novads sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9062 014 0184, kopējo platību 2,77 ha.
Izsoles objekta sākumcena 10000,00 eiro. Izsoles nodrošinājums 1000,00 eiro. Izsole ar 
augšupejošu soli notiks 2020. gada 10. februārī plkst.11.20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 
Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 7. februārim Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv.  
Tālrunis uzziņām 63107370.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma 
„Kaudzītes”, Kandavas pagasts, Kandavas novads izsoli 
ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Kaudzītes”, Kandavas pagasts, Kandavas novads sastāv no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0210, kopējo platību 1,21 ha, palīgēkas – kūts ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 9062 015 0210 001, palīgēkas – šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0210 
002 un palīgēkas – saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0210 003.
Izsoles objekta sākumcena 4000,00 eiro. Izsoles nodrošinājums 400,00 eiro. Izsole ar augšupejošu 
soli notiks 2020. gada 10. februārī plkst.11.30 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 7. februārim Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv.  
Tālrunis uzziņām 63107370.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma – 
dzīvokļa Priežu iela 12-6, Kandava, Kandavas novads 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.6, Priežu iela 12, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 
9011 900 0889) ar kopējo platību 20,7 m2.
Izsoles objekta sākumcena 1600,00 eiro. Izsoles nodrošinājums 160,00 eiro. Izsole ar augšupejošu 
soli notiks 2020. gada 10. februārī plkst.11.40 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 7. februārim Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv.  
Tālrunis uzziņām 63107370.

Kandavas novada dome rīko kustamās mantas - 
transportlīdzekļa Škoda Octavia ar valsts reģistrācijas 
Nr. ET 853, izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles objekta sākumcena 600,00 eiro. Izsoles nodrošinājums 60,00 eiro. Izsole ar augšupejošu 
soli notiks 2020. gada 20. janvārī plkst.15.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 17. janvārim Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv.  
Tālrunis uzziņām 63107370.

IZSOLES

Viedokli par Administratīvi teritoriālo reformu paudusi arī Kandavas novada 
pensionāru biedrība 2.decembra sēdē pieņemot rezolūciju:

Kandavas novada domes viedoklis 
par likumprojektu “Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS VĒSTURE

Kandava – mazpilsēta Tukuma 
rajonā. (1960–1995)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

1985–1989
1985. gada janvārī Kandavas radiorūp-

nīcas klubā notiek Darba veterānu vakars, 
kurā apbalvo darbiniekus, kuri nostrādājuši 
20, 25 un 30 gadus. Apbalvojumus pasniedz 
rūpnīcas direktors Jānis Jakobovics, arod-
biedrības priekšsēdētājs Ivars Grasbergs un 
komjaunatnes pirmorganizācijas sekretāre 
Sandra Braņicka. Darbiniekus apbalvo ar 
Goda rakstiem, prēmijām, un arī ar krūšu 
nozīmi „Darba veterāns”. Apbalvoto pulkā 
ir štancētājs Andris Dambergs, galdnieks 
Dzintars Ervalds, galdnieku meistars Aivars 
Dzintars, montētāja Ruta Usele, remontat-
slēdznieks, Oktobra Revolūcijas ordeņa ka-
valieris Pēteris Gustiņš u.c. 

1985. gada janvāra beigās Kandavas 
grāmatnīcā ar lasītājiem tiekas Talsu nova-
da dzejnieks, grāmatas „Alūksnes grāmata” 
autors Aleksandrs Pelēcis (1920 – 1995). 
Tikšanos papildina Kandavas internātsko-
las audzēkņu sagatavotie lasījumi no jaunās 
grāmatas

1985. gada 10. martā pēc gadu ilgas 
valdīšanas mirst PSKP CK ģenerālsekre-
tārs, PSRS Augstākās Padomes Politbiroja 
priekšsēdētājs Konstantīns Čerņenko (1911 
– 1985)

1985. gada 11. martā Politbiroja sēdē 
par PSKP CK ģenerālsekretāru ievēl Mihailu 
Gorbačovu. Viņš uzsāk pārbūves (perestro-
ikas) politiku, kurā viens no pamatelemen-
tiem ir atklātība (glasnostj). Valstī sākas 
pretalkohola kampaņa, kas izraisa neapmie-
rinātību sabiedrībā un lielu triecienu valsts 
budžetam

1985. gada 1. maijā Kandava pošas 
svētku rotā. Pēc gājiena dalībnieki pulcējas 
9. Maija laukumā. Svētku mītiņu atklāj Kan-
davas pilsētas TDP IK priekšsēdētājs Edvīns 
Čākurs. Svētkos visus sveic Tukuma rajona 
TDP IK priekšsēdētāja vietnieks Staņislavs 
Krasnoruckis. Mītiņā runā arī Kandavas so-
vhoztehnikuma arodbiedības priekšsēdētājs 
Ilgvars Dišlers, Kandavas slimnīcas galve-
nais ārsts Andris Aleksīns un Kandavas ra-
diorūpnīcas arodkomitejas priekšsēdētājs I. 
Grasbergs

1985. gadā, sagaidot 40. gadadienu kopš 
uzvaras Lielajā Tēvijas karā, pie Kandavas 
sovhoztehnikuma atklāj piemiņas vietu ar 
Suvorova ordeni apbalvotajai 357. strēlnieku 
divīzijai. Tās autors Nifonts Kuzmins

1985. gadā Pulvertornim 
uzliek dakstiņu jumtu

1985. gadā Kandavas Pulvertornī uzsāk 
restaurācijas darbus, kas drīzāk ir uzskatāmi 
par neatliekamiem glābšanas darbiem: tor-
nim uzliek dakstiņu jumtu un novāc avārijas 
stāvoklī esošo starpstāvu segumu

1985. gada jūnijā Kandavā, 9. Maija lau-
kumā Darba un dailes svētkos pulcējas paš-
darbnieku kolektīvi. Svētkus atklāj partijas 
rajona komitejas sekretāre Ērika Priede. Šie 
svētki ir ieskaņas koncerts, gatavojoties Pa-
domju Latvijas 45. gadadienai un republikas 
Dziesmu un deju svētkiem. Svētkos piedalās 
Kandavas radiorūpnīcas jauktais koris, vīru 
un sieviešu vokālie ansambļi, estrādes an-
samblis „Imula”, bērnu pašdarbības kolektī-
vi no Kandavas. Bruņinieku pilskalnā visus 

aicina lietišķās mākslas un gleznu izstāde, kā 
arī pašdarbības kolektīvu koncerts.

1985. gadā no 15. līdz 21. jūlijam Rīgā 
notiek XIX Vispārējie latviešu dziesmu un 
IX deju svētki, kas veltīti 40. gadadienai kopš 
padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā 
un 45. gadadienas kopš padomju varas at-
jaunošanas Latvijā. Svētkos piedalās 16850 
kopkoru dziedātāji, 6400 dejotāji, 1650 pūtē-
ju orķestru dalībnieki. Koncertos piedalās arī 
15 apvienotie kokļu ansambļi, 12 etnogrāfis-
kie ansambļi un lauku kapelas 

1985. gadā, beidzoties sezonai, Latvijas 
PSR autosporta federācijas kartinga komite-
ja izvērtē sportistu gada veikumu un nosaka 
labākos gokartistus katrā klasē. Rangu tabulā 
liels īpatsvars ir Kandavas sovhoztehnikuma 
sportistiem. Starptautiskajā (C – 2) klasē ab-
solūtajā vērtējumā otro gadu pēc kārtas par 
laureātu kļūst starptautiskās klases sporta 
meistars Raimonds Gudriķis. Stabila 2. un 
3. vieta šajā klasē ir Aināram Bērziņam un 
Normundam Grasbergam, bet Uldis Aukš-
muksts ieņem 6. vietu

1985. gadā, Oktobra svētku priekšvaka-
rā, sumina ilggadējos un čaklos darbiniekus. 
Goda grāmatā ieraksta M. Kazaku, O. Krau-
liņu un L. Gajevsku. Goda plāksnē izliek P. 
Jansones, G. Bērzkalnes, I. Strazdas, O. Šen-
berga, V. Garozas u.c. foto. Pilsētas izpild-
komitejas priekšsēdētājs E. Čākurs medaļas 
„Darba veterāns” pasniedz bērnu dārza dar-
biniecēm J. Magdeburgerei un M. Kunkul-
bergai, skolotājai Ā. Dravniecei u.c. 

1986. gadā Kandavā sāk darboties deju 
kolektīvs, kuru vada Dace Upmane. Deju 
nodarbības notiek bijušās K. Mīlenbaha pa-
matskolas ēkas zālē

1986. gada 19. aprīlī Kandavas radio-
rūpnīcas dramatiskais kolektīvs iepriecina 
skatītājus ar R. Blaumaņa lugas „Indrāni” 

pirmizrādi. Iestudējuma režisors ir Kan-
davas kultūras nama direktors Juris Picka 
(1953 – 1989)

Raimonda Paula mūzikas 
svētki Kandavā 

1986. gada 14. jūnijā Kandavā notiek 
PSRS Tautas skatuves mākslinieka Raimon-
da Paula mūzikas svētki „Vanēnijas pavasa-
ris-86”. Tie sākas ar koncertiem 9. Maija lau-
kumā un Bruņinieku pilskalnā un beidzas 
Ozolājos. Pasākumā piedalās grupa „Credo”, 
LPSR Akadēmiskā Operas un baleta solists 
Ingus Pētersons, radio bērnu vokālais an-
samblis „Dzeguzīte”, pūtēju orķestra „Rīga” 
solistu grupa, Tautas koris „Roja”, Ogres 
DIS jauktais koris, Tautas kolektīvs estrādes 
miniatūru deju ansamblis „Vecrīga”, kā arī 
Kandavas radiorūpnīcas jauktais koris diri-
ģenta Arņa Paura vadībā, sieviešu vokālais 
ansamblis (vadītāja Ārija Ļipuncova) un vīru 
vokālais ansamblis (vadītājs Pēteris Lācis, 
1953 - 1996)

1986. gadā Kandavas sovhoztehnikums 
nodod ekspluatācijā trešo kopmītni

1986. gadā ēku Talsu ielā 10 nodod Talsu 
MRS bilancē ar nolūku celt dzīvokļus Kan-
davas MRS iecirknim

1986. gada 28. novembrī ar Latvijas 
dabas un pieminekļu aizsardzības Centrā-
lās padomes Goda rakstu apbalvo ilggadējo 
vēstures skolotāju un Latvijas PSR kultūras 
ministrijas Tukuma rajona pilnvaroto piemi-
nekļu aizsardzības inspektoru Viktoru Vīto-
lu (1930 – 2003)

1987. gada 22. februārī oficiāli pie 
Tramvaju un trolejbusu pārvaldes (TTP) no-
dibina Vides Aizsardzības klubu

1987. gada aprīlī izdeg Čužu purva lie-
gums vairāku hektāru platībā

1987. gadā Komjaunatnes un Talsu 
ielu krustojuma pirmo šķērsielu nosauc par 
Rožu ielu

1987. gadā par Kandavas pilsētas TDP 
IK priekšsēdētāju ievēl inženieri-hidroteh-
niķi, bijušo Kandavas sovhoztehnikuma pa-
sniedzēju un Kandavas vidusskolas direkto-
ru Ivaru Vēciņu

1987. gadā no 9. līdz 18. jūlijam Kan-
davas radiorūpnīcas koris kopā ar diriģentu 
Arni Pauru dodas uz Sibīriju: Omsku, Ulan-
Udi (Burjatijas APSR galvaspilsētu), Baikālu, 
Irkutsku, Angarsku

1987. gadā par Kandavas vidusskolas di-
rektoru sāk strādāt Arvīds Driķis

1988. gada 19. janvārī Tukuma mākslas 
un novadpētniecības muzeja telpās, Tuku-
mā, Dārza ielā 11/13 notiek Latvijas Kultū-
ras fonda Tukuma rajona aktīvistu grupas 
dibināšanas sapulce. Pasākumā piedalās 102 
interesenti no visa Tukuma rajona. Sanāks-
mes noslēgumā ievēl aktīvistu grupu septiņu 
cilvēku sastāvā: Aldi Limanski, V. Vītolu, Ar-
turu Vaidziņu (1923 – 2016), Oskaru Grīgu 
(1943 – 2017), Ligitu Balodi, Zigurdu Meg-
ni un Ernu Zubovu (1919 – 2000). Aktīva 
vadību uztic vēsturniekam, Tukuma rajona 
pieminekļu aizsardzības inspektoram V. 
Vītolam. 

1988. gadā par Kandavas pilsētas TDP 
IK priekšsēdētāju ievēl Daini Rozenfeldu

1988. gadā ielu, kura savieno Sabiles un 
Lauku ielu, nosaukt par Ošu ielu

1988. gadā nojauc dzīvojamo un saim-
niecības ēku Talsu ielā 10. Savulaik ēka 
ir bijusi republikas nozīmes arhitektūras 
piemineklis

1988. gada 10. jūlijā Rīgā, Arkādijas par-
kā, organizējas Latvijas Nacionālās Neatkarī-
bas kustība (LNNK). Turp dodas arī kandav-
nieki: Benita Tauriņa, Silvija Ulmane, Imants 
Melbiksis (1926 – 2004) u.c.

1988. gada 26. augustā Kandavas radio-
rūpnīcas koris izbrauc uz Vidusāziju: Taš-
kentu, Samarkandu, Buhāru

1988. gada 26. augustā Kandavas radio-
rūpnīcas klubā pulcējas pirmie 40 entuziasti 
un dibina Vides aizsardzības kluba (VAK) 
Kandavas nodaļu. Kandavnieki zem VAK 
karoga sāk cīņu par savas pilsētas un tās ap-
kārtnes vides saglabāšanu un aizsargāšanu. 
Sanāksmē piedalās Tukuma rajona Dabas un 
pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāvis 
Māris Baltakmens, Latvijas Kultūras fonda 
(LKF) Tukuma rajona kopas vadītājs V. Vī-
tols u.c. Par iniciatīvas grupas vadītāju izvir-
za Aivaru Piebalgu. Tajā aktīvi sāk darboties 
V. Upenieks, I. Melbiksis, Helga Hofmane 
(1927 – 2004), Toms Šlisers, S. Ulmane u.c.

(Turpinājums sekos)

Kandava simts gados (1918–2018)

Vēsturiskā ēka Kandavā Talsu ielā 10 (tagad drupas)

Kandavas koris ekskursijā Aizkaukāzā 1985. gada vasarā

Vimpelis 
R. Paula 
mūzikas 

svētkiem 
Kandavā 

1986. 
gadā
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Pieci Kandavas novada jaunieši, Madara Ērvalde, Laura Kris-
tīne Melne, Evita Celma, Gita Agapova un Nauris Truhņēvičs, 
sākot ar 1. augustu realizēja Biedrības “Kandavas novada Jau-
niešiem” Solidaritātes projektu “Sāc ar sevi!”.
Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra  
Nagla vadītāja |

Projekts pēc piecu mēnešu īstenošanas ir 
noslēdzies. Projekta organizatori šos mēne-
šus radoši darbojās visā Kandavas novadā – 
Kandavas Reģionālajā vidusskolā, Cēres, 
Zemītes, Vānes un Zantes pamatskolās, pa-
līdzot jauniešiem izprast bezatkritumu dzī-
vesveida principus un mudinot tos izmantot 
ikdienā, domājot par zaļāku nākotni.

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu 
līdzdalību un pilsonisko atbildību, attīstot 
dabai draudzīga dzīvesveida kustību Kan-
davas novadā, izmantojot bezatkritumu 
pieeju jeb zero waste kā instrumentu. Īste-
nojot projektu, tika risināta līdzdalības un 
pilsoniskās atbildības problēma, mazinot 
Kandavas novada iedzīvotāju pasivitāti, 
kliedējot stereotipus, ka vides aizsardzība 
ir neiespējama, sarežģīta. Projekta mērķa 
sasniegšanai tika īstenotas četras aktivitā-
tes: divi pētījumi, izbraukuma pasākumi ar 
meistarklasēm un noslēguma pasākums. 

Pētījuma pirmajā kārtā piedalījās 60 
dalībnieki, kuri septiņas pilnas dienas 
uzskaitīja savu atkritumu patēriņu. Bals-
toties uz saņemtajiem pieteikumiem, or-
ganizatori plānoja izbraukuma sērijas pie 
dalībniekiem. Izbraukuma sērijas notika 
Kandavas Reģionālajā vidusskolā, Zemī-
tes pamatskolā, Cēres pamatskolā, Vānes 
pamatskolā un Zantes pamatskolā. Dalīb-
nieki, kuri nemācās minētajās skolās, tika 
uzaicināti uz tikšanos MJIC “Nagla” telpās. 
Izbraukumos, organizatori iepazīstināja 
ar sevi klātienē, izklāstīja informāciju par 
projektu, tā nozīmīgumu mērķi, kā arī iz-
glītoja jauniešus par bezatkritumu dzīves-
veidu, pieeju, tā aktualitāti mūsdienās un 
dalījās zināšanās par bezatkritumu jeb zero 

waste principu pielietošanu ikdienā. Vēl 
jauniešiem izbraukuma pasākumos tika 
piedāvāta meistarklase ar bišu vaska drāni-
ņu (produktu uzglabāšanai) un zobu pastas 
izgatavošanu.

Pēc izbraukuma sēriju noslēguma tika 
izsludināta pētījuma otrā kārta, kuras 
princips bija tāds pats kā pirmajai kārtai – 
septiņas pilnas dienas jāuzskaita savs at-
kritumu patēriņš, taču otrajā kārtā tas bija 
jāsamazina vismaz par vienu atkritumu 
vienību un jāpieraksta trīs secinājumi, kas 
šķiet nozīmīgi, rezultāti jāiesūta projekta 
organizatoriem. Otrās kārtas pētījumā pie-
dalījās 41 dalībnieks. 

Apkopojot rezultātus, secināja, ka 
Kandavas novadā tika samazināts atkritu-
mu patēriņš. Ja vidējais atkritumu skaits 
Kandavas novadā bija vidēji 22,3 vienības 
nedēļā uz vienu cilvēku, tad otrajā kārtā 
skaits bija samazinājies uz 18,2 vienībām. 
Ar šiem rezultātiem visi novada dalībnie-
ki tika iepazīstināti projekta noslēguma 
pasākumā, kas norisinājās 26. novembra 
vakarā, Kandavas MJIC “Nagla” zālē. Pa-
sākums pulcēja ap 40 dalībnieku, skolotāju 
un citu interesentu par projektu. Noslēgu-
ma pasākumā projekta dalībnieki saņēma 
arī stilīgas un vērtīgas veicināšanas balvas 
(cietos šampūnus un kondicionierus, eko 
krēmus un dezodorantus, metāla salmiņus, 
bambusa zobu birstes u.c.), lai arī turpmāk 
varētu īstenot zero waste dzīvesveidu.

Projekts “Sāc ar sevi!” tika finansēts 
ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes 
korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, atbal-
stu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildī-
bu par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Noslēdzies Solidaritātes 
korpusa projekts “Sāc ar sevi!”

Tāpat kā citus gadus, arī šogad Kandavas nova-
da dome dāvina novada iedzīvotājiem pārlieka-
mo sienas kalendāru “Kandavas novads 2020”. 
Šogad kalendārā publicētas Kandavas pilsē-
tas un pagastu ievērojamāko tūrisma objektu 
fotogrāfijas. 
Kalendārus Kandavas iedzīvotāji līdz jaunajam 
gadam saņems savās pastkastītēs, bet pa-
gastos tos dalīs pagastu pārvaldnieki. Ja līdz 
6.janvārim neesat saņēmuši kalendāru, lūdzam 
zvanīt pa tālruni 26391302 un sniegt informāciju 
par adresi, kurā kalendārs nav saņemts. Fo
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Iznācis sienas kalendārs 
“Kandavas novads 2020”

Ūdenssaimniecības būvdarbi turpināsies
Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, arī janvārī SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” turpinās ūdenssaim-
niecības paplašināšanas būvdarbus Kandavas pilsētā, kas tiek veikti projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros.
Būvdarbu veicējs AS „UPB” 2019.gadā jau pabeidza darbus Skolas, Parka, Lāčplēša un Raiņa ielās. Būv-
darbi tikpat kā pabeigti arī Kurzemes ielā, bet darbi Uzvaras ielas posmā no Liepu līdz Raiņa ielai uzsākti 
decembra vidū. Ielu segumi un tām piegulošās teritorijas tiks atjaunotas, kad to atļaus laika apstākļi.
Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi plānot komunikāciju izbūvi savu zemesgabalu robežās. Lai to īstenotu, 
nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nepieciešams SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” uzrakstīt iesniegumu par Tehnisko noteikumu izsniegšanu un līdzfinansējuma saņemša-
nu no pašvaldības.
Projektā tiek veikta kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Kandavas pilsētas Lāčplēša, 
Skolas, Parka, Sabiles, Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras, Lielā, Raiņa un Tūju ielās. Būvdarbus plānots 
pabeigt līdz 2020.gada vasarai. 
Atgādinām, ka projekta ietvaros būvdarbus veic AS „UPB”, Reģ. nr. 42103000187 par līguma summu 
EUR 847 252,08 (bez PVN), bet Kohēzijas fonda finansējums no kopējām attiecināmām izmaksām ir 
69,13% jeb EUR 427 371,17.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumos lūdzam sazināties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, 
Komunālās saimniecības daļas vadītāju Uldi Kunkulbergu, Tālr.: +371 29181 411 vai e-pasts:  
sia_kkp@inbox.lv Dzintars Rušmanis, KKP valdes loceklis

Līdzšinējie ūdens skaitītāji netiks noņemti
Iedzīvotāji jautā: “Kā iespējams katru mēnesi nolasīt ūdens skaitītāja 
rādījumus akās, kas izbūvētas ūdenssaimniecības projekta ietvaros, 
ja vāki pieskrūvēti, redzamība slikta, un ziemā tām virsū stāvēs 
sniega kupenas?”

Lūdzām skaidrojumu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
(KKP) vadītājam Dzintaram Rušmanim.
“Jaunajā ūdenssaimniecības projektā ūdens 
komercuzskaites mēraparātu akas izbūvētas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam un Ministru 
kabineta noteikumiem “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 
un lietošanu”, kas spēkā stājušies no 2016.gada marta. Noteikumi paredz, ka nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi uz 
piederības robežas. Ņemot vērā ūdens sasalšanas riskus ziemā, mezgli tiek izbūvēti siltinātās 
akās. Tāpat noteikumi nosaka, ka pakalpojuma lietotājs nolasa komercuzskaites mēraparāta 
rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā.
Lai iedzīvotājiem atvieglotu darbības, kas saistītas ar rādījumu nolasīšanu un nodošanu 
komunālo pakalpojumu sniedzējam, KKP līdzšinējos ūdens skaitītājus nost neņems. Tos var 
izmantot savu ikmēneša patēriņu aprēķiniem, taču noteikti jāņem vērā, ka rādījums jāaprēķina 
jaunajam skaitītājam, tas, kurš akā. Katru mēnesi var nodot arī rādījumu, pēdējam uzņemtajam 
skaitot klāt vidējo, bet vienreiz ceturksnī tas tomēr jāsalīdzina ar faktisko.”

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
uzsāk sadarbību ar tiešsaistes rēķinu 
apkalpošanas un saziņas platformu
No 2020. g. februāra SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” klienti va-
rēs izmantot mūsdienīgo tehnoloģiju 
iespējas un priekšrocības. Par sadar-
bības projektu, inovācijām un tehno-
loģiju lietošanu ikdienas darbā stāsta 
uzņēmuma valdes loceklis Dzintars Rušmanis.
“SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” prio-
ritāte vienmēr ir bijusi klientu apkalpošana un 
uzņēmuma resursu lietderīga izmantošana. Ļoti 
būtiska ir vienkārša un ātra komunikācija starp 
uzņēmumu un iedzīvotājiem, jo mums ir svarīgi 
ātri reaģēt uz jebkuru nestandarta situāciju un 
iespējami operatīvāk atrisināt konstatētās prob-
lēmas. Mūsdienīgas tiešsaistes rēķinu apkalpo-
šanas un saziņas platformas ieviešana ir uzsāk-
ta, lai nodrošinātu mūsu klientiem arvien labāku 
apkalpošanu, vienlaikus uzlabojot uzņēmuma 
darba procesus. 
Informācijas tehnoloģijas veicina inovācijas, 
savukārt tas rada jaunas klientu apkalpošanas 
iespējas. Mūsu mērķis ir panākt, lai tehnoloģiju 
izmantošana kļūtu par SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” ikdienas sastāvdaļu. Galvenie 
veicamie uzlabojumi − esošo risinājumu papildi-
nāšana ar jaunākiem, ērtākiem un efektīvākiem 
instrumentiem. Esam gandarīti, ka ar platformas 
izstrādātāju ir panākta vienošanās par pakalpo-
juma bezmaksas pieslēgšanu, izmantošanu un 
integrāciju mūsu grāmatvedības programmā. Tas 
nozīmē, ka mūsu uzņēmums un klienti saņems 
un izmantos jaunākās paaudzes tehnoloģijas risi-
nājumu, neieguldot savus līdzekļus.
Jaunajā sistēmā mājokļu īpašnieki bez maksas 
varēs saņemt un pārskatīt rēķinus, nodot skaitītā-
ju rādījumus, uzdot jautājumus un gūt uzņēmuma 

speciālistu atbildes. Platformu varēs iz-
mantot arī viedierīcēs, jo katram klientam 
būs pieejama mobilā lietotne. Ir paredzēta 
arī rēķina apmaksas iespēja, izmantojot 
maksājumu karti, bet par šo pakalpojumu 
tiks aprēķināta komisijas maksa divu pro-

centu apmērā no kopējas rēķina summas. Turklāt 
klientu ērtībai būs spēkā visi iepriekš izmantotie 
apmaksas veidi.
Rūpējoties par klientu un uzņēmuma datu drošī-
bu, pastiprinātu uzmanību esam veltījuši aizsar-
dzības un drošības jautājumiem. Konstatējām, 
ka rēķinu apkalpošanas platforma pilnībā atbilst 
Eiropas Savienības Vispārīgajai datu aizsardzības 
regulai un visaugstākajiem maksājumu drošības 
standartiem.
Jaunu sistēmu ieviešanas rezultātā SIA “Kanda-
vas komunālie pakalpojumi” darbs kļūst opera-
tīvāks, efektīvāks un klientiem pieejamāks. Tas 
savukārt veicina klientu uzticību un pārliecību par 
uzņēmuma darbu. Ne mazāk svarīgs tiešsaistes 
platformas izmantošanas aspekts ir dabas resur-
su aizsardzība, jo, neizmantojot papīra formātu, 
mēs visi kopā saglabājam mūsu nākotnes kopējo 
vērtību – dabu.
Par platformas lietotāju varēs kļūt ikviens mūsu 
klients. Katrs, kurš jau izmanto savu e-pastu ik-
mēneša rēķinu apmaksai un skaitītāju rādījumu 
nosūtīšanai, savā e-pastā saņems reģistrācijas 
saiti. Pēc vienkārša un saprotama reģistrācijas 
procesa ikvienam lietotājam uzreiz būs pieeja-
mas visas platformas iespējas un priekšrocības.
Klientus, kas pašreiz neizmanto e-pastu saziņai 
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, aicinām 
uz e-pasta adresi sia_kkp@inbox.lv iesūtīt šādu 
informāciju: vārds, uzvārds, īpašuma adrese.”
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Gada nogale un jaunā gada 
sākums, tas ir pārdomu un 
izvērtēšanas laiks. Pagājušais 
gads ir bijis bagāts ar dau-
dziem pasākumiem - gan tra-
dicionāliem, gan iedibinātas 
jaunas tradīcijas.
Iveta Grunte | Kandavas novada kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja |

Visi novada pagasti nosvinēja savus 
svētkus, kurus iesāka maijā Zantes pa-
gasts un augusta beigās punktu pielika 
Zemītes pagasts. Tradicionāli maija bei-
gās norisinājās Kandavas novada svētki, 
kuru organizēšanā piedalījās gan kultūras 
darbinieki, gan uzņēmēji, gan aktīvisti no 
novada iedzīvotāju vidus. Tieši kopējais 
darbs nodrošināja svētku pozitīvo kop-
skaņu. Novada svētkus bagātināja lieliski 
mākslinieki  – maestro Raimonds Pauls, 
Aija Vītoliņa, Ance Krauze, Dainis Skute-
lis un citi.

Pirmo reizi ap Lieldienu laiku Kan-
davā salēca Lieldienu zaķi, priecējot kan-
davniekus un pilsētas viesus. Liels paldies 
uzņēmējam Aināram Vilkaušam par ideju. 
2020. gada pavasarī aicināsim atkal zaķus 
ciemos.

Aprīlī Kandavas kultūras nama darbi-
nieki aicināja Kandavas iestādes uz kon-
kursu „Kandava – es tevi pazīstu!” Pal-
dies visiem dalībniekiem par aktivitāti un 
atraktivitāti.

Šogad novadā norisinājās arī divi 
mākslas plenēri – viens profesionāļiem, 
otrs – visiem mākslas mīļotājiem. Paldies 
plenēru organizētājām Ilzītei Grinbergai 
un Lindai Priedniecei. 

Latvijas Republikas gadadienas pa-
sākumā pirmatskaņojumu piedzīvoja M. 
Laukmanes un J. Tabūna dziesmu cikls „Te 
mūsu saknes un cerību pļavas”, kas veltīts 
Kandavas novadam.

Kas gan būtu Kandavas kultūras dzī-
ve bez mūsu amatiermākslas kolektīviem! 
Viņu aktivitāte nes mūsu novada vārdu 
valsts mērogā un ārpus tā. Gribu teikt vis-
lielāko paldies mūsu pašdarbniekiem un 
viņu vadītājiem.

Par kultūras pasākumu daudzumu un 
daudzveidību mūsu novadā nav iemesla 
sūdzēties. Atliek atrast sev patīkamāko. 
Un atcerēties, ka tikai sabiedrības līdzda-
lība palīdz nodrošināt kvalitatīvu kultūras 
procesu.

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaig-
žņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku, 
lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet 
spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku 
klātbūtne. Uz tikšanos šogad!

KULTŪRA

KULTŪRA UN IZKLAIDE
10. janvārī
19.00 Filma “Jaungada taksometrs 2” – 
ieeja 3,- eiro – Matkules kultūras namā

11. janvārī 
13.00 Kandavas novada aizbildņu un 
audžuģimeņu jaunā gada pasākums – 
Kandavas kultūras namā

12. janvārī
15.00 Zumbas festivāls “Zumba vieno” – 
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā

19. janvārī
16.00 Latviešu komiķis – Stand-Up 
komēdija – komiķis Maksims Trivaškevičs – 
ieeja 3 eiro – Kandavas kultūras namā 

IZSTĀDES
Līdz 24.02. Antas Rugātes fotoizstāde 
“Katram sava strande” – Kandavas novada 
muzejā
Janvārī – “Jāņa Bērziņa fotoizstāde” – 
Matkules kultūras namā

SPORTS
LBL2 spēles

• 17. janvārī
20.00-22.00 “Kandava/Anzāģe” pret 
“Ķekava” – spēle tiks translēta tiešraidē 
sportacentrs.com TV – Kandavas sporta 
hallē

• 31. janvārī
20.00-22.00 “Kandava/Anzāģe” pret 
“Jelgava/LLU” – Kandavas sporta hallē

Novada čempionāta basketbolā otrā posma 
spēlēm sekot līdzi www.kandava.lv

Par kultūras pasākumiem aizvadītajā gadā

PASĀKUMI
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Aizvadītais gads sporta dzīvē 
ir bijis visai piepildīts. Mūsu 
novada sportisti ir izcīnījuši 
augstas vietas dažāda līmeņa 
sacensībās. 

Roberts Rozentāls | Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājas vietnieks |

Arī mūsu vietējie sporta pasākumi – 
sporta svētki, vietējie čempionāti ir pali-
kuši apmeklētāki, jo, manuprāt, cilvēkiem 
sports mūsdienās paliek arvien sirdij 
tuvāks. Esam uzņēmuši pie sevis dažāda 
līmeņa sacensībās kā, piemēram, Latvijas 
novusa komandu čempionāta posmus un 
Latvijas šautriņu mešanas čempionāta ie-
skaites posmu. Kandavas kauss šautriņu 
mešanā bija iespaidīgs pasākums, jo tas 
pulcēja vairāk nekā 100 šautriņu metējus 
no visas Latvijas.

Mūsu novada jaunie sportisti ņēma 
dalību Latvijas jaunatnes olimpiādē, kura 
norisinājās Jelgavā. 3X3 basketbolā mūsu 
novadu pārstāvēja gan puišu, gan meite-
ņu komandas. Komandās spēlēja Kārlis 
Kazaks, Reinis Neimands, Kristers Grun-
te un Reinis Zauers. Meiteņu komandā 
spēlēja Tīna Zeberiņa, Laura Pelīte, Līva 
Laura Liniņa, Nikola Korotkova. Airē-
šanā Kandavas novadu pārstāvēja Nan-
sija Berļizova, Reinis Skvarcovs, Otto 
Fedukovičs. Vieglatlētikā mūsu novadu 
pārstāvēja Nauris Smirnovs, Ieva Annija 
Stepiņa, Agnese Besikirska. Zelta medaļu 
šķēpa mešanā izcīnīja Ieva Annija Stepi-
ņa ar rezultātu 48.39 m, kas deva ne tikai 
Olimpiādes uzvarētājas titulu, bet Ieva 
tika iekļauta Latvijas komandas sastāvā, 
kas piedalījās Eiropas Jaunatnes Olimpi-
ādē, kura notika Baku no 21.-27.jūlijam. 
Eiropas Jaunatnes Olimpiādē Ieva izcīnīja 
sesto vietu. 

Kristaps Ķilps šovasar pārstāvēja Lat-
vijas U-18 izlasi basketbolā, kura piedalī-
jās Eiropas čempionātā Grieķijā. Kristaps 
bija izteikts komandas līderis, bet koman-
dai kopumā neveicās tik labi, jo daudzi 

atslēgas spēlētāji nevarēja piedalīties čem-
pionātā traumu dēļ.

Kandavas novada futbola komanda 

ZS Arvo kļuva gan par Kandavas nova-
da atklātā čempionāta uzvarētājiem, gan 
Kurzemes kausa ieguvējiem.

KKSP/Kandava basketbola koman-
da 2018./2019. gada Engures basketbola 
čempionātā izcīnīja otro vietu un jauno 
sezonu ir iesākuši ar teicamu bilanci 7/0.

LBL2 komanda Kandava/COMPOR 
2018/2019. gada sezonā izcīnīja sesto 
vietu. Jaunajā 2019./2020. gada sezonā 
komandai ir mainījies nosaukums uz 
Kandava/Anzāģe. Pagaidām komandas 
bilance ir piecas uzvaras un pieci zaudē-
jumi, bet priekšā vēl otrais regulārās se-
zonas riņķis.

Kā jau minēju, iepriekšējais gads 
sportā ir bijis visai raibs un panākumiem 
bagāts. Priecē, ka mūsu novadā aug jauni 
talantīgi sportisti kā Ieva Annija Stepiņa 
un Kristaps Ķilps.

Pozitīvi ir vērot kā pieaugušie arvien 
vairāk iesaistās sportiskajās aktivitātes 
savas fiziskās un garīgas veselības uzturē-
šanai un uzlabošanai, jo kā jau mēs visi 
zinām “Veselā miesā mājo vesels gars!”

Paldies visiem sportistiem par dalību 
iepriekšējā gada sporta pasākumos un sa-
censībās. Vēlētos pateikt paldies arī mūsu 
atbalstītājiem, jo ar jūsu palīdzību mēs 
varam sarīkot vēl patīkamākus un lielā-
kus sporta pasākumus!

Aizvadītais gads sporta dzīvē novadā

1. LBL2 komanda Kandava/Anzāģe.
2. Kristaps Ķilps.
3. Kandavas Kauss šautriņu mešanā 

(komanda – Gatis Brikovs, Guntars 
Staris, Uģis Vītoliņš, Ilmārs Dūniņš).

4. Kandavas novada futbola komanda 
ZS Arvo.

5. Ieva Annija Stepiņa1.

2.

3.

5.

4.
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Z/S “Griezes” pēc apgrozījuma 
ir trešais lielākais uzņēmums 
Kandavas novadā. Uzņēmums 
specializējies skujkoku un lapu 
koku zāģmateriālu un kamīn-
malkas ražošanā. Piedāvājam 
interviju ar uzņēmuma vadītā-
ju Jāni Labrenci.

Dagnija Gudriķe

Pastāsti lūdzu, kā tavs uzņēmums vei-
dojās, kad tas bija, un kā radās ideja par 
sava uzņēmuma veidošanu? 

– Tas varēja būt ap 1995.gadu. Tieši šajā 
vietā esam no 1997.gada. Kā radās ideja par 
savu uzņēmumu? Tā bija nejaušība un aps-
tākļu sakritība. Kā jau daudziem uzņēmē-
jiem. Kaut kā liktenis tā iegrozījās, ka sa-
tikos ar savu skolas biedru Reini, kurš tajā 
laikā strādāja Nelsā un darbojās ar kokma-
teriāliem. Viņš arī pameta ideju par zāģma-
teriālu ražošanu. Es jau kādus pāris gadus 
saistībā ar mežiem biju darbojies. Deviņ-
desmitajos gados jau nekā nebija, viss bija 
sabrucis. Pamazām stāvoklis valstī stabili-
zējās, atguvām nacionālo valūtu, bet cilvēki 
atguva īpašumus, mežus, un nezināja ko 
ar tiem darīt. Kas bija apsviedīgāks un uz-
ņēmīgāks, sāka veidot savus uzņēmumus. 
Un tā gadu gaitā, izmantojot savu pieredzi 
un zināšanas, no nelielas kokzāģētavas, kas 
savu darbību uzsāka koka klētī, klajā laukā, 
esam izauguši par stabilu ģimenes uzņē-
mumu. Mūsu uzņēmums piedāvā saviem 
partneriem stabilas ilgtermiņa sadarbības 
attiecības, izpilda dotos solījumus un no-
drošina labu kvalitāti. 

Ar ko sākāt savu biznesu, uzpirkāt ko-
kus, izveidojāt gateri?

– Nu sākums bija diezgan haotisks. 
Jau pašos sākumos radās pārtikas veikals 
“Griezes” un kafejnīca “Avanda”, kur strā-
dājām kopā trīs džeki. Kafejnīcas bizness 
gan pajuka, bet pārtikas veikals Kandavā 
darbojas joprojām. Toreiz zemnieku saim-
niecībām deva kredītus, tādēļ to nodibinā-
jām un neesam mainījuši nosaukumu līdz 
šai dienai. Ar veikala lietām darbojas mana 
sieva Ineta, tas ir viņas pārziņā. 

Toreiz, kad sākām, šeit bija graudu kal-
te, kas piederēja “Kurzemītei”, par sertifikā-
tiem nopirkām šo veco kalti, ielikām tajā 
kādu zāģi, tad iegādājāmies otru, trešo, te 
palika par šauru, veco ēku nojaucām, uz-
būvējām jaunu, paplašinājāmies… daudz 
koku sazāģējām. Vēlāk uzbūvējām divas 
pirmās kaltes kameras, katlu māju. Visas 
ēkas tapušas tā palēnām, nesteidzīgi pa-
plašinoties. Savā laikā mums bija arī uzņē-
mums Krievijā, kur cītīgi darbojos kādus 
četrus gadus, bija uzņēmums vēl arī tepat 
Latvijā Gulbenes pusē. Kamēr pats pa Krie-
viju darbojos, uzņēmuma attīstība Latvijā 
stagnēja. Visādi ir gājis! Tur visu pārdevām, 
atgriezos mājās un turpināju strādāt tepat 
uz vietas.

Tomēr krīzēm pārgājāt pāri?!
– Nu ar tām krīzēm jau ir tā, ja tu 

daudzmaz esi tajā biznesa vidē iekšā, tad 
saproti biznesa likumus un virzību. Visas 
krīzes jau tiek diezgan mākslīgi radītas, 
ja tā varu izteikties. Kaut kā pārpeldējām 
pāri. Tajā laikā sākām ražot kamīnmalku. 

Būvniecības segments tolaik bruka un kok-
materiāli nebija tik ļoti vajadzīgi, vajadzēja 
pārstrukturizēties, ko arī izdarījām. 

Ko ražojat šobrīd?
– Mūsu uzņēmums šobrīd ražo zāģ-

materiālus būvniecībai, dārzam un mājai. 
Sniedzam arī kokmateriālu žāvēšanas un 
ēvelēšanas pakalpojumus. Galvenokārt eks-
portam ražojam ozola, bērza, oša un alkšņa 
kamīnmalku. Mūsu ražotajai produkcijai ir 
FSC sertifikāts.

Ir savi uzņēmumi Rīgā, kur tirgojam 
produkciju, pamatā sadarbojamies ar ār-
zemēm, tur aiziet 90% no produkcijas. Sa-
darbojamies ar Eiropas valstīm, pamatā 
Angliju.

Cik cilvēku ir nodarbināti jūsu 
uzņēmumā?

– Sākot no 35-45. Lielākais cilvēku 
skaits, kāds uzņēmumā ir strādājis, ir 250, 
bet tas bija pirms padsmit gadiem. Tā tas 
tiešām bija. Pie manis strādā cilvēki no 
tuvākās apkaimes – Sabile, Vāne, Matku-

le, Kandava, kāds no Tukuma. Vidējā alga 
nozarē mums ir noteikta ar likumu – 600 
ar plusu. Pēc kvalifikācijas tās ir lielākas vai 
mazākas, bet ne zem šī cipara. Īsti no malas 
pie mums atnākt un strādāt ir pagrūti. Šo-
dien jebkurš amats un profesija prasa zinā-
šanas, visur vajadzīgas iemaņas, ass prāts un 
skaidra galva. Kadru mainība pie mums nav 
liela, kāds jau aiziet, kāds atnāk vietā. 

Esmu diezgan sens uzņēmējs, princi-
pā mums ir ģimenes uzņēmums, darbo-
jāmies tandēmā ar sievu, juridiski viņa ir 
uzņēmuma īpašniece, un es neredzu tādu 
iespēju šeit novadā izveidot kaut ko lielā-
ku apjoma ziņā, jo cilvēku resursi mums ir 
tik, cik ir. Esmu nonācis pie secinājuma, ka 

mums pietiek ar to kā ir. Bērni ir izskoloti, 
meitas ieguvušas augstāko izglītību, mācī-
jušās ārzemēs. Ģimenē mums ir trīs bērni, 
divas meitas un dēls, kas šobrīd vēl mācās 
Kandavā. 

Runājot par pētctecību, uzņēmuma 
nākotni?

– Par to man nav komentāru. Labāk 
neko neteikšu, kā būs, tā būs. Jauniešiem 
principā ražošana, kur ir trokšņaina vide, 
putekļi, augsts risks un smags darbs, pārāk 
neinteresē. Tas arī nav vienkārši . Būt uz-
ņēmējam principā nav vienkārši. Tomēr es 
uzskatu, ka mūsu novadā un arī visā Latvi-
jā, vietējie uzņēmēji ir spēcīgi. Runājot par 
kokapstrādes nozari, ne Lietuvā, ne Igaunijā 
lielu vietējo uzņēmumu nav. Mums Latvijā- 
ir. Vai tas labi, vai slikti, grūti spriest, man 
par to ir savs viedoklis, bet tas lai paliek pie 
manis. 

Kā tu skaties uz priekšā stāvošo nova-
du teritoriālo reformu? 

– Uz šo jautājumu man grūti atbildēt, 
neesmu tik kompetents, lai spriestu kā būtu 
labāk. Zinu tikai vienu, ka mūsu valstī ir 
pietiekoši daudz gudru cilvēku, kas šajā 
jomā var darboties. Jau sen atpakaļ ir teikts, 
ka mēs kā nācija samazināsimies, pie mums 
vairs nepiedzimst tik daudz, cik aiziet, bi-
lance ir ar mīnusu. Līdz ar to, pārmaiņas 
nāks un tās ir vajadzīgas.

Un kā ar brīvo laiku un hobijiem, 
ceru, ka tev atliek laika arī tiem?

– Mēs neesam tik ļoti aizņemti, lai ne-
pietiktu laika hobijiem, bet man to hobi-
ju nav daudz. Viens hobijs ir tepat blakus 
uzņēmumam, kur esmu iestādījis dārzu, 
pļauju zāli un daru citas ar to saistītas lie-
tas. Ziemā ar sievu aizbraucam paslēpot 
uz kalniem, nekāds sportists jau neesmu, 
bet kalni man vienmēr patikuši, atmosfēra 
ceļojumos kopā ar domu biedriem. Paspor-
tot vienmēr vajag, tas uztur formā arī garu. 
Makšķerēt braucam, pēdējā laikā arī Inetai 
tas iepaticies. Neesmu ne mednieks, ne pa-
saules apceļotājs, zinu, daudzi uzņēmēji ar 
to aizraujas. Protams, nedaudz jau paceļo-
jam ar sievu, esam kopā jau divdesmit septi-
ņus gadus. Pats esmu vietējais, Ineta nāk no 
Krāslavas puses. Mūsu tandēms ir izturējis 
laika pārbaudi un strādā.

Cilvēks ir mūsu produkta
ražotājs, patērētājs un klients

Šodien jebkurš 
amats un 
profesija prasa 
zināšanas...

Ziemassvētku un Jaunā gada 
gaidīšanas laiks vienmēr ir bi-
jis brīnumu pilns, kad visiem 
gribas kļūt labākiem un pa-
veikt kaut ko īpaši mīļu.

Maija | 2.B klases rūķu mamma |

Arī Kandavas K.Mīlenbaha vidussko-
las 2.B klases bērni nolēma, ka labo darbu 
nedēļā ir jāpaveic kāds svētīgs darbiņš. Do-
māts-darīts! Skolā bērni zīmēja un rakstī-
ja apsveikumus un kopā ar vecākiem tika 
sagādātas dažādas gardas dāvaniņas. Tika 
ziedoti visdažādākie saldumi, smeķīgi la-
bumi no pagraba, pašu vākts medus, Pūres 
ābolīši un vēl daudz kas cits.

Domājot par to, kurš visvairāk būtu 
pelnījis bērnu “paldies”, tika nolemts, ka 
tās būs divas sirmas māmuliņas, kuras dzī-
vo tepat mums blakus, Kandavas novadā.

Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 2.b klases audzēkņi 
iepriecina novad a simtgadnieces

Zantē darbu uzsākusi 
jauna bibliotēkas 
vadītāja
Ar š.g. 16.decembri 
Zantes pagasta 
bibliotēkā darbu 
uzsākusi bibliotēkas 
vadītāja Irīna Buta. 
Irīna ir zanteniece, 
ieguvusi augstāko 
izglītību kultūras 
vadībā un kultūras 
uzņēmējdarbībā, ir 
precējusies un ģimenē aug divi bērni.

Nansijai Berļizovai labi 
panākumi iekštelpu 
airēšanas sacensībās 
“Kalėdos Garliavoje 2019” 
Lietuvā

21.decembrī mūsu novadnieki Nansija 
Berļizova un Otto Fedukovičs piedalījās 
iekštelpu airēšanas sacensībās “Kalėdos 
Garliavoje2019” Lietuvā, Kauņā. Otto neiekļuva 
finālā, jo startēja kopā ar daudz vecākiem 
zēniem, viņš godam izcīnīja 11.vietu. 
Nansija savā priekšbraucienā bija stiprākā un 
tika finālā. Pateicoties treneres un komandas 
biedru atbalstam, Nansija izcīnīja 3.vietu. Pirms 
diviem gadiem Nansija mājās aizbrauca ar 
sakāvi, zaudējot 3.vietas ieguvējai tikai vienu 
sekundes desmitdaļu, bet šogad viņa parādīja 
uz ko spējīgi Kandavas jaunieši!

ĪSZIŅAS
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18. decembrī savu piecdesmit piekto kopdzīves jubileju svinēja 
Makarēviču pāris no Zantes pagasta.
Līga Šupstika

Irmu un Pēteri Smaragda kāzās sveica 
domes priekšsēdētāja Inga Priede, Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Maija Zariņa un 
Zantes pagasta pārvaldnieks Jānis Kālis. 
Pēc svinīgās ceremonijas, kurā Irma un Pē-
teris atjaunoja laulību solījumus, pāris dalī-
jās atmiņās par kopā pavadītajiem gadiem.

Irma ir zanteniece, dzimusi un au-
gusi Zantē, pēc mācībām Dzērbenes 

tehnikumā, aizgājusi dzīvot un strādāt 
uz Rīgu. Pēteris dzimis Baltkrievijā, bet 
dzīves ceļi viņu atveduši uz Latviju. Irmu 
pirmoreiz saticis Rīgas ēdnīcā, kurā mei-
tene strādājusi, un tā bijusi mīlestība no 
pirmā acu skatiena. Pēc aptuveni gadu il-
gas draudzības, kad Irmai bija 21 gads, bet 
Pēterim 28, kādā no Rīgas dzimtsarakstu 
nodaļām pāris ar lieciniekiem noslēguši 
laulību. Laulībā dzimušas divas meitas- 
Larisa un Nataša, un nu jau arī ir kupls 

mazbērnu pulciņš. Pēteris pastāstīja, ka 
starp viņa ģimenes locekļiem ir dažā-
du tautību pārstāvji- latvieši, baltkrievs, 
krievs, vācietis, polis, dagestānietis, maro-
kānis un rumānis.

Pirms apmēram 15 gadiem abi atgrie-
zušies Zantē “Jaunmiezājos”, kur dzīvo 
kopā ar mazmeitu. Tiek aprūpēti divi suņi, 
četri kaķi un vistas. Vasarā Irmas kundze 
daudz laika pavada piemājas dārzā, bet 
garos ziemas vakarus abi īsina skatoties 
televizoru.

Pēteris cilvēkos vienmēr augsti vērtējis 
godīgumu un darba tikumu. Jautāts par il-
gās kopdzīves recepti, Pēteris atbild, ka tā 
ir tikai pacietība, pārfrāzējot krievu dzej-
nieka dzejas rindas: 
“Protiet savu mīlestību sargāt, ar gadiem 
dubultā sargāt,
Jo tā nav tikai nopūtas uz soliņa un pastai-
gas mēnesnīcā.
Daudz kas dzīvē būs- ne tikai prieki, 
Bet arī gan skumjas, gan bēdas.
Dzīvi ir jāprot nodzīvot,
Dzīve ir tāpat kā dziesma, kuru jāprot 
salikt.”

DZĪVESZIŅAS

Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2019. gada 28. novembra līdz  

27. decembrim reģistrēti 6 jaundzimušie:
Renārs Pauls, Valters, Rebeka, Patrīcija,  

Nellija un Sabīne

SVEICAM VECĀKUS!

Sveicam decembrī jaunlaulātos!
Vija Annete un Arnis Tararujs

Dace un Uldis Grenevici 

Laulību  
noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2019. gada 28. novembra līdz  
27. decembrim reģistrēti mirušie: 

Biezbārde Guna (1964) Kandava
Dedils Jāzeps (1940) Matkules pagasts

Klaucēna Juzefa (1936) Kandavas pagasts
Pakalna Agita (1958) Kandava

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

* * *
Zelta kāzu jubilejā

janvāra mēnesī sumināsim
Nadeždu un Jāzepu Ceičus!

Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 2.b klases audzēkņi 
iepriecina novad a simtgadnieces

Tā nu 18.decembrī mazie rūķi devās 
apciemot Alisi Lauvu, kura nesen nosvi-
nējusi 103.dzimšanas dienu un Lidiju Zīli, 
kura šogad sagaidīja savu 105.dzimšanas 
dienu. 

Lielākais prieks sirmajām kundzēm 
bija par priecīgajām dziesmām un dze-
joļiem, kurus bērni veltīja viņām ar lielu 
degsmi un prieku. Neaprakstāmas emoci-
jas un prieka deva tika ne tikai sirmajām 

kundzēm, bet arī bērniem. Kundzes dzie-
dāja līdzi, aplaudēja un atklāja bērniem 
kā nodzīvot tik cienījamu mūžu- mazāk 
dusmoties un bēdāties, vairāk priecāties 
un prast piedot un, ja ir skumji ap sirdi, 
padziedāt. Tieši tik vienkārši! 

Uz atvadām Lidija Zīle vēl piekodināja, 
lai nākam ciemos arī nākamgad. 

Vēlam Alisei un Lidijai možu garu un 
stipru veselību! 

Pateicības

Kandavas novada Iespēju fonds izsaka pateicību 
Kandavas novada domei, Borisa un Ināras 
Teterevu fondam, visiem fonda dalībniekiem, 
un jo īpaši līdzcilvēkiem, kuri atbalstījuši fonda 
aktivitātes 2019. gadā. 
Šogad turpināsim darboties projektu konkursā 
“Dari pats!”, sēklu projektā “Pats savam saimes 
galdam” un citos labdarības projektos. 
Priecāsimies par katru, kurš vēlas iesaistīties un 
piedalīties KNIF aktivitātēs! 

Signe Ezeriņa, KNIF valdes locekle

* * *

Paldies par atbalstu
Matkules pansijā “Briedumi” pašlaik dzīvo 
trīspadsmit seniori ar ļoti dažādiem dzīves 
stāstiem. Lielākā daļa ir vientuļi, veci, slimi 
cilvēki, kuriem atbalstu nav no kā gaidīt. 
Iemītnieki arī paši meklē katru iespēju, kā 
sarūpēt pārtiku, tāpēc tie, kas vēl spēj, nedaudz 
dārzeņu izaudzē pašu iekoptajā pansijas 
mazdārziņā. Ļoti nozīmīga ir katra palīdzība, ko 
saņemam no apkārtējiem iedzīvotājiem.
Šajā gadā “Briedumu” iemītnieki īpašu paldies 
par atbalstu ar dārzeņiem un citu pārtiku, par 
zemes sastrādi, par iespēju svētkus svinēt un 
cita veida palīdzību saka Ojāram Budženam ar 
ģimeni, Graudēvicu ģimenēm, Olitai Nordenai 
un viņas ģimenei, Andersonu, Freimaņu 
un citām ģimenēm. Par sarūpēto apģērbu 
un apaviem paldies sakām ziemeļvalstu 
kristiešiem, kā arī vietējai Sarkanā Krusta 
darbiniecei G. Ķezberei. Paldies Matkules 
vokālā ansambļa dalībniekiem par dziesmām 
un kopā ar senioriem pavadīto laiku.

Matkules pansijas “Briedumi” darbinieki

Dzīve ir kā dziesma, kuru jāprot salikt

Tiekas novada politiski represētie
Īsi pirms Ziemassvētkiem Kan-
davas novada muzejā omulīgā 
gaisotnē pie klāta vakariņu 
galda satikās novada politiski 
represēto apvienības biedri, lai 
pārrunātu aizvadītajos gados 
paveikto, risinātu sarunas un 
atmiņu stāstus.

Dagnija Gudriķe

Uz tikšanos represētos aicināja Kan-
davas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Priede kopā ar kultūras un sporta pārvaldes 
vadību un novada muzeju. 

Uzrunājot sanākušos Inga Priede uzsvē-
ra, ka priecājas par atsaucību Ziemassvētku 
pasākumam, vēlēja visiem labu veselību un 

dāvināja sienas kalendārus “Kandavas no-
vads 2020”. 

Pārdomās par aizvadītajiem divdesmit 
pieciem gadiem, kopš 1994.gada 25.martā 
tika nodibināts Kandavas novada represēto 
klubs, dalījās apvienības līdzšinējais vadī-
tājs Pēteris Briedis, kurš šajā amatā ir jau 

piecpadsmit gadus. Patreiz politiski repre-
sēto apvienības sarakstos ir 59 biedri, kuru 
vidējais vecums ap 80 gadiem. Mūsu nova-
da represētie regulāri piedalās piemiņas pa-
sākumos gan novadā, gan Ikšķilē, ir devuši 
savu ieguldījumu Likteņdārza veidošanā, 
iestādot piecus ozolus. 
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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. 1 (177). 
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

Tiek īstenots projekts par sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstību deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Kandavas novada dome īsteno projektu “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kandavas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/027
Projekta mērķis ir pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs Kandavas novadā, nodrošinot 
pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks iegādāts 
griestu slinga terapijas aprīkojums, ergonomiskais krēsls, funkcionālā fizioterapijas kušete, funkcionāls, 
regulējams elektriskais galds, vertikalizācijas riteņkrēsls, līdzsvara un koordinācijas aprīkojums, mīkstie 
kluči rāpošanai un būvēšanai. Tiks veikta arī Kandavas novada Sociālā dienesta fizioterapijas kabineta 
vienkāršotā atjaunošana. 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Kopējās attiecināmās izmak-
sas ir 29 662,53 EUR, tajā skaitā Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda un 
valsts budžeta finansējums 24 868,99 
EUR un Kandavas novada domes lī-
dzfinansējums 4793,54 EUR.

Silva Ivuškāne, Projektu vadītāja

Slimību profilakses un veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas novadā
Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi 
Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” mērķis ir uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem visiem Kandavas novada iedzī-
votājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 
īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 10 aktivitātes, aptverot atka-
rību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet veselības veici-
nāšanas pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 27 aktivitātes, aptverot garīgās veselības veicināšanu, 
reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot vasaras un ziemas sporta veidus, 
kā arī rīkojot veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā no 2017. gada 7. jūnija līdz 2020. gada 29. februārim, iesaistot dažā-
dās aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir 
100829,00 EUR, tai skaitā Eiropas 
Sociālā fonda finansējums 85704,65 
EUR apmērā un valsts budžeta finan-
sējums 15124,35 EUR apmērā.

Projekts “Infrastruktūras 
izveide antropogēnās 
slodzes samazināšanai pie 
Abavas upes Kandavā”
Kandavas novada dome sadarbībā ar Latvijas 
vides aizsardzības fonda administrāciju īsteno 
projektu “Infrastruktūras izveide antropogēnās 
slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kan-
davā”, Nr. 1-08/407/2018, kura mērķis ir izveidot 
pastaigu laipas Kandavā, pie Abavas upes, sa-
mazinot antropogēno slodzi (cilvēku radītu iedar-
bību) bioloģiski vērtīgajos zālājos un nodrošinot 
publisko ūdeņu vides pieejamību gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan tūristiem. 
Projekta ietvaros ir izveidota laipa uz gulšņiem, 
laipa uz balstiem un pontons. Papildus projek-
ta īstenošanas vietā ir uzstādīts sols, atkritumu 
urna un informatīvais stends. 
Paskaidrojuma raksta izstrādi un autoruzraudzību 
veica SIA “BM-Projekts”, būvdarbus SIA “SMART 
ENERGY” un būvuzraudzību SIA “RS Būvnieks”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 48 256,40 EUR (tajā 
skaitā PVN), Latvijas vides aizsardzības fonda 
līdzfinansējums ir 34  400,00 EUR un Kandavas 
novada domes līdzfinansējums ir 13 856,40 EUR. 

Silva Ivuškāne, 
projektu vadītāja

Kandavas novadā 
tiks īstenots projekts 
“Remigrācijas sekmēšanas 
pakalpojumi pašvaldībās”
Kandavas novadā tiks īstenots projekts “Remig-
rācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, 
lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu 
un veicinātu iedzīvotāju izpratni un līdzdalību.
Projekta ietvaros tiks organizētas dažādas 
aktivitātes:

• tiks veidota dokumentāla īsfilma par esoša-
jām remigrantu ģimenēm Kandavas novadā;

• sagatavoti izdales materiāli/bukleti par re-
migrantu iespējām Kandavas novadā, Rīgas 
plānošanas reģionā, Latvijā;

• organizēta dienas nometne remigrantu ģime-
nēm ar bērniem;

• nodrošināta publicitāte vietējos un reģion-
ālajos laikrakstos, mājaslapās un sociālajos 
tīklos par aktivitātēm un informācijas pieeja-
mību Kandavas novadā un Latvijā esošajiem 
un potenciālajiem remigrantiem;

• diasporas un remigrantu informēšana un iz-
pratnes veicināšana par remigrācijas iespē-
jām Latvijā, Kandavas novadā.

Kandavas novada dome sadarbībā ar Rīgas plā-
nošanas reģionu projektu īstenos līdz 2020. gada 
maijam. Projekta kopējās izmaksas ir 6450 eiro, 
kas tiks segtas no Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas finansējuma.

Inita Tamsone, Attīstības un  
plānošanas nodaļas vadītāja


