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PAGASTOS

AKTUĀLI

Pieņemts
2020. gada
budžets

Piemin
1991. gada
janvāra barikādes

2. lpp. >

4. lpp. >

APRĪLIS
6. aprīlis Lejres (Dānija) jauniešu mūzikls
„Hairspray”. Kandavas kultūras namā
8. aprīlis plkst. 10.00 Konkurss - koncerts
„Vānes cālis”. Vānes kultūras namā

Lielākie
pasākumi
Kandavas
novadā

6.–13.aprīlis Lieldienu zaķu figūru festivāls
Kandavā
30. aprīlis Pavasara koncerts – vokālo
ansambļu sadziedāšanās „Tīrie joki”. Vānes
kultūras namā

MAIJS
1. maijs Edgara Skultes piemiņas kauss
kartingā. Kandavas kartodromā
1. maijs Pavasara stādu tirgus un tūrisma
sezonas atklāšana. Skvērā pie Bruņinieku
pilskalna

2020. gadā

2. maijs Taku skrējiens „Stirnu buks”
Kandavā.
4. maijs plkst. 10.00 „Esmu dzimis Kandavas
novadā” Kandavas kultūras namā
4. maijs Baltā galdauta svētki. Draudzības
spēle „Latvija – vai tevi pazīstu?” Kandavas
kultūras namā
9. maijs Jauktajam korim „Kandava” – 130.
Kandavas kultūras namā
16. maijs plkst. 19.00–24.00 Muzeju nakts
„Divatrons”. Kandavas novada muzejā
22. maijs Medību stenda šaušanas
sacensības „Kandavas pavasaris”. Šautuve
„Strautiņi”
23. maijs Zantes pagasta svētki.
23. maijs plkst. 11.00 Kandavas novada
jauno jātnieku pārbaudes sacensības
konkūrā. Valdeķi
23. maijs, plkst.13.00 „Kandavas
audžuģimenēm - 15”. Lauku sēta „Indāni”
29.–31.maijs Kandavas novada svētki
30. maijs Baznīcu nakts. Kandavas ev. lut.
baznīca, Vānes ev. lut. baznīca, Zemītes ev.
lut. baznīca

JŪNIJS

19. septembris Modra Grantiņa piemiņas
kauss stenda šaušanā. Šautuve „Strautiņi”
27. septembris Miķeļtirgus Kandavā. Skvērā
pie Bruņinieku pilskalna

OKTOBRIS
3. oktobris plkst. 11.00 Kandavas jātnieku
kluba „Stafete” 10 gadu jubilejas pasākums/
jāšanas sacensības. Valdeķi

6. jūnijs Cēres pagasta svētki
11.–13. jūnijs Latvijas čempionāts kartingā.
Kandavas kartodromā

SEPTEMBRIS

23. jūnijs Līgo svētku izrāde un balle Kandavā.

AUGUSTS

27. jūnijs Valdeķu ciematiņa svētki.

1. augusts Vānes pagasta svētki.

JŪLIJS

7. augusts Teātra izrāde „Lielais loms”.
Brīvdabas estrādē „Ozolāji”

3. jūlijs Muzikāla vīzija „Leģendas dzimšana”
Raimonda Paula daiļrades sākums. Brīvdabas
estrādē „Ozolāji”

8. augusts Kandavas novada sporta svētki.

4. jūlijs Matkules pagasta svētki „Citādi
latviskais”

22. augustā Zemītes pagasta svētki.

14.–16.augusts Gaisa balonu un grilēšanas
festivāls. Kandava

16. oktobris Vjačeslava Mitrohina koncerts
„Latviešu blūzi un ne tikai...” Kandavas
kultūras namā
17. oktobris „Amatierteātru Ražas svētki”.
Zemītas tautas namā

NOVEMBRIS
28. novembris Kandavas novada
zemnieku un uzņēmēju balle, konkursa
“Diženi Kandavas novadā 2020” laureātu
apbalvošana. Valdeķu kultūras namā

4.–5. jūlijs Enduro rallijs 2020. Zante

22. augustā Abavas senlejas Ceļotāju diena.
Kandava – Sabile – Renda.

DECEMBRIS

5. jūlijs MPK superkross Kandavā. Mototrase
„Motoparks Kandava”

29. augustā Uzņēmumu un iestāžu sporta
spēles. Buses pilskalnā

13. decembris Konkursa „Gaismas dziesmas
Kandavā” pusfināls. Kandavas kultūras namā

13.–18.jūlijs Kandavas Mākslas plenērs
„Radošais mākslas mirklis”.

29. augustā CanAm Trophy kauss 2020
(motocikliem, automašīnām, kvadracikliem,
velosipēdiem). Zante

26. decembris Konkursa „Gaismas dziesmas
Kandavā” fināls. Kandavas kultūras namā

18. jūlijs Grenču ciema svētki

Turpinājums 8.-9. lpp.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Svarīgu
notikumu
krustpunktos

J

aunais gads ir iesācies savādāk kā
citus gadus. Janvāris paskrējis nemanot, netipiski – bez sniega un
sala, ar agrīnām pavasara vēsmām,
toties kā allaž nākamā gada plānos
un cerībās. Pēc austrumu kalendāra
skatoties, janvāra nogalē sācies Žurkas
gads. Kāds tas būs katram no mums un
visiem kopā, grūti spriest. Žurkas vienmēr pamanās nočiept kādu gardumu no
saimes galda, tās vienmēr prot izdzīvot
jebkuros apstākļos, pat bēgot no grimstoša kuģa. Runājot alegorijās, gribu vērst
uzmanību uz to, ka piesardzīgi, bet tomēr ar lielām cerībām, raugos šajā gadā
un nākotnē. Neskatoties uz lielā kuģa –
valdības, Saeimas, Rīgas domes un lielo
kaimiņu novadu nestabilitāti, Kandavas
novadam gads ir iesācies stabili un labi.
Lai arī 2020. gada budžets solās būt finansiāli nedaudz mazāks par iepriekšējo, dzelžainā finanšu disciplīna, ietaupītais budžets un gada nogalē saņemtais
finansējums, devis iespēju šī gada budžetu plānot sabalansētu un uz attīstību
vērstu. Ja aizvadītā gada budžetā lauvas
tiesa tika izglītībai, tad šogad centīsimies
strādāt pilsētas un novada labiekārtošanai. Man ir liels prieks, ka mūsu deputātu starpā nevalda politiskās intrigas un
nokrāsas, ka varam kopīgi vienoties par
saimnieciskām lietām, rodot kompromisu, sabalansējot vēlmes un iespējas. Liels
prieks un gandarījums ir arī par to, ka
pazibējis kaut neliels cerību stars, mūsu
skaistā un neatkārtojamā novada saglabāšanā. Esam krustcelēs, jo tieši šobrīd
izšķirsies politiskā vienošanās, kuriem
novadiem būs būt, un kuri, kā smilšu
graudi, iejuks milzu teritorijā. Mums ir
cerība, par to paldies visiem maniem
kolēģiem, no kuriem esmu jutusi atbalstu daudz un dažādu dokumentu sagatavošanā, paldies visiem iedzīvotājiem,
kuri vienoti devās aizstāvēt novadu pie
Saeimas ēkas, paldies visiem, kas caur
draugiem un paziņām iesaka, raksta un
runā, cik svarīgi ir saglabāt Kandavas
novadu, lai tas nekļūtu par aizmirstu un
tukšu nostūri. Paldies deputātiem Saeimā, kas mūs saprot un atbalsta! Cīņa
vēl nav galā, kaut arī Kandavas novada
aprises ir atkal no jauna parādījušās jaunajā novadu kartē. Visi kopā ticēsim un
cerēsim uz izdošanos, bet es turpināšu
izmantot savu neatlaidīgo dabu, lai tiktos un runātu ar visu politisko partiju
pārstāvjiem, jebkuros apstākļos, neskatoties uz novilktajām “sarkanajām līnijām”, pārliecībā - par Kandavas novada
saglabāšanu! Cilvēki ir un paliek cilvēki,
neskatoties uz “krāsām”, sociālo stāvokli,
hierarhijas piramīdu… Uzskatu, ka jebkuram var atrast pieeju, jebkurā var atrast un saskatīt pašu galveno – cilvēcību
un sapratni!
Inga Priede, Kandavas novada
domes priekšsēdētāja

AKTUALITĀTES

2020. gada 5. februāris

Kandavas novada pašvaldības 2020.
Novada ekonomiskā un
sociālā situācija

Attēlā nr. 1

Kandavas novads izveidots 1999. gada februārī
ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 40. Kopējā
Kandavas novada platība ir 648,55 km2. Kandavas
novadā ietilpst Kandavas pilsēta ar Kandavas, Zemītes, Matkules, Cēres, Vānes un Zantes pagastiem. No tiem lielākās platības (>100 km²) – Kandavas pagasts (167,68 km2) un Vānes pagasts
(166,33 km2).
Platību ziņā mazākas teritorijas – Zemītes pagasts (98,11 km2), Zantes pagasts (96,1 km2),
Matkules pagasts (63,07 km2), Cēres pagasts
(47,76km2) un Kandavas pilsētas (9,50km2) teritorija. Kandavas novada administratīvais centrs ir
Kandavas pilsēta, kas atrodas 94 km attālumā no
Rīgas un 101 km attālumā no Ventspils.
Pašvaldībai ir izstrādāti divi plānošanas dokumenti, kuros noteikts pasākumu kopums prioritāšu īstenošanai, kā arī attīstības vīzijas: “Kandavas
novada attīstības programma 2017.- 2023.” (apstiprināts domes sēdē 2017. gada 23. februārī) un
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033. gadam (apstiprināts domes sēdē
2014. gada 27. martā).

Iedzīvotāji

Kandavas novada iedzīvotāju skaits, pēc PMLP
datiem uz 01.01.2020., sastāda 8149 iedzīvotāju,
salīdzinājumā ar PMLP datiem uz 01.01.2019.
kopējais iedzīvotāju skaits bija 8265. Novadā uz
01.01.2020. pēc Sociālā dienesta datu bāzes datiem (reāli, bet ne deklarācijās) dzīvo: 9064 cilvēki
4042 mājsaimniecības jeb ģimenēs (pieļaujamā
kļūda ± 0,1 %). Migrācija: 378 – ieradušies; 337 –
izbraukuši (+41). 2019. gadā piedeklarējās – 577;
izdeklarējās – 436 (t.sk. mirušie).
Iedzīvotāju vecuma struktūra
Uz 2020. gada 01.01. Kandavas novadā pēc Sociālā dienesta datiem reģistrēti 9064 iedzīvotāji,
t.sk. 5557 iedzīvotāji darbspējīgā vecumā,
• iedzīvotāju skaits līdz darbspējas
vecumam – 1495
• iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā – 5557
• iedzīvotāju skaits pēc darbspējas
vecuma – 1836

• Cēres pamatskola, Skolas iela 1, Cēre, Cēres
pagasts, Kandavas novads, LV-3122
• Zemītes pamatskola, “Zemītes pils”, Zemīte,
Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135
• Kandavas Reģionālā vidusskola, Talsu iela 18A,
Kandava, Kandavas novads, LV-3120
• Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Sabiles
iela 12, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
• Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola, Skolas iela 12, Kandava, Kandavas
novads, LV-3120
• Vānes pamatskola, “Prātnieki”, Vāne, Vānes
pagasts, Kandavas novads, LV-3131
• Zantes pamatskola, Skolas iela 14, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV-3134
• Zantes ģimenes krīzes centrs, Skolas iela 4,
Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads,
LV-3134

Salīdzinot ar datiem uz 01.01.2019. gadu Kandavas novadā reģistrēti 9153 iedzīvotāji, t.sk. 5632
darbspējīgā vecumā,
• iedzīvotāju skaits līdz darbspējas
vecumam – 1506
• iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā – 5632
• iedzīvotāju skaits pēc darbspējas
vecuma – 1839

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja
kapitālsabiedrībās:
• SIA Kandavas komunālie pakalpojumi
• SIA Tukuma slimnīca
• Kandavas novada kooperatīvā krājaizdevu
sabiedrība
• Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“Piejūra”

Uz 2020. gada 01.01. reģistrēti: 75 dzimušie; salīdzinājumā uz 2019. 01.01 reģistrēti: 60 dzimušie.
Miruši – 112 (uz 01.01. 2020); 92 (uz 01.01. 2019)

Pašvaldības atbalsts
uzņēmējiem

2019. gada jaundzimušie
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019.
gadā sastādīti 66 dzimšanas reģistri, dzimuši 33
zēni un 33 meitenes, un tas ir par 8 bērniem vairāk,
kā 2018. gadā. Uz 01.01.2020. Kandavas novadā
dzīvesvieta deklarēta 75 bērniem, kas dzimuši
2019. gadā, par 15 vairāk, nekā 2018. gadā. Laulībā dzimuši 29 bērni, pamatojoties uz paternitātes
atzīšanu, ziņas par tēvu ierakstītas 34 bērniem,
bez ziņām par tēvu reģistrēti 3 bērni. Pirmais bērniņš sagaidīts 21 ģimenē, otrais 30, trešais 10, ceturtais 4, bet septītais vienā ģimenē. 2019. gadā
reģistrēts arī viens dvīņu meiteņu pāris.
Kandavas novada domes padotībā, atbilstoši tās
nolikumam, ir šādas pašvaldības iestādes:
• Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava,
Kandavas novads, LV-3120
• Kandavas novada sociālais dienests, Jelgavas
iela 4A, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
• Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde
(ar struktūrvienībām), Lielā iela 28, Kandava,
Kandavas novads, LV-3120
• Kandavas novada Izglītības pārvalde, Zīļu iela 2,
Kandava, Kandavas novads, LV-3120
• Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”, Raiņa iela 14, Kandava, Kandavas
novads, LV-3120
• Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola, Skolas iela
10, Kandava, Kandavas novads, LV-3120

Uzņēmējdarbību atbalstoši pasākumi Kandavas
novadā:
• Nodokļu atlaides: Nekustamo īpašumu nodoklim un telpu nomas maksām;
• Kandavas novada uzņēmēji atbrīvoti no nodevu
maksas, tirgojoties novada kultūras pasākumos un gadatirgos;
• Pašvaldība piešķir dzīvojamo telpu iestādes/uzņēmuma kvalificētiem speciālistiem uz darba
tiesisko attiecību laiku;
• Pašvaldības līdzfinansējums vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai vai
restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un
jumta seguma nomaiņai (arī uzņēmumiem).
Aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam Kandavas novadā:
• Konkurss “Diženi Kandavas novadā” (iepriekš
“Sakoptākā sēta Kandavas novadā”);
• Uzņēmēju, tūrisma nozares darbinieku un citu
interesentu pieredzes apmaiņas braucieni 1-2x
gadā;
• Semināru organizēšana uzņēmējiem;
• Gatavoti dokumenti valsts institūcijām uzņēmēju atbalstam krīzes situācijās.
Organizācijas, iestādes uzņēmēju atbalstam
Kandavas novadā:
• Kandavas novada domē uzņēmējdarbības
konsultants;

• Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs;
• Biedrība “Kandavas Partnerība” (LEADER
projekti);
• Fonds “Kandavas Ģilde”;
• Kandavas novada pašvaldība ir pievienojusies
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) Jūrmalas Biznesa inkubatoram un mūsu
novada uzņēmēji var izmantot Biznesa inkubatora pakalpojumus;
• Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu
sabiedrība (aizdevumi novada iedzīvotājiem
biznesa uzsākšanai un uzņēmējdarbības
paplašināšanai).
Pašvaldības komunikācijas kanāli ar novada
uzņēmējiem:
• Tiek organizētas regulāras domes vadības
tikšanās ar novada uzņēmējiem (2019. gadā –
6x, tajā skaitā ar tūrisma nozares uzņēmējiem
divas reizes);
• Pašvaldības mājaslapā ir sadaļa “Uzņēmējdarbība”; Facebook konts: “Diženi Kandavas
novadā”
• Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis” ir sadaļa “Vārds
uzņēmējiem”;
• Tiek organizēts konkurss “Diženi Kandavas novadā”, pieredzes apmaiņas braucieni, semināri
un aptaujas, lai uzzinātu uzņēmēju viedokli
dažādos jautājumos;
• Regulāras sarunas un konsultācijas pa tālruni.
Jaunākā informācija tiek nosūtīta uz uzņēmēju
e-pastiem, veiktas klātienes konsultācijas.
(2019. gadā sniegtas vairāk kā 80 konsultācijas pa telefonu un vidēji 30 klātienes
konsultācijas).

Pašvaldības budžets

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido
budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai,
ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Kandavas novada pašvaldības budžets 2020. gadam izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību
budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un
finanšu vadību”, Attīstības plānošanas sistēmas
likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā,
kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošos likumdošanas aktos
paredzētās prasības.
Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts
2020. gada Kandavas novada pašvaldības
pamatbudžets.
Kandavas novadā ir spēkā Kandavas novada Attīstības programma 2017.-2023. gadam, tās mērķis ir veidot pamatu Kandavas novada teritorijas
ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un noteikt
rīcību kopumu, kas būtu realizējams šo septiņu
gadu laikā.

AKTUALITĀTES
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

gada budžeta paskaidrojuma raksts
IEŅĒMUMI
Attēlā nr. 2

IZDEVUMI
2020. gada budžets izstrādāts pamatojoties uz
Attīstības programmas Rīcību un investīciju plānu, kurā ir paredzēts:
• Cēres pamatskolas un Zemītes pamatskolas
jumtu remontdarbi;
• Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas sporta
zāles garderobju dušu daļējs remonts;
• Zemītes pamatskolas ugunsdzēsības balss
apziņošanas sistēma;
• Kandavas novada Zantes pamatskolas pirmsskolas grupu telpu remonts;
• Kandavas Sociālā dienesta fizioterapijas
kabineta remonts un pilnveidošana projekta
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros;
• Estrādes atjaunošana Vānes pagastā;
• Promenādes rotaļu iekārtas uzstādīšana mazajā laukumā;
• Aktīvās atpūtas zonas – virvju trases izveide
priedēs pie stadiona;
• Ielu apgaismojuma izbūve Ozolu ielā, Lielajā
ielā un Valdeķu pagastā;
• Apkures, ventilācijas sistēmas, siltummezgla
ierīkošana Kandavas bibliotēkā;
• Skolas ielas, Lāčplēša ielas seguma izbūve;
• Lielās ielas un Raiņa ielas posma seguma
atjaunošana;
• Publisko Wi-Fi piekļuves punktu ierīkošana
Kandavas pilsētā un pagastos;
• Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību
Kandavā;
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Kandavā II kārta;
• Ūdens atdzelžošana Matkulē, u.c.
2020. gadā novada infrastruktūra un ekonomiskā
attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības
finansētos projektus un nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu
rekonstrukcijai un būvniecībai ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ieguldījumam pamatkapitālā, Kandavas komunālie pakalpojumi SIA projekta “Siltumapgādes
sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot
jauna posma būvniecību Kandavā” realizēšanai tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē
152 216 eur.

Kandavas novada
pašvaldības pamatbudžets

Ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido
nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti. Naudas līdzekļu
atlikums uz 01.01.2020. ir 1 173 164 eur.
Kandavas novada pašvaldības 2020. gada ieņēmumi ir plānoti 9 632 083 eur. Plānotie ieņēmumi
ir par 159427 eur mazāk, kā 2019. gadā sākotnēji
plānotie (9 791 510 eur).
Kandavas novada domes pamatbudžeta galvenās ieņēmumu pozīcijas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3 576 822 eur (salīdzinot ar
2019. gadu samazinājums 148 805 eur) un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
2 502 456 eur (salīdzinājumā ar 2019. gadu palielinājums 406 569 eur).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, pašvaldības budžeta ieņēmumi no nekustamā

īpašuma nodokļa plānoti 608 425 eur
Pārējos nodokļu un nenodokļu ieņēmumus
2020. gadā plānots iekasēt 180 456 eur. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas,
naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no
īpašumu pārdošanas. 2020. gada pamatbudžeta
nodokļu ieņēmumos no dabas resursa nodokļa
plānoti 25 000 eur.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi plānoti 312 357 eur (salīdzinot ar
2019. gadu palielinājums 36 532 eur). Lielākais
pieaugums par pašvaldības dzīvokļu īri 26 426 eur.
Valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas (tai
skaitā no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības līdzfinansētiem
projektiem) 2020. gadā plānotas 2 093 232 eur
apmērā. Valsts budžeta transfertu apjoms
2020. gadā ir plānots, ņemot vērā 2020. gada
valsts budžetā paredzēto finansējumu, spēkā
esošos normatīvos aktus. 2020. gada pamatbudžetā ir iekļauta mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 295 666 eur. Samazinājums ES
līdzfinansētiem projektiem 638 995 eur, samazinājums mērķdotācijai Kandavas Reģionālajai vidusskolai 161 166 eur.
Pašvaldību saņemtie transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem
par izglītības pakalpojumiem 358 335 eur.

Izdevumi

Kandavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir
plānoti 9 804 248 eur.
Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās
kategorijās, to sadalījums attēlā nr. 3.
Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir plānots
izglītībai 47,4%, ekonomiskai darbībai 8,9%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 11,4%, kultūrai,
sportam un NVO 10,6%, sociālajai palīdzībai un
pakalpojumiem 9,3%.
Vispārējās valdības dienestu izdevumi.
Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Kandavas novada Domes nolikumam,
pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi,
kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija.
Kopējie izdevumi 2020. gadā plānoti 688 999 eur,
tai skaitā parāda maksājumi (kredītu apkalpošana
un procentu izdevumi) ir plānoti 46 882 eur.
Sabiedriskā kārtība un drošība.
Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās, šos izdevumus veido pašvaldības policijas
un bāriņtiesas uzturēšana. Kopējie izdevumi
2020. gadā plānoti 200 182 eur.
Ekonomiskā darbība.
Šīs sadaļas izdevumus veido, tūrisma attīstībai
novadā, pilsētas un novada infrastruktūras sakārtošanai (ielas, ceļi, tilti) plānotie izdevumi:
874 101 eur. Ar 2020. gadu autoceļu uzturēšanai
paredzētais finansējums no valsts budžeta tiek
iekļauts pamatbudžetā. Kopumā autoceļu un
ielu uzturēšanai un kapitālieguldījumiem plānoti
707 987 eur. Mežsaimniecībai plānoti izdevumi
34 900 eur.
Vides aizsardzība.
Plānotie līdzekļi 329 191 eur. Finansējums paredzēts – ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai. Ar 2020. gadu dabas resursa nodokļa
ieņēmumi un izdevumi no valsts budžeta tiek iekļauts pamatbudžetā.
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana.
Plānoti līdzekļi 1 114 449 eur. Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošanai un uzturēšanai, teritoriju uzturēšanai (stādījumi, pilsētas un pagastu dekorēšana, kapsētu
apsaimniekošana, kāpņu, soliņu remonti utt.).
Kapitālieguldījumiem plānoti 216 270 eur, tai skaitā plānota ūdens sagatavošanas stacijas pārbūve Matkules pagastā 31 000 eur, apgaismojuma
izbūve Lielā ielā, Ozolu ielā un Valdeķu pagastā
57 964 eur, Valdeķu kultūras nama katlu mājas
skursteņa nomaiņa 5000 eur. Virvju trases izveide

Attēlā nr. 3

Uzturēšanas izdevumu transferti 226 181 eur
Sociālie pabalsti 270 780 eur

2,8%

Pamatkapitāla veidošana 767 524 eur

7,8%

Procentu izdevumi 31 585 eur

0,3%

Subsīdijas un dotācijas 59 930 eur

0,6%

PAMATBUDŽETA
IZDEVUMU
STRUKTŪRA

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
sankciju maksājumi 24 019 eur 0,2%
Izdevumi periodikas iegādei 6 209 eur

Atlīdzība
5 287 911 eur
53,9%

2,3%

0,1%

Attēlā nr. 4

Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000 496 622 eur 5,1%
Pakalpojumi 2 589 714 eur

26,4%

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 43 773 eur
30 000 eur, estrādes atjaunošana Vānes pagastā
10 000 eur, skvēra un takas labiekārtošana Kandavas pilsētā 20 000 eur, videonovērošanas sistēmu izbūve Bruņinieku pilskalnā un skvērā pie
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 10 000 eur,
Atpūta, kultūra, sports un atbalsts biedrībām un
nodibinājumiem.
Plānoti līdzekļi 1 040 172 eur. Tajā skaitā, atbalsts
novada biedrībām un nodibinājumiem plānoti
26 930 eur. 2020. gadā plānots pabeigt īstenot
projektu “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” 3133 eur.
2020. gada lielākie pasākumi: Kandavas novada
svētki 31 000 eur, Līgo svētku izrāde un Zaļumballe 9000 eur, Grilēšanas un gaisa balonu festivāls
8800 eur, dalība Latvijas veterānu sporta spēlēs 1000 eur, Kandavas kauss šautriņu mešanā
1000 eur, novada iestāžu un uzņēmumu sporta
svētki 450 eur.
Izglītība.
Proporcionāli vislielākais finansējums ir izglītībai – 4 647 049 eur, tai skaitā: valsts mērķdotācijas 1 626 225 eur. No 2020. gada 1.februāri
noteikts pašvaldības līdzfinansējums 1.-4. klašu,
trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu skolēnu
ēdināšanai novada skolās. Kopsummā audzēkņu
ēdināšanai plānoti 104 629 eur. Finansējums atalgojumam pedagogiem, ko nefinansē no mērķdotācijām plānots 582 820 eur.
Kapitālieguldījumiem plānoti 191 996 eur, tai skaitā Cēres pamatskolas ēkas jumta remontdarbi
70 000 eur, Zemītes pamatskolas ēkas jumta
remontdarbi 25 468 eur, Zemītes pamatskolas
ugunsdzēsības trauksmes balss apziņošanas
sistēma 10 994 eur, Zantes pamatskolas pirmsskolas telpu remonts 18 000 eur, Kārļa Mīlenbaha vidusskolā sporta garderobes dušu remonts
18 048 eur.
2020. gadā turpināsies projekti “PROTI un DARI”,
plānoti 5497 eur, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”) plānoti 97600 eur, “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” plānoti 74577 eur, Karjeras

0,4%

atbalsta projektam plānoti 1606 eur, izglītības iestāžu Erasmus projektiem plānoti 31989 eur.
Sociālā aizsardzība
Plānotie līdzekļi 2020. gadā ir 910 105 eur. Dažādu veidu pabalstiem plānots tērēt 197 680 eur,
tai skaitā algotos sabiedriskos darbos nodarbinātajiem bezdarbniekiem plānota atlīdzība kopā
36 509 eur. ES fondu finansējums “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plāna īstenošanai Kandavas novadā” 26 548 eur.
Audžuģimenes uz 2020. g. 28.01. – 58 ģimenes,
(kopā 110 bērni no tiem 21 bērni Kandavas novada iedzīvotāji. Plānotais finansējums 92 502 eur
• Informācijas un pabalstu nodaļa pabalstiem
tērēs 96 202 eur;
• Aprūpei mājās pakalpojumi – 48 000 eur;
• Pašvaldību pirktie aprūpes pakalpojumi –
6200 eur;
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi –
96 866 eur;
• Bērnu rehabilitācija, kas cietuši vardarbībā –
4500 eur;
• Ģimenes rehabilitācija – 38 576 eur;
• Medicīniskā apkalpošana – 42 000 eur;
• Psiholoģiskais atbalsts iedzīvotājiem –
12 830 eur.
Ar 2020. gadu tiek mainīts ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas modelis Zantes ģimenes krīzes
centrā – plānotie pašvaldības līdzekļi 2020. gadā
40 228 eur (krīzes situācijās nonākušo bērnu uzturēšana, personāla atalgojums). Salīdzinot ar
2019. gadu samazinājums 56 088 eur.
Reģionālā slimnīca SIA “Tukuma slimnīca” –
pašvaldības ieguldījums pamatkapitāla daļu
palielināšanai projekta “Kvalitatīvas un profilam
atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un
pieejamības uzlabošana SIA Tukuma slimnīca”
īstenošanai 12 757 eur.
Kandavas komunālie pakalpojumi – pašvaldības
ieguldījums pamatkapitāla daļu palielināšana
projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes
paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” realizēšanai 152 216 eur.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

DOMES LĒMUMI

Domes ārkārtas sēdē 8. janvārī
pieņemtais lēmums
• Noteica parakstu vākšanas vietas tautas nobalsošanas
ierosināšanai, kas notiks no 2020. gada 16. janvāra
līdz 14. februārim, par Valsts prezidenta apturētajiem
likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums
likumā “Par pašvaldībām”. Kandavas novada administratīvajā teritorijā tās ir: Skolas iela 12, Kandava,

Kandavas novads, LV-3120; “Silavas”, Cēre, Cēres
pagasts, Kandavas novads, LV-3122; “Bērzi”, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads, LV-3132;
“Vārpiņa”, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads,
LV-3131; “Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135 un Skolas iela 8, Zante, Zantes
pagasts, Kandavas novads, LV-3134.

2020. gada 5. februāris

Grenču ciemā piemin
1991. gada janvāra barikādes

Domes sēdē 30. janvārī pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Apstiprināja pamatbudžeta izdevumus Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs savstarpējo norēķinu
veikšanai 2020. gadā pēc 2019. gada naudas plūsmas
izdevumiem.
• Nolēma pamatbudžetā no izdevumu klasifikācijas
“Pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem” piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem šādā apmērā:
- 7300,00 EUR “Kandavas attīstībai”, basketbola komandas Kandava/Anzāģe LBL2 2019./2020. gada sezonas
turpināšanai un 2020./2021. gada sezonas uzsākšanai;
(pret – D. Puga)
- 2500,00 EUR “Kandavas kartinga klubs” dalībai sacensību 6 posmos; (nebalso – A. Lasis, pret – D. Puga)
- 1000,00 EUR Murjāņu sporta ģimnāzijai sportistes
Nansijas Berļizovas airēšanas laivas iegādei; (pret – D.
Puga)
- 2500,00 EUR “Kandavas novada pensionāru biedrība” sabiedrisko un kultūras pasākumu organizēšanai,
transporta izdevumiem, kancelejas preču iegādei u.c.;
(atturas – D. Puga)
- 2400,00 EUR “Kandavas novada iespēju fonds” projektu konkursa “Dari pats” un labdarības pasākuma
organizēšanai; (nebalso – D. Puga, I. Priede, S. Ezeriņa, R. Bērziņš)
- 2500,00 EUR Zantes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai noteikto funkciju nodrošināšanai;
- 430,00 EUR “SK Kandava” basketbola komandas dalībai Rietumu līgas čempionātā, velobraucienam pa
Kandavas novadu;
- 700, 00 EUR “Kultūras, sporta un jaunatnes iniciatīvu
centrs” 14. Starptautiskā A. Kraukļa piemiņas kausa
karatē organizēšanai; (pret – D. Puga)
- 650,00 EUR “Zantes ģimenes atbalsta centrs” transporta nomai bērnu nogādāšanai uz/no divām vasaras
nometnēm un Ventspils ostu; (atturas – D. Puga)
- 430,00 EUR LaMSF Motosporta federācijai Moto Piedzīvojumu kluba “apPasaule” plānoto pasākumu Baltijas kausa Enduro Rallija sacensības un Trofi Reida
Apļu seriāla CanAm Trophy Latvia kauss 2020 (Latvijas trofi reidu tūrisma kauss) atbalstam;
- 430,00 EUR “Kandavas jātnieku klubs “STAFETE””
sacensību šķēršļu komplekta nomai un apbalvojuma
rozešu iegādei;
- 430,00 EUR “Motoparks Kandava” sacensību iežogojuma un tualešu nomai sacensībās “MPK Supercross”;
- 430,00 EUR Latvijas Airēšanas federācijai sportistes Elzas Gulbes sagatavošanās posmiem un dalībai
starptautiskajās sacensībās 2020. gada airēšanas sezonā (gadījumā, ja sportiste kvalificējas 2020. gada
Olimpiskajām spēlēm, lemt atkārtoti par papildus
finansējuma piešķiršanu);
- 430 EUR Latvijas Airēšanas federācijai sportistu Otto
Fedukoviča, Nansijas Berļizovas un Reiņa Skvarcova
dalībai sacensībās 2020. gadā;
- 250,00 EUR Latvijas Sarkanais krusts, Kandavas novada komitejai Ziemassvētku paciņu iegādei iedzīvotājiem un bērniem ar invaliditāti (150 paciņas);
- 430,00 EUR MMB “Mežarags” stendu izgatavošanai
un uzstādīšanai, fotorāmīšu iegādei, ekspozīcijas sagatavošanai un novākšanai;
- 430,00 EUR Represēto apvienībai represēto personu
ekskursijai;
-430,00 EUR “Kandavas ģimeņu biedrība” kurināmās
malkas iegādei; (nebalso – D. Rozenfelds)
- 430,00 EUR Latvijas Evaņģēliski – Luteriskās baznīcas
Kandavas draudzei kultūras pasākumu rīkošanai
- 430 EUR Kandavas Romas Katoļu draudzei Kandavas
Gvadalupes Dievmātes Romas katoļu baznīcas zvanu
torņa remontdarbiem.
• Nolēma nepiešķirt finansējumu nodibinājumam “Fonds
Sibīrijas bērni” projektu īstenošanai, jo neatbilst Kandavas novada domes 2013. gada 27. decembra noteikumu
„Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un
nodibinājumiem” 7. punktā minētajām prasībām.

Finanšu jautājumi

• Apstiprināja 2019. gada pamatbudžeta izpildi: ieņēmumi 11 049 197 EUR; saņemtie aizņēmumi no
Valsts kases 445 909 EUR; izdevumi 9 964 939 EUR;
atmaksātie aizdevumi Valsts kasei 933 772 EUR; pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri 1 173 164 EUR. 2019. gada speciālā budžeta izpilde: ieņēmumi 323 316 EUR; izdevumi 354 571 EUR;
līdzekļu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri 0 EUR.
2019. gada ziedojumu izpilde: ieņēmumi 2 561 EUR;.
izdevumi 4 172 EUR un atlikums uz 2020. gada 1.
janvāri 1 506 EUR.
• Apstiprināja 2019. gada investīciju plāna izpildi un
investīciju plānu 2020. gadam.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 1 „2020. gada
pamatbudžets un speciālais budžets” (publicēti mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība–budžets)
(atturas – D. Rozenfelds)

Sociālie jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada sociālā dienesta pārskatu par darbu 2019. gada otrajā pusgadā.

Komunālie jautājumi

• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
pārskatu par budžeta izpildi 2019. gadā.
• Nolēma nodibināt reālservitūta – ceļa servitūta tiesību uz Kandavas novada domei piederošā nekustamā
īpašuma “Krikumi”, Kandavas pagastā daļu apmēram 1802 m² platībā par labu Latvijas Zemkopības
ministrijai piederošā īpašuma “Purva mežs”, kuru
tiesiskais valdītājs ir AS Latvijas valsts meži.

Citi jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada bāriņtiesas nolikuma
grozījumus, kuri stājas spēkā 2020. gada 30. janvārī (konsolidēts nolikums publicēts mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība–nolikumi, noteikumi,
cenrāži)
• Apstiprināja Kandavas novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas M. Zariņas pārskatu par 2019. gadu.
• Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2020. taksācijas gadā, nodokļa summu
samazinot par 50% 13 personām un 25% apmērā 2
personām.
• Nolēma slēgt izlīgumu Zemgales rajona tiesas lietvedībā esošajā civillietā Nr. [..] par dzīvojamās telpas
lietošanas pārtraukšanu, izlikšanu no dzīvojamām
telpām, apsaimniekošanas maksas un atlīdzības par
telpu lietošanu piedziņu.
• Apstiprināja noteikumu „Kandavas novada domes
medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi” grozījumus, kuri stājas spēkā 2020. gada 1. februārī (konsolidēti noteikumi publicēti mājas lapā www.kandava.
lv vietnē – pašvaldība–nolikumi, noteikumi, cenrāži)
• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, rīkojot atkārtotu izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 69000,00 eiro,
izsoles solis 100,00 eiro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Nekustamā īpašuma „Ceļinieku
Karjers” atsavināšanas tiesību aprobežojumus – nekustamā īpašuma jaunieguvējam jānovērš nogāžu izskalošanās un jāveic nekustamā īpašuma rekultivācija.
• Nolēma atļaut atsavināt pašvaldības kustamo mantu
– kokmateriālus, kopējais apjoms apmēram 220 m3
(skujkoka zāģbaļķus 70 m3, skujkoka sīkbaļķus 70
m3, skujkoku papīrmalku 80 m3), kas izstrādāti no
pašvaldības nekustamā īpašuma Daigones iela 20,
Kandava, Kandavas novads. Kokmateriālu nosacītā
pārdošanas cena 9240,00 eiro, ko veido: skujkoka
zāģbaļķi 60 eiro/m3; skujkoka sīkbaļķi 40 eiro/m³ un
skujkoku papīrmalka 28 eiro/m3.
• Nolēma atļaut uzsākt mežistrādi nekustamajos
īpašumos:
- Daigones iela 20, Kandava
-“Sēravoti”. (atturas – S.Ezeriņa)
• Uzdeva domes izpilddirektoram organizēt mežistrādi
abos īpašumos.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 20. FEBRUĀRĪ NO PLKST. 13.00,
DOMES SĒDE 2020. GADA 27. FEBRUĀRĪ PLKST. 13.00

20. janvārī, kā tas ierasts jau ilgus gadus, Grenču ciemā tika pieminētas 1991.gada janvāra barikādes. Šī pasākuma iniciators un
organizētājs jau vienpadsmit gadus ir barikāžu dalībnieks Guntis
Gulbis.
Dagnija Gudriķe

Interesanti, ka citur Latvijā barikāžu atceres pasākumus organizē vai nu pašvaldības, vai muzeji un kultūras nami, bet Grenčos to organizē paši barikāžu dalībnieki. Šis
fakts bija ieinteresējis arī Latvijas televīziju,
kas bija ieradušies nofilmēt sižetu par šo
notikumu.
“Ir pagājuši jau 29 gadi kopš 1991. gada
barikādēm, daudzi no klātesošajiem piedalījās tajās, bet daudzu jau vairs nav mūsu
vidū”, – aicinot godināt aizsaulē esošo barikāžu dalībnieku piemiņu, sacīja Guntis
Gulbis.
“Mēs esam apmēram tikpat daudz, cik
bijām no mūsu puses uz barikādēm toreiz, esam tikpat draudzīgi sapulcējušies ap
ugunskuru. Mēs visi, kas piedalījāmies, toreiz aizstāvējām Latvijas neatkarību, iestājāmies par to. Jau 13.janvārī pēc Latvijas Tautas frontes aicinājuma uz Rīgu devās smagā
tehnika, nobloķējot visas Vecrīgas ielas, tika
celtas barikādes, pats vienu dienu sargāju
Zaķusalā pie televīzijas ēkas, bet otru dienu
Doma laukumā. Vēl šodien atmiņā tā neaprakstāmā draudzības sajūta, kas valdīja visu
starpā. Traģiskākais bija 20.janvāris, kad
notika apšaudes un tika zaudētas dzīvības.”
Guntis Gulbis aicināja visus kādu brīdi paklausīties kā toreiz kauca lodes, sakot, ka
šodien tās noteikti nevienam netrāpīs, par
ko toreiz gan nevarēja būt drošs.
G. Gulbis uzsvēra arī to, ka, ja šodien
būtu atkal jāiet aizstāvēt Latviju, viņš to nešauboties darītu, vien piebilstot, ka daudz

no tā, ko tauta cerēja iegūt, nav piepildījies,
bet ne jau tauta pie tā vainojama, tas lai paliek uz politiķu un valdības sirdsapziņas.
“Lai sasniegtu valsts uzplaukumu, ir jāstrādā, vienkārši – no sirds jāstrādā.”
Pasākumā piedalījās Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede. Viņa
uzsvēra, ka šis laiks atmiņā iespiedies neizdzēšami, jo 1991. gada februāra sākumā
pasaulē nācis viņas dēls, tādēļ barikādēs
pati nav piedalījusies, bet sirdī bijusi kopā
ar aizstāvjiem. Sirds bijusi satraukta par to,
kāda būs Latvijas nākotne. Uztraukusies par
vīru un draugiem, kas bijuši uz barikādēm,
sekojusi notikumiem pie televizora, baiļojusies un turējusi īkšķus, lai viss būtu labi.
Toreiz strādājusi Kandavas sovhoztehnikumā, gatavojuši dalībnieku sarakstus, palīdzējuši organizēt transportu. “Latvieši spēj
mobilizēties, spēj būt kopā brīžos, kad tas ir
ļoti vajadzīgs, kad jūtam draudus, ka mūsu
valsts var brukt. Domāju, ka arī nākotnē,
neskatoties uz šī brīža situāciju politikā, ja
tas būtu nepieciešams, latvieši ietu un par
savu valsti cīnītos!”
Priekšsēdētāja sacīja paldies Guntim
Gulbim par ieguldīto darbu barikāžu atceres pasākumu organizēšanā, saglabājot šo
tradīciju daudzus gadus, kā arī sveica viņu
apaļā dzīves jubilejā. Tāpat priekšsēdētāja
un Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja Rita
Diduha pasniedza Latvijas Barikāžu muzeja Pateicības rakstus piecpadsmit Zemītes
pagasta iedzīvotājiem, kuri piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada
janvārī-augustā.

Kandavas jauno akordeonistu panākumi
21. janvārī Ventspils Mūzikas vidusskolā notika
valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības
programmas Akordeona spēle audzēkņiem,
kurā piedalījās Ziemeļkurzemes mūzikas skolu
jaunie akordeonisti.
Apsveicam Kandavas Mākslas un mūzikas
skolas audzēkņus Maria Mārīti Hesu un viņas
skolotāju Dzintru Lindi ar pārliecinošu uzvaru
vecākajā grupā – 1. vietu, kā arī Renāru
Gabrielu Kalniņu un skolotāju Daigu Zariņu
ar godpilno 3. vietu. Prieks un gandarījums,
ka audzēkņu un pedagogu darbs ir tik augstu
novērtēts!
12. februārī Mārīte Maria Hesa pārstāvēs ne
tikai Kandavas Mākslas un mūzikas skolu,
bet visas Ventspils reģiona mūzikas skolas
valsts konkursa finālā Ulbrokā, kur satiksies

Maria Mārīte Hesa un Renārs Gabriels
Kalniņš pēc konkursa
ar Latvijas mūzikas skolu spēcīgākajiem
akordeonistiem.
Maruta Balode, KMMS direktore

www.kandava.lv
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Labdarība – tas ir Dieva pieskāriens
Gadu mija –
labo darbu laiks

Ziemassvētki un Jaunā gada gaidīšanas
laiks, līdz pat Zvaigznes dienai ir piedošanas, dāvināšanas un labo darbu laiks. Kandavas novadā šajā laikā tika dāvāts kaut neliels prieka brīdis tiem cilvēkiem, kas jūtas
nepasargāti, dažkārt vientuļi un aizmirsti.
Šajā laikā pie cilvēkiem ieradās labie rūķi
no tālienes un tuvienes, lai iepriecinātu vientuļos sirmgalvjus novadā un it īpaši – pansiju iemītniekus. No sirds uz sirdi un no sirds
tika gatavotas dāvaniņas. Dažas atceļoja no
Vācijas, kur tagad dzīvo bijušie kandavnieki,
dažas tapa tepat Latvijā un Kandavā.
Paldies, Vita Feldmane-Millere, ka jau
gadu iepriekš uzrunāji mani, lai kopīgi domātu par svētku prieku – tas izdevās! Paldies
Taviem labajiem rūķiem – Irēnai, Ilzei, Ievai
un Pēterim, Zanei, Anitai, Mārtiņam, Maijai, Ainim, Agnijai, Ievai, Irinai, Melanie,
Adelinai un Evai par sirds siltumu, kā arī
mūsu domes šoferim Aleksim, kurš dāvanas
izvadāja un vadīja sarunas ar sirmgalvjiem.
Labo darbu iedvesmoti, sporta entuziasti, mūsu basketbola komandas Kandava/
Anzāģe puiši, kuri nekad nav vienaldzīgi
par novadā notiekošo, viņi mīl bērnus, iedvesmo jauno paaudzi un vienmēr ar cieņu
izturas pret vecāko paaudzi, arī sarūpēja
dāvanas novada pansiju iemītniekiem. SIA
“Kristaps” ceptie kliņģeri un pīrādziņi aizceļoja uz Matkules pansiju, bet klātienē puiši
ar pašu sarūpētām dāvanām devās ciemos
pie Kandavas pansijas ļaudīm. Pansijas iemītnieki saka paldies – Kristapam Gotfrīdam, Arvim Savčenko, Edgaram Priedem,
Robertam Rozentālam, Guntaram un Aigaram Strāķiem, Kristeram Šnikvaldam, Ralfam Bergam un Laurim Zuzem!
Paldies arī no Kandavas novada domes,
ka atbalstāt mūsu novada ļaudis!
Inga Priede, Kandavas novada
domes priekšsēdētāja

Kandavas novada Iespēju fonda darbība 2019. gadā

Basketbola komandas Kandava/ Anzāģe puiši viesojoties Kandavas pansijā
Signe Ezeriņa, Ērodeja Kirillova
| KNIF valdes locekles |

Vēlamies padalīties ar tiem labajiem darbiem, kurus esam veikuši Kandavas novada
iespēju fondā 2019. gadā.
Aprīlī noorganizējām Lūgšanu brokastis
un iegūto ziedojumu ieguldījām dzijas iegādei jaundzimušo pirmajām čībiņām. Tās
saņem gan Kandavas novada mazuļi, gan
priekšlaicīgi dzimušie mazuļi visā Latvijā. Šo
brīvprātīgo darbu veic Gita Zuze, kuras labie
darbi ir pamanīti un novērtēti arī valsts mērogā, piešķirot Gitai nozīmi “Gada brīvprātīgais 2019”.
Ar Kandavas novada domes finansiālu atbalstu īstenojām mazo grantu projektu
konkursu “Dari pats”, kura ietvaros atbalstījām 6 iedzīvotāju iniciatīvas un veicinājām to
realizāciju. Rezultātā tika veikti vides uzlabojumi Kandavas pilsētā, labiekārtojot bērnu
rotaļu laukumu pie “Saulīšu” mājām, Matkules pagastā labiekārtota atpūtas laukuma
ugunskura vieta, veikti apzaļumošanas darbi

Abavas ielā 34, iekārtota Vecpilsētas lasītava,
Vānē sakārtota un apgleznota autobusu pietura, un Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā izgatavoti sēžammaisi.
Turpinām divas programmas skolēnu atbalstam. Viena ir mācību maksas izdevumu
segšana profesionālās ievirzes izglītības skolās Kandavas novadā talantīgajiem bērniem
– dejā, mūzikā, sportā un mākslā pa vienam
audzēknim – kuru apmaksu veicam no ziedojumiem šim mērķim.
Otra ir Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
10.-12. klašu skolēnu mācību motivācijas atbalsta programma, kurā par labiem mācību
sasniegumiem tiek finansiāli atbalstīti skolēni ar nelielām naudas balvām no 10,- līdz
30,- eiro. Finansējumu šai programmai nodrošina skolas vadība piesaistot individuālos
ziedotājus šim mērķim.
Sadarbojamies ar organizācijām “Ziedot
LV” un biedrību “TUVU”, no kurām saņemam mantiskos ziedojumus – produktus un
spēles bērniem, ielūgumus uz pasākumiem
un dažādas mantas, kuras dalām mūsu

novada ģimenēm un senioriem.
Esam īstenojuši projektu “Dari, baudi,
dalies Kandavas novadā 2019”, kuru finansiāli atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu
fonds programmā “Pats savam saimes galdam”. Sēklu un stādu iegādē, dārzeņu audzēšanā un ražas krājumu veidošanā tika iesaistītas 20 ģimenes (ar 77 ģimenes locekļiem),
projekta noslēgumā notika krājumu degustācija Miķeļtirgū Kandavā.
Esam noorganizējuši vairākas mērķziedojumu un labdarības akcijas.
Janvārī realizējām pagājušā gadā uzsākto
Zemītes skolas bērnudārza audzinātāju iniciatīvu – caur fondu vākt ziedojumus lielizmēra rotaļu konstruktora BAY-BAY iegādei.
Atverot iespēju caur Fondu vākt mērķziedojumus amatierkolektīvu Zantes KN
folkloras kopas “Vācelīte” un Zemītes TN
VPDK “Zemīte” dalībnieku dalībai 56. Eiropiādē Frankenbergā (Edera) Vācijā 2019 no
17.07.19.- 21.07.19. palīdzējām abiem kolektīviem nokļūt un piedalīties šai festivālā.
Kandavas Kafija svētkos organizējām
akciju “Aklais randiņš ar grāmatu”, kurā savāktos ziedojumus novirzīsim nākošā gada
profesionālās ievirzes skolu talantīgo skolēnu mācību apmaksas programmai.
Akcijā Kandavas pansijas koplietojamo telpu krēslu iegādei kopā tika saziedoti
599,23 eiro. Labdarības akcijā piedalījās ne
vien privātpersonas, bet arī Zemītes amatierteātris ar izrādi, kuras laikā tika vākti
ziedojumi šim mērķim, tāpat Kandavas
lauksaimniecības tehnikuma kolektīvs un
audzēkņi. Dotajā brīdī pateicoties ziedotājiem esam jau iegādājušies krēslus pirmā
stāva ēdamistabai. Vēl turpinām vākt ziedojumus foajē telpas labiekārtošanai un otrā
stāva ēdamistabai.
Paldies visiem ziedotājiem, sponsoriem,
atbalstītājiem, fonda dalībniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem!

Kandavas kartinga trase beidzot uzsāk pilnvērtīgu darbību
Pēc vairāk nekā piecu gadu ilgas absurdu tiesas procesu un
iesniegumu cīņas Augstākā
tiesa noraidījusi pēdējo kasācijas sūdzību pret Kandavas
kartinga trases īpašniekiem
SIA Kartodroms, kas ļauj trasei uzsākt pilnvērtīgu darbību.
Ģirts Ļaudaks | SIA Kandavas kartodroms
pārstāvis |

Kopš trases rekonstrukcijas 2008. gadā
trases īpašnieki bijuši nepārtraukti iesaistīti tiesas procesos, kuru iniciatore bijusi
viena un tā pati privātpersona no Rīgas.
Tiesvedību un vairāk nekā 500 dažādu
sūdzību un iesniegumu mērķis bija trases
darbības traucēšana un slēgšana.
Kurzemes vienīgās kartingu trases
īpašnieki sadarbībā ar Kandavas novada
pašvaldību sola šogad trasi izmantot pilnā
mērā jau no pavasara, gan organizējot dažādus pasākumus Kandavas iedzīvotājiem
un pilsētas viesiem, gan rīkojot dažādu
mērogu iesācēju, amatieru un profesionāļu
sacīkstes. Trase pilnībā atbilst visām attiecīgo Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Plānotās sacensības
2020. gada vasaras sezonā:

1.05. Edgara Skultes piemiņas kauss kartingā
13.06. LČ/PK/LRMC 2
3.10. Kandava LeMans DD2 4H

SIA Kandavas kartodroms pārstāvis
Ģirts Ļaudaks: “Pēc pēdējiem tiesas lēmumiem, kas trasei bijuši labvēlīgi, sāk atgriezties ticība Latvijas tiesu sistēmai. Beidzot varēsim fokusēties uz kartingu sportu
un domāt par attīstību, nevis juridisku
problēmu risināšanu. Šogad organizēsim
vairākas aizraujošas sacīkstes. Jau pavasarī
būs Edgara Skultes kauss, organizēsim arī
Lemānas četru stundu izturības sacensības, nākotnē plānojam trasē atgriezt arī
Rotax Nordic Challenge sacīkstes. Ikdienā
trase būs atvērta ikvienam interesantam,
kurš vēlēsies izmēģināt aizraujošu izklaides braucienu ar kartingu.”
Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede: “Vēlos pateikties vairāk
nekā 5500 Kandavas un arī citu Latvijas
novadu iedzīvotājiem, kuri atsaucās un parakstīja atbalsta vēstuli kartinga trases darbības atjaunošanai, kas palīdzēja šo vietu
un kartinga sportu mūsu novadā saglabāt.
Trase katru gadu piesaista aptuveni 15 000
tūristu mūsu pilsētai. Līdz ar juridisko labirintu taisnīgām beigām paredzam, ka

Kandava kļūs vēl populārāka un pievilcīgāka kā brīvdienu un atpūtas galamērķis
ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu tūristiem.”
Kandavas kartodroms ir kartingu trase, kas atrodas Kandavā Jelgavas ielā 16 un
tika uzbūvēta 1972. gadā. 2008. gadā, ieguldot vairāk nekā 1 707 000 eiro, kartinga
trase tika pilnībā renovēta – pārveidota
tās konfigurācija un ieviestas izmaiņas

atbilstoši starptautiskajiem standartiem.
Šobrīd tā ir labākā kartinga trase Baltijas
valstīs. Rekonstrukcijas projekta autors ir
Hermans Tilke, vairāku Formula 1 trašu
projektu izstrādātājs. Investīcijas kartingu trases renovācijā sasniedz vairāk nekā
1 707 000 eiro. Trases teritorijas kopējā
platība ir 4,45 hektāri, garums – 1012 m,
platums – 8 m.
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Kandava simts gados (1918–2018)
Kandava – mazpilsēta Tukuma
rajonā. (1960–1995)

Guntis
Rozenštams
runā mītiņā
Tukumā
80. gadu
beigās

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja |

1985–1989

1988. gada 12. septembrī grupa kandavnieku puslegāli pulcējas Ozolājos, lai apspriestu LTF organizēšanas iespējas
1988. gada 16. septembrī notiek pirmā
Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas
konference Tukuma rajona kultūras namā.
Kuplā skaitā ierodas arī kandavnieki
1988. gadā pie Kandavas radiorūpnīcas
darbu sāk kooperatīvs „Priedaine”, kurā sešu
cilvēku kolektīvs gatavo žāvētas un pusžāvētas desas, gaļu un stilbiņus
1988. gadā Lielajā ielā 16 atver „Karstās
desiņas”
1988. gada 15. oktobrī Kandavas Vides
aktīvistu klubs rīko Pulvertorņa un tā apkārtnes uzkopšanas talku. Tajā pulcējas apmēram 40 dalībnieku. Talku sagatavo VAK
Kandavas grupas vadītājs A. Piebalgs un
mākslinieks T. Šlisers
1988. gada 18. novembrī pirmo reizi padomju režīma apstākļos svin Latvijas
valsts proklamēšanas dienu. Kandavas pilsētas laukumā Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības tornī pēc ilgiem laikiem atkal
paceļ sarkanbaltsarkano karogu. To organizē LTF Kandavas radiorūpnīcas atbalsta
grupa. Latvijas Republikas karogu uzvelk
Viesturs Zvaigznītis un Vilnis Kleinbergs.
Pasākumā skan Latvijas Republikas himna

Viktora Vītola
Latvijas Tautas
frontes biedra
karte

„Dievs, svētī Latviju!”, dzeju skandē Ilmārs
Morāns, runas teic D. Rozenfelds, V. Vītols
un Andrejs Dūdiņš (1924 – 1995)
1989. gada 21. janvārī notiek Latvijas
Tautas frontes Tukuma rajona nodaļas II
konference. No kandavniekiem tajā piedalās
Valters Suhanovs un Oskars Ondrups. Par
nodaļas valdes priekšsēdētāju ievēl kolhoza
„Dzimtene” agronomu Agri Jaunkļaviņu,
par vietniekiem ar vienādu balsu skaitu ievēl
juridiskās konsultācijas advokātu O. Ondrupu un laikraksta „Tukuma Ziņotājs” redaktoru Vili Selecki. Valdē ievēl arī V. Suhanovu
1989. gada 11. februārī ar Kandavas
radiorūpnīcas materiālo atbalstu durvis
ver izremontētais Kandavas kultūras nams.
Koncertā piedalās bērnu deju kolektīvs

„Abaviņa”, jauktais koris, sieviešu vokālais
ansamblis, bērnu instrumentālais ansamblis, jauniešu deju kolektīvs, 7.- 8. klašu deju
kolektīvs un dramatiskais kolektīvs. Koncertuzveduma režisore Ilzīte Grīnberga
1989. gadā atjaunotajā kultūras namā
telpas ierāda arī D. Upmanes vadītajam deju
kolektīvam. Tagad dejotājiem ir baleta zāle
mēģinājumiem, laba skatuve un noliktava
tērpiem
1989. gada 16. martā Kandavas pilsētas
tautas deputātu padome pieņem lēmumu
atjaunot nepamatoti nomainītos ielu nosaukumus: Komjaunatnes iela – Rūmenes
iela, V. Skačkova iela – Ķiršu iela, 17. jūnija
iela – Priežu iela, kas būs turpinājums esošajai Priežu ielai, esošās Kalna un 1905. gada
ielas turpmāk būs turpinājums 9. Maija
laukumam
1989. gada 19. martā pēc LNNK padomes aicinājuma sākas Latvijas Republikas
pilsoņu reģistrācija un organizējas pilsoņu komitejas, kuras ievēl savus pārstāvjus

Kandavas Vecajai aptiekai 250
/ Turpinājums/

Šajā reizē stāstīsim par sarežģītu posmu Kandavas aptiekas
dzīvē. Tas ir laiks, kad ugunsgrēkā tiek iznīcināta aptiekas
ēka, bet jaunuzceltajā ēkā, pēc
īpašnieka, pirmā Kandavas
miesta vecākā Aleksandra
Rozentāla nāves, strādā pārvaldnieki, kuri vada aptiekāra
atraitnei piederošo īpašumu.
Un pasaulē briest Pirmais
pasaules karš.
Astra Dīriņa, A. Petrevica

1836. gadā par Kandavas aptiekas pārvaldnieku kļuva Johana Frīdriha Teodora
Mnioha (Johann Friedrich Teodor Mnioc, ?
– 1833) znots Johans Karls Rīgers (Johann
Karl Rieger, 1811-1876).Viņš dzimis Aizputē 1811. gadā, farmāciju studējis Tērbatas
Universitātē, kur 1835.gadā ieguvis provizora diplomu. Kandavas aptieka J. K. Rīgeram
bija zināma, jo te viņš jau bija strādājis par
aptiekāra palīgu. 1836. gadā viņš bez šaubīšanās uzņēmās tās pārvaldīšanu. Laulības
ar mirušā aptiekāra Mnioha meitu Johannu
Šarloti (Johanna Charlotte) 1837.gadā tikai
nostiprināja viņa statusu. Pēc kāda laika J. K.
Rīgers pilnībā ieguva aptieku savā īpašumā.
Diemžēl 1874. gada 3. jūlijā aptiekas ēka nodega. Tā J. K. Rīgers zaudēja savu māju un
savu aptieku, tad viņš zaudēja arī sievu un

1877. gadā celtā aptiekas ēka (ap 1920.gadu) no Andas Mauriņas personīgā arhīva

nomira kā atraitnis 1876. gada 10. oktobrī.
1876.gadā Kandavas aptieku nopirka nākošais ilggadējais īpašnieks Aleksandrs Rozentāls (Alexander Rosenthal,
1844 -1907). Viņa tēvs Kristians Rozentāls
(Christian Rosenthal, 1814 -1890) bija tiesas
rakstvedis, bet vēlāk kļuva par Pūres muižas
pārvaldnieku. Dēls Aleksandrs 1873. gadā
Maskavā nokārtoja provizora eksāmenus un
atgriezās Kurzemē, kur no 1874. līdz 1876.
gadam pārvaldīja aptiekāra Johanna Eduarda Kapellera (Johann Eduard Kapeller)
atraitnes Sofijas Zēbergas aptieku Frauenburgā (Saldū). Tur viņš apprecējās ar Adeli
Veicleri (Adele Weizler).
1877.gadā A. Rozentāla tēvs uzcēla savam dēlam jaunu aptiekas ēku, kura bija no
akmens. Savu aptieku Aleksandrs Rozentāls
veiksmīgi vadīja līdz mūža galam. Viņš mira

1907. gada 22. martā 62 gadu vecumā. Aptieku mantoja atraitne, kura to apsaimniekoja ar algotu pārvaldnieku palīdzību.
Uz aptiekas atvēršanas laiku Kandavā
bija 1586 iedzīvotāji, vēlāk to skaits sasniedza
2100. Tieši šī iemesla dēļ 1892. gadā Kandavas miestam piemēroja pilsētas tiesības un atļāva vēlēt pilsētas domi. [Atgādinu, ka oficiāli
pilsētas tiesības Kandava iegūst 1917. gadā.
A.P.] Pirmās domes vēlēšanas notika 1893.
gada 30. decembrī un par pilsētas vecāko
tika ievēlēts neviens cits kā aptiekārs Aleksandrs Rozentāls, kurš šo goda amatu pildīja
līdz 1902. gadam. Tātad aptiekārs pilsētā bija
populārs un cienījams cilvēks, kam uzticējās
vairums iedzīvotāju. Tās, protams, bija arī
konkrētās personas cilvēciskās īpašības, taču
ne tikai, jo aptiekāra specialitāte uzliek savu
zīmogu. Arī šodien.

pilsoņu kongresam. Kandavā pilsoņu kustībā aktīvi iesaistās Ināra Priede, Guntis Rozenštams, V. Upenieks
1989. gada 5. aprīlī Tukuma mākslas
un novadpētniecības muzeja telpās notiek
Latvijas Kultūras fonda aktīvistu grupas
sanāksme. Tās laikā izveido Brāļu kapu Tukuma nodaļas atjaunošanas orgkomiteju un
ievēl delegātus Brāļu kapu komitejas atjaunošanas kongresam Rīgā. Delegātu vidū ir
arī Tukuma rajona pieminekļu aizsardzības
inspektors V. Vītols
1989. gada 15. aprīlī Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 31, notiek Brāļu kapu komitejas atjaunošanas kongress – kopsapulce,
kurā apspriež statūtu projektu, notiek valdes
vēlēšanas, pieņem deklarāciju un rezolūciju
1989. gada 27. aprīlī LKF Tukuma rajona aktīvistu kopas ietvaros atjauno Brāļu
kapu komitejas nodaļas darbību. V. Vītols
kļūst par kopas priekšsēdētāja vietnieku
1989. gadā ielu, kura savieno Talsu ielu
ar Lapu ielu, nosauc par Zemgales ielu

Pirmais no algotajiem aptiekas
pārvaldniekiem
bija Vilis Bērs
(Wilis Baer, 1859
-1910), lauksaimnieka Jāņa Lāča
dēls. Viņš bija
dzimis Kabilē, no
Aleksandrs Rozentāls 1884. līdz 1887.
gadam studējis
farmāciju Tērbatas Universitātē, kur ieguvis
provizora grādu. V. Bērs bija vadījis aptiekas
vairākās Latvijas vietās: no 1887. līdz 1890.
gadam – Vecpiebalgā; no 1890. līdz 1906.
gadam – Nītaurē. No 1907. līdz 1908. gadam
vadījis aptieku Kandavā, lai pēc tam dotos
uz Sasmaku (Valdemārpils) un uzņemtos
aptiekāra Konrāda Jūlija Štolcera (Konrad
Julius Stolzer, 1852.- 1907.) atraitnes aptiekas vadību. 1910. gada 20. oktobrī viņš Sasmakā mira.
Pēc Bēra 1908. gadā Kandavas aptiekas
vadību uzņēmās Johans Vilhelmsens (Johann
Wilhelmsen, 1852.-?), kurš iepriekš bija vadījis Sasmakas aptieku. Faktiski V. Bērs un
J. Vilhelmsens apmainījās vietām. Jaunajiem
aptiekāriem, kuriem nebija līdzekļu savas
aptiekas iegādei, tā drīzāk bija pierasta situācija, ne kāds īpašs izņēmums. Šādi uzkrājās
gan dzīves, gan darba pieredze, taču ģimenes veidošanu nācās atlikt līdz stabila materiālā stāvokļa iegūšanai. Tad nu iznāca tā, ka
aptiekārs labākajos gados precēja jaunu sievu, vislabāk aptiekāra meitu, kurai pūrā bija
paredzama aptieka. Atraitnes, aptiekas īpašnieces, gan skatījās vairāk uz jaunāka gada
gājuma jaunekļiem un, ja nu precējās, tad
ar savas aptiekas aptiekāra palīgu, jo tas bija

VĒSTURE
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*Starpkaru periodā Pirmais pasaules karš tiek
saukts par Lielo karu, arī Nāciju karu un Karu,
kurš izbeigs visus karus.

pazīstams un pie rokas. J. Vilhelmsena dzīve
faktiski ilustrēja šo situāciju. Viņš bija Liepājas tirgotāja dēls, farmāciju studējis Tērbatā
(1878–1880). Pēc provizora grāda iegūšanas
atgriezies Kurzemē, 1881.gadā darba gaitas
uzsāka Kuldīgas vecākajā aptiekā pie aptiekāra Aleksandra Grābes (Alexander Grabe,
1834.–1910.) un palika Kuldīgā samērā ilgi
– līdz 1897. gadam, pēc tam pārvaldīja aptieku Pavlovskā (1898.-1900.). No 1901. līdz
1902. – Pampāļos; 1902.-1903. – aptiekā Vitebskā (tagadējā Baltkrievija); 1905.-1906. –
vadīja aptieku Kauņas guberņā; 1906.-1908.
– aptiekas pārvaldnieks Sasmakā; 1908.1910. – pārvaldnieks Kandavā; 1910.-1912.
– strādājis homeopātiskā aptiekā Liepājā; no
1913. gada pārvaldīja aptieku Kazdangā. Par
tālākām J. Vilhelmsena gaitām ziņas atrast
neizdevās. Dzīve kā kaleidoskops – apmēram 30 gadu laikā 9 aptiekas, vismaz 9 dzīves
vietas, 9 dažādas vides ar atšķirīgiem dzīves
apstākļiem. 1913. gadā J. Vilhelmsenam bija
61 gads, tomēr par ģimeni viņa biogrāfijā vēl
nav ne vārda, kaut gan XIX gs. vācu autori
par šo nozīmīgo pavērsienu aptiekāru dzīvē
ziņo iespējami sīki un precīzi.
Beidzās XIX gadsimts. Aptieku dzīvē šī
gadsimta laikā bija notikušas lielas pārmaiņas. Aptieku laboratorijās arvien mazāk norisinājās dažādi zinātniski pētījumi, tie kļuva
aptiekām ekonomiski neizdevīgi, reizēm arī
nevajadzīgi. Zāļu vielu ražošanas funkciju
aptiekas bija zaudējušas uz visiem laikiem.
No XIX gadsimta vidus zāļu izejvielas ražoja
un ar pētniecību nodarbojās farmaceitiskās
ražotņu laboratorijas. Aptiekai saglabājās
zāļu gatavošanas funkcija un pacientu apkalpošana. Bet priekšā – Lielais karš, kurš
mainīs pasaules, tautu un cilvēku likteņus.
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Latvijas Politiski represēto
apvienībai 30 gadi
Fakti, kas nav izdzēšami no Latvijas valsts vēstures
1941. gada 14. jūnijs
Šajā dienā PSRS komunistu okupanti apcietināja un aizdzina katorgā uz Sibīriju un
koncentrācijas nometnēm spīdzināšanai un
nošaušanai 15 425 Latvijas iedzīvotājus. No
mūsu, Kandavas novada, apcietināja un izsūtīja 134 cilvēkus. No tiem 34 tika nošauti vai
nobendēti koncentrācijas nometnēs, Latvijā
neatgriezās 67. Patreiz esam palikuši pieci.

1949. gada 25. marts
Šajā dienā trimdā uz Sibīriju aizdzina
42 178 Latvijas iedzīvotājus. No Kandavas
novada – 707 cilvēkus no 276 ģimenēm.
Dzimtenē neatgriezās 83 mūsu novadnieki.
Patreiz esam palikuši 59.
Kopumā no trimdā izsūtītajiem 841
kandavniekiem esam palikuši 64. Mūsu vidējais vecums ir ap 80 gadiem.

Foto J. Kamerāds

1989. gada 7. maijā Kandavas jauktais
koris atzīmē savu simtgadi
1989. gada 28. jūnijā par Kandavas vidusskolas direktoru ievēl Aivaru Galviņu
1989. gada 5. jūlijā Kandavas kultūras
namā notiek vietējās pilsoņu komitejas dibināšanas sapulce
1989. gada 13. jūlijā Tukuma rajona
Zemgales kultūras pilī notiek Latvijas Lauksaimniecības savienības Tukuma rajona
biedrības dibināšanas konference. No Kandavas piedalās Modris Kārkliņš. Viņš ir pirmais zemnieks Kandavas apkārtnē
1989. gadā visu vasaru rit Ozolāju estrādes atjaunošanas darbi. To paredz 2000 skatītājiem 30 rindās pa 70 vietām katrā
1989. gada 29. septembrī Kandavas radiorūpnīca pārtop par ražošanas kooperatīvu Kandavas radiorūpnīca
1989. gadā nodeg ēka Talsu ielā 2
1989. gadā Kandavas sovhoztehnikumā
pārstrādā mācību plānus pa specialitātēm,
izveido starptehnikuma darba grupas, kurās darbojas arī paši tehnikuma pasniedzēji.
Grupu vadītājs lauksaimniecības mehanizācijā ir kandavnieks V. Priednieks, elektrifikācijā – J. Jansons, automobiļu tehniskās apkopes un remonta specialitātē – A. Jēkabsons,
ēdienu gatavošanas tehnoloģijā – R. Vizulis.
Tehnikuma teritorijā sāk būvēt baseinu
1989. gadā notiek Vissavienības tautas
skaitīšana. Kandavā ir 4631 iedzīvotājs
1989. gada 10. decembrī notiek Latvijas
PSR vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanas. Tajās pārliecinoši uzvar LTF atbalstītie
kandidāti
(Turpinājums sekos)

KANDAVAS

Atjaunotā represēto piemiņas vieta
Matkulē 219. gada novembris
Pēteris Briedis grāmatas
“Atcerēties… Neaizmirst…”
atvēršanā 2016. gada
14. jūnijā

Latvijas Politiski represēto
apvienības izveidošana

Lai saglabātu nākamo paaudžu atmiņā
šos traģiskos mūsu valsts vēstures notikumus, 1989. gada 14. oktobrī Ogrē tika nodibināta Latvijas Politiski represēto apvienība
(LPRA).
LPRA pamatuzdevumi
• apkopot represēto likteņgaitas,
• veicināt faktoloģiski dokumentētu un
literāru atmiņu vākšanu,
• nodrošināt represiju upuru piemiņas
saglabāšanu,
• pieprasīt Latvijas Republikas valdībai
nodrošināt represiju rezultātā zaudēto īpašumu atgūšanu vai kompensēšanu.
Politiskā izpratnē sasniegts ir tas, ka represēto pasākumi 14. jūnijā un 25. martā ir
kļuvuši kā oficiāli valsts protokola pasākumi.
Bet tagad par mūsu, Kandavas novada
politiski represēto, dzīvi un darbību.
1994. gada 25. martā Kandavas kultūras
namā tika nodibināts represēto klubs. Par tā
vadītāju kļuva Inese Krecere.
2004. gadā par Kandavas novada Politiski represēto kluba vadītāju kļuva Pēteris
Briedis. Pirmais uzdevums bija izstrādāt apvienības statūtus un iekļauties kopējā LPRA
darbībā.
Pateicoties vēsturnieka, Kandavas muzeja dibinātāja Viktora Vītola iniciatīvai, sadarbojoties ar Valsts arhīvu, Okupācijas muzeju un Latvijas Kara muzeju, mums izdevās
savākt un apkopot materiālus praktiski par
visiem mūsu novada represētajiem, leģionāriem un nacionālajiem partizāniem.
Pateicoties Benitas Tauriņas (patreiz dzīvo Madonā), novada domes un muzeja darbinieku atbalstam, 2006. gada 25. martā atklājām piemiņas istabu 1941. un 1949. gados
izsūtītajiem Kandavas novada iedzīvotājiem.
Aktīvi šajā darbā iesaistījās Kārlis Busenbergs (1928-2010), neatsveramu palīdzību
ekspozīcijas iekārtošanai sniedza māksliniece Inga Brīniņa.
Pamatojoties uz savākto faktu materiālu
un pateicoties novada uzņēmēju materiālam
atbalstam, ar Talsu biedrības „Aleksandra
Pelēča lasītava” vadītāju Zigurda Kalmaņa
un Mika Kalmaņa līdzdalību tika izdota un
2016. gada 14. jūnijā prezentēta grāmata „Atcerēties... Neaizmirst...”. Šajā ap 500 lappušu

Pasākums pie represēto akmens Kandavā 2019. gada 25. martā

apjomīgajā darbā apkopoti mūsu novada represēto atmiņu stāstījumi, ziņas par ikvienu
mūsu novada represēto, kā arī atspoguļots
mūsu ieguldītais darbs represēto piemiņas
vietu izveidošanā un saglabāšanā. Šis darbs,
līdzīgi kā piemiņas istabas iekārtošana, ir izpelnījies augstu LPRA valdes atzinību.

Par represēto piemiņas
vietām

Piemiņas akmeni Kandavā, pateicoties Benitas Tauriņas un leģionāra Imanta Stendzenieka aktīvai līdzdalībai, atklāja
1990. gada 16. jūnijā.
1994. gada 14. jūnijā ar Nifonta Kuzmina
praktisko līdzdarbošanos atklāja piemiņas
akmeni Kandavas stacijā.
1989. gada 25. martā atklāja piemiņas
akmeņus Matkulē un Vānē, bet 1996. gada
14. jūnijā – Zantē. Turpmākajos gados
mums izdevās piesaistīt ievērojamus līdzekļus piemiņas vietu rekonstrukcijā un labiekārtošanā – 1997. gadā Kandavas stacijā,
2014. gada – Kandavā, bet 2019. gadā – Vānē
un Matkulē, kā arī Kandavā.
Gribu izteikt lielu pateicību tiem cīņu
biedriem, kas palīdzēja uzturēt mūsu darba
aktivitātes – Kārlim Busenbergam, Gastonam Štrausam, Benitai Tauriņai, Imantam
Stendzeniekam, Ligitai Piterniecei un visiem
tiem, kas aktīvi piedalījās piemiņas vietu labiekārtošanā un uzturēšanā.
Bet tagad par to, ko vēlētos sagaidīt no
jaunā Kandavas represēto nodaļas vadītāja.
Pirmkārt, ikdienā atgādināt jaunajai paaudzei, kas nav piedzīvojusi baismos 1941. un
1949. gadu notikumus, ka nedrīkst pieļaut
šādu notikumu atkārtošanos. Ir jāņem vērā
arvien saspīlētākais starptautiskais stāvoklis,
Krievijas valdības agresivitāte daudzās mūsu
planētas vietās.

Ko mēs centāmies izdarīt šajā jomā?
Pirms vairākiem gadiem ar toreizējās Izglītības pārvaldes vadītājas Silvijas Tiltiņas
aktīvu atbalstu organizējām Dzintras Gekas
filmu par represēto likteņiem Sibīrijā demonstrēšanu vidusskolā. Kad direktore bija
Vēsma Grugule, vadījām vēstures stundas
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. Izgatavojām un uzstādījām piemiņas plāksni kandavniekiem – Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem.
Sadarbībā ar toreizējo Izglītības pārvaldes
vadītāju Kristīni Elksnīti un Cēres pamatskolas direktori Jutu Reinsoni 2017. gadā pie
Cēres skolas atklājām piemiņas plāksni, veltītu kādreizējam skolas pedagogam un skolas
pārzinim, Lāčplēša kara ordeņa kavalierim
pulkvežleitnantam Jānim Briedim.
Regulāri piedalāmies represēto piemiņas
pasākumos Ikšķilē, kas notika jau 21. reizi.
Savu ieguldījumu esam devuši arī Likteņdārza veidošanā Koknesē, 2010. gada 3. jūnijā
iestādot Viestura Dreimaņa dāvinātos piecus
ozolus.
Ko nav izdevies panākt un ko vēlētos sagaidīt no jaunā nodaļas vadītāja?
Nav izdevies pārliecināt Izglītības pārvaldes vadību un skolu direktores, lai vismaz
viena Latvijas vēstures stunda par 1941. un
1949. gadu traģiskajiem notikumiem tiktu
novadīta Kandavas novada muzejā ar vēl
dzīvo šo notikumu aculieciniekiem. Sadarbībā ar jauno Kandavas muzeja vadītāju
Inesi Rozi vēlētos panākt, lai beidzot realizētos 2007. gadā muzejā izstrādātā izglītojošā
programma skolēniem „Represijas Kandavas novadā 1941. un 1949. gadā”.
Cerot uz veiksmīgu represēto nodaļas
jaunā vadītāja darbošanos.
Pēteris Briedis, Kandavas Politiski
represēto nodaļas vadītājs līdz 2019. gada
19. decembrim, viens no 1941. gada 14.
jūnija represijas pārcietušajiem.
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KULTŪRA

Kādam jābūt mūsdienu muzejam

Saruna ar novada muzeja vadītāju Inesi Rozi.

PASĀKUMI
KULTŪRA UN IZKLAIDE

6. februārī
13.00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena “Meteņdienas ēdieni” – Zantes kultūras namā
19.00 Filma “Oļegs” – ieeja 3,- EUR – Matkules
kultūras namā

Dagnija Gudriķe

Šodienas muzejs vairs nav tikai vieta,
kur aiziet satikties ar vēsturi. Šodienas
muzejs ir kaut kas daudz plašāks, dziļāks un aptverošāks. Kandavas muzejs,
jau ienākot tajā, apņem ar siltu auru.
Kā jums liekas, kādam būtu jābūt mūsdienu muzejam, lai tas spētu cilvēkus
ieinteresēt?
- Turpināšu jūsu iesākto domu par Kandavas muzeju. Jūs, kandavnieki, varat priecāties, ka jums ir tāds muzejs. Un paldies
par to jāsaka tā iepriekšējai vadītājai Sarmai Anģēnai, Agrim Dzenim un pārējiem.
Vislielākais paldies, protams, Sarmai, jo
divpadsmit muzejā nostrādāti gadi, tas nav
maz. Tas ir laiks, kurā var paspēt izpausties
un daudz ko izdarīt. Manuprāt, mūsdienās
muzejs jau ir arī tāda kultūrtelpa. Atceros, savulaik, draudzene man uzdāvināja
magnētiņu ar uzrakstu – ”Ja nevēlies kļūt
veca, ej strādāt uz muzeju! Jo muzejā visas
lietas būs vecākas par tevi.” Jā, mēs varam
teikt, ka izstādes rīko kultūras nami, izstāžu zāles, bibliotēkas, bet muzejs ir viens
no tiem, kas saglabājot vēsturi, domā arī
par nākotni un iet vismaz divus soļus tai
pa priekšu. Un to var izdarīt veidojot dažāda rakstura izstādes, tur varam ielikt
gan inovācijas, gan nākotnes skatījumu,
vīziju un redzējumu. Man pašai ir vairāki
tādi muzeji, kas patīk un uzrunā. Viens no
tiem ir arī Kandavas muzejs, esmu te bijusi
daudzas reizes, pirms sāku šeit strādāt. Vēl
visu cieņu Pāvilostas muzejam, Balvu novada muzejam, Tadenavai – Raiņa bērnības zemei. Īstenībā muzejs slēpj sevī lielas
bagātības, kuras pirmajā momentā tajā ienākot, nemaz nevar aptvert. Ar katru reizi,
atklājas kas jauns, pirms tam neievērots, jo
katrā reizē tev ir citāds garastāvoklis, citi
ceļabiedri un citi apstākļi, un katru reizi
tevi uzrunā citas lietas.
Nevar izskriet muzejam tā vienkārši
cauri vienā elpā un sacīt – es tur esmu bijis! Mūsu muzejā esmu bijusi neskaitāmas
reizes un katru reizi atrodu kaut ko tādu,
ko pirms tam neesmu pamanījusi.
- Tā ar tiem muzejiem ir, tie slēpj sevī
neskaitāmas bagātības.
Runājot par Kandavas muzeju, kādu
jūs redzat tā turpmāko virzību?
- Kopā ar kolēģiem strādājām pie šīgada darba plāna un pie turpmākās piecgades
plāna, jo muzejam tūlīt jāiziet akreditācija,
kas, manuprāt, būs liels pārbaudījums man
kā vadītājai. Tā ir liela dokumentu kaudze,
plus fondu glabātājas darbs. Tā kā Ināra
Znotiņa muzejā strādā gana ilgi, domāju, tur
viss būs kārtībā. Mums ir jāsaprot, kas Kandavas muzejā ir tāds, kā nav Tukuma, Talsu
vai kādā citā muzejā, kas ir tas atšķirīgais, ko
mēs varētu izcelt.
Šogad muzejam ir 25 gadu jubileja. Divdesmit piecos gados kopā ar muzeju ir izaugusi vesela paaudze un mums ir klusa vēlme
uz šo jubileju, kas būs novembrī, izveidot
izstādi “Ražots Kandavā 2020. gadā”. Līdz ar
to paliks vēsturiskais materiāls tīri muzejam.
Uzņēmējdarbība jau labi parāda, cik mums
ir uzņēmēju, kas tiek ražots, taustāmās un
gaisīgās lietas, bet ir svarīgi, lai kaut kas paliktu arī muzeja fondos.
Otra lieta, pie kā strādāsim, un tas noteikti nebūs viena gada darbs, gribam pārveidot vienu muzeja istabu, atspoguļojot tajā

2020. gada 5. februāris

8. februārī
19.00 Filma “Pilsēta pie upes” – ieeja 3,- EUR –
Zantes kultūras namā
11. februārī
19.00 Filma “Oļegs” – ieeja 3,- EUR –
Zemītes tautas namā
12. februārī
19.00 Vānes amatierteātra izrāde
“Putnubiedēkļu Ziemassvētki jeb Svētki
pienākas visiem” – ieeja bez maksas –
Cēres pamatskolā
19.00 Dabīgo ogu zefīru meistarklase – dalība
5,- EUR – Matkules kultūras namā
19.00 Zumba Zantē – Zantes kultūras namā
14. februārī
No 17.00 Valentīna dienas vakariņas Kalnmuižas pilī – Iepriekšēja rezervācija, zvanot pa
tālruni +371 26699033 – ieeja 29.50 EUR/pers.
18.00 Riharda Zaļupes un Raimonda Petrauska solo koncerts “Zelta atspulgi” ar vakariņām
Rūmenes muižā – iepriekšēja rezervācija un
info pa tālruni +371 67770960
15. februārī
21.00 Atpūtas vakars kopā ar grupu “Sapņu pietura” – Sīkāka informācija pa tālruni
28765684 (Brigita) – Valdeķu kultūras namā

radio rūpnīcas vēsturi Kandavā. Jo radio un
Kandava ir ļoti saistīti jēdzieni. Tā ir vesela
ēra un to nedrīkst aizmirst, kamēr vēl mūsu
vidū ir cilvēki, kas tur strādāja un savu darba
mūžu tai atdevuši. Labprāt uzklausīsim bijušo rūpnīcas darbinieku atmiņu stāstījumus,
tos pierakstot, tāpat mūs interesē visas taustāmās lietas, fotogrāfijas, apbalvojumi, viss,
kas saistās ar radio rūpnīcu. Droši nāciet uz
muzeju, vai sazinieties ar mums, dalieties savās atmiņās, lai tās nepazustu gadu ritumā,
bet tiktu saglabātas vēsturei.
Mēs gribam, lai muzejs ir dzīvs, lai mēs
varam aicināt uz to dažādus cilvēkus, gan
pēc vecuma grupām, gan pēc interesēm. Tāpēc esam izveidojuši četrus turpmākās muzeja virzības blokus.
Pirmais ir Mākslas galerija, kur būs skatāmas dažādas mākslas izstādes.
Otrais bloks – Mazā zāle jeb telpa ar lielo rakstāmgaldu, kur paralēli galerijai, arī
būs skatāmas izstādes, bet pavisam citāda
rakstura.
Trešais bloks būs tematiskās īsās izstādes. Tās šogad esam plānojuši četras – sākot ar pavasara ziediem un beidzot ar lielo
ogu – ķirbi.
Ceturtais bloks būs, atgādināt cilvēkiem
elementāras vēsturiskas lietas. Pieauguši cilvēki jau baidās atzīt, ka nezin it kā vispārzināmus vēstures faktus vai lietas. Tad nu šeit
talkā nāks vēsturniece Aksilda Petrevica, ar
kuras palīdzību organizēsim pārrunas par it
kā zināmām lietām. Pirmā tikšanās būs jau
13. februārī par baroka laikmeta koka skulptūrām Kandavas evanģēliski luteriskajā baznīcā un to glābšanu. Nākošā saruna plānota
aprīlī – par Satversmes sapulces simtgadi.
Divas sarunas būs rudenī.
Esam domājuši arī par skolēniem. Būs
divas izglītojošas izstādes – ceļojošā izstāde
“Zivis”, kas saistīta ar zivju dzīvi, ir mums
gan Abava, gan kaislīgi makšķernieki, varētu
iekļaut arī makšķernieku stāstus, vai ko citu.
Sadarbībā ar Dabas muzeju organizēsim izstādi “Daba krāso”, saistībā ar dziju krāsošanu mājas apstākļos, kas notiks rudens pusē.
Varbūt esat domājuši, ka mazajā zālē
varētu tikt rīkotas mūsu novadnieku hobiju izstādes?
- Jā, pilnīgi noteikti tā varētu būt. Šeit
mēs domājam piesaistīt ne tik pazīstamus

un atzītus māksliniekus ar lielo burtu. Padomā mums ir jau vairāki, tostarp novadnieki.
Pavasaris nāk ar Muzeju nakti, šogad
tai dots ļoti savdabīgs nosaukums “Divatrons”, vai varat atklāt, ko tas nozīmē?
- Visu neatklāšu, saglabājot intrigu, tikai
ieskicēšu. Esam nolēmuši muzeju nakti un
novada svētku zinātnisko konferenci pavadīt teātra zīmē. Kino jau ir bijis, tāpēc nolēmām pacelt teātri. No Kandavas novada
nāk vairāki spēcīgi vidējās paaudzes aktieri,
skatuves mākslinieki, scenogrāfi. Brāļi Znotiņi, Andris Gross, Madara Botmane, Reinis
Suhanovs, viņi visi ir jūsējie.
Kandavniekiem esat svešāka, varbūt
nedaudz pastāstiet par sevi, savām dzimtas saknēm un dzīves gājumu, kas tagad
atvedis uz Kandavu?
- Es neesmu cilvēks, kas visu mūžu pavadījis vienā vietā. Ilgākais darba cēliens ir
septiņpadsmit gadi, kas nostrādāti Talsu tūrisma informācijas centrā, tāpēc arī pazīstu
daudzus Kandavas novada tūrisma uzņēmējus. Pēc izglītības esmu biologs, ķīmiķis,
varētu mācīt skolā bioloģiju un ķīmiju. Skolā
esmu nostrādājusi piecus gadus, Talsu 2.vidusskolā mācīju tūrismu un lietišķo etiķeti,
tātad pavisam ko citu, nekā studēju. Toreiz
tūrisms nāca modē, zinu, ka daudzi mani
audzēkņi strādā ārzemēs, un ir saistījuši
savu dzīvi ar tūrismu. Pati nāku no Talsu
puses, savas dzimtas saknes esmu pētījusi
no mammas puses līdz ceturtajai paaudzei,
zinu, kur ir viņu mūža mājas, no tēva puses
ne tik tālu esmu tikusi, bet visi mani senči ap Talsu pusi ir grozījušies. Esam riktīgi
kurzemnieki. Tāpēc arī viss mans mūžs bijis
ar Talsiem saistīts. Pirms tūrisma informācijas centra, septiņus gadus strādāju Talsu
muzejā. Dzīvē labprāt esmu ļāvusies izaicinājumiem, mainījusi nodarbošanos, paplašinājusi redzesloku. Un tagad atkal atgriezos
muzejā, pateicoties Jūsu novada priekšsēdētājai Ingai Priedei ar kuru ilgus gadus kopā
strādājām Talsu novadā, es – tūrisma informācijas centrā, viņa kā sabiedrisko attiecību
speciāliste. Esam kopā ne vienu vien sāls
pudu apēdušas, organizējot dažādus pasākumus. Man patīk jūsu pilsēta, esmu priecīga te strādāt, iepazīties ar Kandavu tā tuvāk un pamatīgāk. Nāciet uz muzeju, būsiet
vienmēr gaidīti!

21. februārī
17.00 Koncerts "60. gadi klavieru skaņās" –
Kandavas Mākslas un mūzikas skolā
25. februārī
15.00 Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvu sadejošanās – Kandavas kultūras namā
27. februārī
19.00 Baiba Sipeniece Gavare stāvizrāde
“Vienreiz jau var” ar bufetes elementiem- Biļetes izpārdotas – Kandavas kultūras namā
29. februārī
18.00 Sadraudzības pasākums “Zemītē
danci vedu” – Zemītes tautas namā
1. martā
13.00 Filma “Klases salidojums 2” – ieeja 3,EUR – Matkules kultūras namā
5. martā
10.00 Izrāde visai ģimenei “Lācis un viņa draugi” – ieeja 3,- EUR – Kandavas kultūras namā
17.00 Kīno “Tabaluga – Ledus princese”–
ieeja 1,- EUR – Kandavas kultūras namā
19.00 Filma “Klases salidojums – 2” –
ieeja 3,- EUR – Kandavas kultūras namā
6. martā
19.00 Filma “Klases salidojums – 2” – ieeja 3,EUR – Zantes kultūras namā
7. martā
20.00 Aināra Bumbiera koncerts “Ik gad no
jauna jāuzplaukst” un balle – ieeja uz koncertu
5,- EUR; koncertu& balli 8,- EUR – Matkules
kultūras namā
21.00 Atpūtas vakars ar grupu “Pļumpapā”–
Info tālr.: 28765684 – Valdeķu kultūras namā
22.00 ballīte “Tik dēļ jums…” – spēlē grupa
Viņš & Es” – ieeja 5,- EUR; Galdiņus rezervēt –
29753797 – Zantes kultūras namā
8. martā
10.00 Mazo dziedātāju konkurss “Vānes cālis
2020” – Vānes kultūras namā
16.00 Komēdija “Mēs un mūsu sieva” – ieejas
maksa 8,- 10,- EUR – Kandavas kultūras namā
Ievērībai!
No 6.-13.aprīlim Kandavā norisināsies Lieldienu zaķu festivāls. Info tālr.: 29157360 (Iveta)

IZSTĀDES

Līdz 24. februārim Antas Rugātes fotoizstāde
“Katram sava strande” – Kandavas novada
muzejā – Tikšanās ar autori Antu Rugāti 8. februārī plkst. 12.00! Laipni aicināti!
Līdz 22. februārim Ikonu, gleznu, grafikas
izstāde “Zelts. Gaisma. Krāsa. Līnija” – Kandavas novada muzejā
No 12.03.-01.03. Jauno mākslinieku gleznu
izstāde – mākslas galerijā “Vējspārns” Kandavas kultūras namā

SPORTS

www.kandava.lv

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 iedzīvotājiem, 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
atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet veselības
veicināšanas 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 1.jūnijam, iesaistot dažādās
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 finansējums 15124,35 EUR apmērā.
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Kandavnieks Ivo Dans Kleinbergs
Eiropas čempions U-23 grupā bobslejā
Pirmo vietu U-23 čempionātā un ceturto vietu Eiropas kausā,
Insbrukā notiekošajās sacensībās, ieguvis Ivo Dans Kleinbergs
(no kreisās), kopā ar Dāvi Kaufmani. Eiropas kausā pirmajā
braucienā sportisti bija piektie, bet otrajā uzrādīja identisku laiku ar
uzvarētāju. Viņi summā bija tikai vienu sekundes simtdaļu lēnāki
par bobslejistiem Melbārdi/Dambi. Apsveicam un lepojamies, kā
arī vēlam panākumus turpmākajā sportista karjerā!

Gada U-18 vieglatlēte Ieva Annija Stepiņa
30. janvārī VEF Kultūras pilī norisinājās “Gada balva vieglatlētikā 2019”
svinīgā pasniegšanas ceremonija, kurā tika pasniegti apbalvojumi
vairākās nominācijās. Par aizvadītā gada Latvijas labāko vieglatlēti U-18
grupā tika atzīta mūsu novadniece Ieva Annija Stepiņa.
Apsveicam!

Viesos Anete Jēkabsone-Žogota

17. janvārī Kandavas novada BJ sporta skolā viesojās viena no visu laiku labākajām Latvijas sieviešu
basketbolistēm Anete Jēkabsone-Žogota.
Anete bija viena no pretendentēm uz Latvijas Basketbola Savienības
prezidentes posteni. Uzklausījām Anetes redzējumu par LBS attīstību
un Jaunatnes līgas sacensību sistēmas uzlabošanu. Izklāstījām savu
redzējumu par šiem jautājumiem. Pēc garās un interesantās diskusijas, iepazīstinājām A. Jēkabsoni-Žogotu ar sporta halli un citām Kandavas pilsētas sporta būvēm.
Anete tikās arī ar novada domes vadību un LBL2 Kandava/Anzāģe
komandas pārstāvjiem.

Atlase LR čempionāta finālam U-14 grupā

24. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā
notika atlases sacensības startam LR čempionāta finālā U-14 grupā. Lai kvalificētos
finālsacensībām, sportistam jāizcīna vieta
pirmajā pieciniekā katrā disciplīnā. Mūsu audzēkņi startē Kurzemes zonā (vēl ir arī Latgales, Vidzemes un Rīgas zonas). Sacensībās izdevās izcīnīt vienu medaļu un četriem
sportistiem izdevās kvalificēties finālsacensībām, kas notika 2. februārī Rīgas sporta
manēžā. Nepārspēta lodes grūšanā bija
Agneta Muskeite, uzrādot rezultātu 10,66 m.
Agneta ir arī reāla pretendente uz medaļu LR
čempionāta finālā. Vēl finālam kvalificējās
Marta Rūta Šteinberga – 5.vieta lodē ar rezultātu 9,53m, Roberts Barkāns – 4. vieta tāllēkšanā ar rezultātu 4,64m, un 5. vieta 60m ar rezultātu 8,67
sek., Rūdis Babris – 4. vieta 1000m ar rezultātu 3:25,69 sek. Vēl sacensībās startēja Matīss Feldmanis,
Krišjānis Botmanis, Klāvs Gazibars, Nils Ķilps, Anabella Pāža, Janeks Šimkevics. Treneris Andrejs Gross.

LBL 2. spēle starp Kandava/Anzāģe un BK Ķekava

Pirms spēles godinājām mūsu novadnieci, tikko
profesionālo basketbola karjeru noslēgušo Ditu
Rozenbergu. Kandavas novada domes pateicību
Ditai pasniedza Latvijas basketbola leģenda un
Kandavas novada Goda pilsonis Armands Krauliņš. Sakām lielu paldies Ditai par priekšzīmes
rādīšanu jaunajiem sportistiem, par cīņassparu
un skaistajiem mirkļiem uz laukuma, kā arī par
Kandavas novada vārda nešanu pasaulē.
Kopumā spēlē kandavnieki revanšējās Ķekavas
komandai par piedzīvoto zaudējumu Ķekavā ar
rezultātu 97:78. Rezultatīvākais komandas spēlētājs Guntars Strāķis guva 23 punktus kā arī 6
reizes assistēja komandas biedriem. Iespaidīgu spēli aizvadīja Arvis Savčenko, viņa kontā 19 punkti, 19
atlēkošās bumbas un 9 rezultatīvas piespēles. Jāpiebilst, ka tieši Arvis izcīnīja Ramirent LBL2 decembra
mēneša vērtīgākā spēlētāja balvu. Pirms spēles to Arvim pasniedza Armands Krauliņš. Interviju ar Arvi
varat izlasīt www.basket.lv

NK Kandava novusisti aizvadījuši
pirmos mačus jaunajā sezonā

Laucienes sporta namā notika Latvijas 2. līgas čempionāta posms, kurā piedalās arī mūsējie. Šajos
mačos tika uzveikta vietējā Laucienes komanda, taču piedzīvots zaudējums pret Grobiņas un Alojas
komandām. 18. janvārī komanda aizvadīja nākamos mačus. Šajā posmā bilance tāda pati. Viena uzvara
un divi zaudējumi. Uzvarēta Madlienas komanda, taču zaudēts Babītes un Jaunpils komandām.
6. februārī
20.00 LBL2 spēle Kandava/Anzāģe pret BK
Saldus – Kandavas sporta hallē
19. februārī
20.00 LBL2 spēle Kandava/Anzāģe pret BK
Bauska – Kandavas sporta hallē
22. februārī
XIV Arņa Kraukļa piemiņas kausa izcīņa –
Kandavas sporta hallē
24. februārī
16.00 Sporta spēļu pēcpusdiena – Zantes
kultūras namā

SPORTS

29. februārī
Latvijas 2. līgas čempionāts novusā –
Sīkāka informācija pa tālruni 28669131 (Guntis)
– Valdeķu kultūras namā
6. martā
20.00 LBL2 spēle Kandava/Anzāģe pret BK
Liepāja – Kandavas sporta halle
7. martā
10.00 Latvijas 3. līgas čempionāts novusā –
Sīkāka informācija pa tālruni 28669131
(Guntis) – Valdeķu kultūras namā

Latvijas kausa izcīņā šautriņmešanā

Mūsu šautriņu kluba pārstāvji Guntars Staris, Gatis Brikovs un Ilmārs Dūniņš 25.
un 26. janvārī piedalījās Latvijas kausa izcīņā Apšuciemā. Vīriešu konkurencē
rekordlielajā 108 dalībnieku konkurencē mūsu sportisti diemžēl nekvalificējās izslēgšanas spēlēm, taču 43 dalībnieku konkurencē Gandarījuma kausa izcīņā Guntars Staris tika līdz pusfinālam, bet Ilmārs Dūniņš svinēja uzvaru. 26. janvārī turpat
Apšuciemā notika pāru sacensības, kurās spēkiem vienojās Guntars ar Ilmāru un godam tika līdz ceturtdaļfinālam, kurā diemžēl piedzīvots zaudējums un līdz ar to arī sacensības noslēdzās.

Nenokavē!

Februārī atsāksies Kandavas novada basketbola čempionāts, sekojiet spēļu grafikam facebook Kandavas novads lapā, kā arī www.kandava.lv
Roberts Rozentāls, Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietnieks;
Indulis Matīss, Sporta skolas direktors
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VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

2020. gada 5. februāris

Arī zivis labāk ķeras upes otrā pusē
Janvārī ciemojāmies pie uzņēmēja Kārļa Priedīša Zantes
pagastā. Viņš audzē Latvijā
diezgan reti sastopamu govju
šķirni, tā
saucamos
Hailanderus. Šķirne
izveidota
Skotijā un ir visvecākā gaļas
liellopu šķirne, no kuras cēlušās citas šķirnes. Baltijā pirmo
reizi skotu Hailanderi parādījās 1999.gadā, kad pirmie divi
šīs šķirnes produktīvie gaļas
lopi tika ievesti Zaubes pagastā (tagadējā Amatas novadā).
Līga Šupstika

Šobrīd Latvijā ir jau 1151 Hailanders,
no tiem Kandavas novadā – 68 (dati uz
24.01.2020. LDC).
Kā radās doma par uzņēmumu?
- Ar lauksaimniecību sāku nodarboties
ap 1998.gadu, kad radās doma audzēt ātraudzīgos kārklus šķeldai. Zeme tika iegādāta
vairākos novados, arī Kandavas un Tukuma.
Šķeldas kārklu stādījumi Tukuma novadā
aizņēma 5 ha platību. Šajā jomā darbojos
apmēram piecpadsmit gadus, bet dažādu apstākļu dēļ bizness bija jāpārtrauc. Lai
zeme nestāvētu dīkā, tai bija jāatrod cits pielietojums. Tā nonācu pie lēmuma audzēt gaļas lopus. Pirmos hailandus nopirkām 2013.
gadā un tā palēnām esam izauguši līdz 200
liellopu ganāmpulkam un apsaimniekojam
400 ha zemes.

Vai ir bijusi iepriekšēja saistība ar lopu
audzēšanu?
- Nē, nav bijusi, visu sāku no nulles.
Esmu bioloģiskās saimniecības īpašnieks, gaļu nododu eksportam. Šobrīd
manā ganāmpulkā ir 68 hailandi, pārējās
Šarolē govis.

Vai taisnība, ka Hailanderi ir mazprasīgi, viegli uzturami, kā tas lasāms literatūrā?
- Gaļas liellopu audzēšana sabiedrībā
tiek pozicionēta kā perspektīva un ienesīga
lauksaimniecības nozare, kurā ar nelieliem
ieguldījumiem var gūt labu peļņu. Sākumā
likās, ka būs vienkārši: uztaisīsim žogu, nopirksim lopus, sagādāsim ziemai barību un
nodrošināsim dzirdināšanu. Bet ar to jau
nepietiek. Uzskatu, ka gaļas un piena lopu
uzturēšana Latvijā būtiski neatšķiras. Realitāte ir tāda, ka arī gaļas lopiem ir jādod mikroelementi, sāls, arī ar parasto zāli vien nepietiek, ir jāsēj zālāji. Ir nepieciešama vieta,
kur dzīvot un pārlaist ziemas periodu, jo bez
pajumtes tie nevar izdzīvot. Investīcijas ir
pietiekoši lielas, bet peļņa… nu ar to ir, kā ir.
Kas nes lielāku peļņu – Šarolē vai Hailanderu šķirnes gaļas liellopi?
- Hailanderi ir lēnaudzīgi, tie jāaudzē
vismaz trīs gadus. Šarolē izaug astoņos mēnešos, tas ir daudz rentablāk. Ļoti labi turēts

hailandu bullis pēc trīs gadiem dzīvsvarā
sver ap 800 kg, rupji rēķinot, izkāvums sanāk ap 400 kg. Savukārt, labi turēts Šarolē
pēc trīs gadiem sver ap 1,5 tonnām. Cena
par Hailanderu ir tāda pati kā par Šarolē.
Pie Hailanderu plusiem varu minēt – teliņi
dzimst viegli. Pārdodu arī Hailanderu šķirnes buļļus vaislai. Bullēnus 8-10 mēnešu vecumā šķir no mātes. Desmit mēnešos bulli
var pārdot aptuveni par 600 eiro.
Kā paiet darba diena saimniecībā?
- Esmu šeit katru dienu, lai pārraudzītu saimniecību. Svēršana, pārraudzība. Arī
papīru kalns ir milzīgs- kā jau bioloģiskajai
saimniecībai, jāsagatavo dažādas atskaites,
pieteikumi Lauku atbalsta dienestam, grāmatvedība. Regulāri apmeklēju kursus, lai
kvalificētos kā bioloģiskā saimniecība, kā arī
apmācības saimniecības pārraudzībā.
Cik saimniecībā ir palīgu?
- Darbinieki mainās, nāk un iet, tāpat kā
citiem uzņēmējiem. Saimniecības darbiem
nepieciešami divi līdz trīs palīgi. Ir problēmas ar lopu kaušanu – mūsu pusē nav nevienas bioloģiskās kautuves, tāpēc nākas
braukt uz Vidzemes pusi.
Vai esat izmantojis Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu saimniecības
attīstībai?
- Bija doma celt kūti, sagatavojām projektu. Tomēr, dotais finansējums neatsver
izdevumus, kas saistīti ar ES prasībām attiecībā uz novietnes būvēšanu. Tehnikai atbalsts ir mazāks, bet konkurence ir lielāka.
Vienīgais, ko esmu nopircis, izmantojot ES
fondu finansējumu, ir ganību ecēšas.
Kā ar vaļaspriekiem?
- Vaļasprieks ir slēpošana, konkrētāk,
kalnu slēpošana profesionālā līmenī. Sāku
slēpot Milzkalnē, kad zāle bija zaļāka. Tagad
viss notiek Siguldā, kad bija ziemas, braucu
uz turieni divas, trīs reizes nedēļā. Šobrīd
šajā jomā pašvaki, nav sniega.
Kādi ir tavi tuvākie nākotnes plāni?
- Tā īsti neesmu par šo jautājumu domājis. Loģiski būtu, mest visam mieru. Pie tām
nomas cenām, kādas zemei ir šobrīd, man
izdevīgāk būtu, visu nolikvidēt un savu zemi
iznomāt. Bet tik pesimistisku plānu man
nav. Vasarā plānoju doties uz Hailandu šovu
Skotijā. Skotijā tā ir nacionālā liellopu šķirne, tāpēc tai par godu katru gadu tiek rīkoti
svētki. Cerams, atradīsim jaunus kontaktus,
un kā saka – jaunus eksporta tirgus.
Vienmēr jau liekas, ka labi ir tur, kur
mūsu nav. Arī zivis labāk ķeras upes otrā
pusē!

www.kandava.lv

DZĪVESZIŅAS

Mūžs kopā ar mūziku un dziesmu
Šā gada 17. janvārī Zelta kāzu gadadienu atzīmēja kandavnieki
Nadežda un Jāzeps Ceiči.
Svētku dienā sveicienus no pašvaldības
Goda pārim aiznesa Zinaīda Leimane, ar
kuru kopā ilgus gadus dziedāts korī. Pēc
viesmīlīgā apciemojuma Zinaīda pastāstīja,
ka kopā ar Jāzepu un Natu pakavējušies jaunības dienu atmiņās, ar humoru atcerējušies
cik daudz jauku brīžu kopā piedzīvots, kā
Jāzeps ballēs muzicējis un dāmas priecājušās
par glīto muzikantu. Jāzeps un Nata vienmēr bijuši viesmīlīgi un sabiedriski aktīvi.
Abi iepazinušies kopā mācoties Rīgas
pedagoģiskajā skolā par dziedāšanas skolotājiem. Apprecējušies, kad Natai bijis 21
gads. Nata daudzus gadus strādājusi par

Maija Zariņa | Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

2019. gadā dzimušie
2019. gadā sastādīti 66 dzimšanas reģistri, dzimuši 33 zēni un 33 meitenes, un tas ir
par 8 bērniem vairāk kā 2018. gadā.
Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem Kandavas
novadā dzīvesvieta deklarēta 75 bērniem,
kuri dzimuši 2019. gadā un tas ir par 15 bērniem vairāk, nekā 2018. gadā dzimušajiem.
Reģistrēti 29 laulībā dzimuši bērni, pamatojoties uz paternitātes atzīšanu – 34
bērni, bez ziņām par tēvu reģistrēti 3 bērni.
Reģistrēti 3 jaundzimušie nepilngadīgām
māmiņām. Pirmais bērniņš sagaidīts 21 ģimenē, otrais – 30, trešais – 10, ceturtais – 4,
bet septītais vienā ģimenē. Visvairāk Kandavas novada bērnu dzimuši Kuldīgas slimnīcā – 33, Dobelē – 11, Rīgā – 8,Ventspilī – 7,
Jūrmalā – 4, Liepājā – 2 un 1 bērns mājās
(Kandavas pagastā). 2019. gadā reģistrētas
arī dvīņu meitenītes.
Jaundzimušo dzīvesvieta deklarēta:
Kandavā – 26, Kandavas pagastā – 17, Cēres
pagastā – 6, Matkules pagastā – 4, Zemītes
pagastā – 3, Zantes pagastā – 4, Vānes pagastā – 3, bet 3 bērniem dzīvesvieta deklarēta citā novadā.

NOVADA VĒSTNESIS
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Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 30. decembra līdz
2020. gada 27. janvārim reģistrētie
jaundzimušie:

mūzikas skolotāju. Studējusi Ļeņingradas
pedagoģiskajā institūtā psiholoģiju, to pabeigusi 1977.gadā. Bijusi Pūres bērnudārza vadītāja. Savukārt, Jāzeps bijis saistīts ar
kultūras dzīves organizēšanu, strādājis par
Irlavas, vēlāk Pūres kultūras nama direktoru. Spēlējis akordeonu, ilgus gadus dziedājis Kandavas jauktajā korī. Abi daudzreiz
bijuši vedējos, ievadījuši laulības dzīvē
vismaz septiņus jaunos pārus. Laulībā dzimuši divi dēli un šobrīd vecvecākus priecē
divas mazmeitas un četri krustbērni.
Lai Zelta pārim veselība, dzīvesprieks
un vēl daudz skaistu gadu kopā!

Amēlija, Nikola, Elza, Rihards, Ernests,
Valters Niks, Jānis un divas Keitas
SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļas darbs 2019. gadā
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā kopumā
sastādīti 237 civilstāvokļa aktu
reģistri un tas ir par 27 reģistriem vairāk nekā 2018. gadā.
Kopā reģistrēti 66 dzimšanas,
103 miršanas un 68 laulību
reģistri. Salīdzinot ar 2018.
gadu, tas ir par 8 jaundzimušajiem vairāk, reģistrēts arī vairāk
laulību +8, par 11 palielinājies
miršanas reģistru skaits. Pērn
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā notika Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu
departamenta organizēta darba
pārbaude un mūsu nodaļas
darbs tika novērtēts ļoti labi.

KANDAVAS

Laulību
noslēguši
Janvārī laulību noslēdza viens pāris,
sveicam jaunlaulātos!

***
Februārī
Smaragda kāzu jubilejā
sveicam Guntu un Aivaru Jansonus!

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 30. decembra līdz 2020.
gada 27. janvārim reģistrēti mirušie:
Aukšmukste Mirdza (1934) Kandava
Beļeviča Ilze (1963) Kandavas pagasts
Čuprika Ligija (1930) Kandava
Dundurs Aleksandrs (1938) Kandavas pagasts
Grantaus Leons (1965) Kandavas pagasts
Kalniņš Uldis (1943) Kandava
Knēta Staņislava (1926) Kandava
Koškina Karīna (1942) Kandava
Kučāns Jānis (1928) Kandava
Treilone Laima (1938) Kandava
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

2019. gada populārākie bērnu vārdi –
Dārta (3), Keitija (2), Patrīcija (2), Valters
(3), Rihards (2), Dominiks (2), Pauls (2).
Deviņiem bērniem vecāki devuši divus
vārdus. Aizvadītajā gadā bērniem reģistrēti arī retāk sastopami vārdi – Naomi, Roze,
Luiza, Luiss, Eliass, Railands, Hugo, Žanis,
Blēra, Ramils.

Mirušo statistika
2019. gadā Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 103 mirušie (51
sieviete un 52 vīrieši) tas ir par 11 reģistriem vairāk, nekā 2018. gadā. Biežākie
nāves cēloņi bija sirds slimības un vēža intoksikācija. No 103 mirušajām personām,
23 mirušie bijuši vecumā līdz 65 gadiem,
78 – pensijas vecuma, bet 2 mirušie bija
jaunieši. Domē darbojas Valsts vienotais
klientu apkalpošanas centrs, kurā apmeklētāji ērti var aizpildīt pieteikumu apbedīšanas pabalstam un klienti to aktīvi
izmanto.

Laulības 2019. gadā
Mūsu novads var lepoties ar iepriecinošu kāzu statistiku, katru gadu salaulāto
pāru skaits Kandavā tikai pieaug. Vasarā
populārākā laulību vieta mūsu novadā
ir Kalnmuižas pils ābeļdārzs, bet labprāt

braucam laulāt arī citās skaistās vietās,
kuru mūsu novadā ir ne mazums.
2019. gadā reģistrētas 68 laulības, kas ir
par 8 laulībām vairāk kā 2018. gadā. No tām
4 laulības reģistrētas baznīcā, bet 20 laulības
reģistrētas izbraukumos ārpus Dzimtsarakstu nodaļas. Visvairāk laulību tika reģistrēts
augustā (16) un septembrī (10). Interesanti, ka 2019. gadā laulības tika slēgtas visos
gada mēnešos un visās nedēļas dienās, arī
pirmdienās un svētdienās. Divi pāri izvēlējās īpašus datumus laulības noslēgšanai
svētku dienā. Četros gadījumos tika samazināts laulības noslēgšanai nepieciešamais
minimālais termiņš. Tika izdotas septiņas
izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, iesniegšanai citā
Dzimtsarakstu nodaļā, vai baznīcā. Vairākas laulību ceremonijas tika tulkotas angļu,
krievu, vācu un franču valodā. Viena no ceremonijām pērn notika 3 valodās – latviešu,
krievu un franču. Astoņas laulības noslēdza
pāri, kas sasnieguši pensijas vecumu. Laulājamo vecums 2019. gadā līgavaiņiem bijis no
24 līdz 90 gadiem, bet līgavām no 21 gada
līdz 81 gadam.
Jau tradicionāli pašvaldība katru gadu
rīko akciju un dāvina saviem novadniekiem
svinīgo laulību ceremoniju, kas dod iespēju noslēgt laulību, nemaksājot pašvaldības
nodevu 50 eiro. 2019. gadā akcijā tika izsludināti divi datumi, 14. februārī, kad laulību

Skumji aizveras durvis,
pateicīgi un klusi,
un paliek dobīte spilvenā,
kur laime ir gulējusi.
/O. Skuja/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem
Ligijai Čuprikai mūžībā aizejot.
Ķiršu ielas 8. kaimiņi

noslēdza divi pāri un divi pāri 17. maijā.
Katru gadu šo akciju labprāt atbalsta arī
mūsu uzņēmēji un 2019. gadā mūsu sponsori bija vīndaris Ivo Immermanis un lauku
sēta “Indāni”, kas jaunlaulātajiem uzdāvināja
lieliskas dāvanas.

Kāzu jubilejas 2019. gadā
Arvien lielāka atsaucība ir jūtama kāzu
jubileju atzīmēšanā un 2019. gadā mēs sveicām 23 pārus, izmaksājot naudas balvās
1725 eiro. Salīdzinot ar 2018. gadu, tas ir
par 11 pāriem vairāk. 2019. gadā Dzelzs
kāzas (65 gadi laulībā) atzīmēja viens pāris,
Dimanta kāzas – 3 , Smaragda kāzas – 5 un
Zelta kāzas – 14 pāri.
Šogad kāzu jubilejas aicinām atzīmēt
pārus, kuri laulības noslēguši 1970., 1965.,
1960., 1955. un 1950. gadā. Lai pieteiktos
kāzu jubilejai, jāaizpilda iesniegums par
kāzu jubilejas atzīmēšanu un naudas balvas
izmaksu, tas jāiesniedz domē ne vēlāk, kā
mēnesi pirms kāzu datuma.
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KANDAVAS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS UN
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRA KURSU
PIEDĀVĀJUMS 2020. GADĀ
DATORZINĪBAS (bez priekšzināšanām)
Kursu ilgums – 24 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN)
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26335356 vai rakstot uz e-pastu
egija.muizniece@kandava.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupa no 8-12 cilvēkiem.
Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.
DATORZINĪBAS (ar priekšzināšanām)
Kursu ilgums – 24 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN)
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26335356 vai rakstot uz e-pastu
egija.muizniece@kandava.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupa no 8-12 cilvēkiem.
Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.
FLORDIZAINS
Kursu ilgums – 80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 mēneši
Tēmas: Floristikas pamati. Klasiskie ziedu sakārtojumi. Gadskārtu un tematiskie
(kāzas, bēres u.c.) noformējumi. Telpu un skatlogu noformēšanas pamati.
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26335356 vai rakstot uz e-pastu
egija.muizniece@kandava.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupa no 8-12 cilvēkiem.
Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.
DATORGRAFIKA
Kursu ilgums – 40 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) x 3 mēneši
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26335356 vai rakstot uz e-pastu
egija.muizniece@kandava.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupa no 8-12 cilvēkiem.
Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.
BIROJA DARBA ORGANIZĀCIJA UN PĀRVALDĪBA
Kursu ilgums – 40 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) x 4 mēneši
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26335356 vai rakstot uz e-pastu
egija.muizniece@kandava.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupa no 8-12 cilvēkiem.
Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.
Beidzot kursus, Kandavas PIUAC Apliecība.

2020. gada 5. februāris

IZSOLES

KANDAVAS NOVADA DOME RĪKO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA–DZĪVOKĻA „JAUDA 1”-12,
KANDAVAS PAGASTS, KANDAVAS NOVADS, IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI.
Nekustamais īpašums- dzīvoklis „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs
9062 900 0263) ar kopējo platību 52,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 525/13607
domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9062 007 0026.
Izsoles objekta sākumcena 6000,00 eiro, Izsoles nodrošinājums – 600,00 eiro. Izsole notiks 2020. gada
9. martā plkst.11.10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 6. martam, Kandavas novada
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 63107365.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv.
KANDAVAS NOVADA DOME RĪKO KUSTAMĀS MANTAS - TRANSPORTLĪDZEKĻA ŠKODA
OCTAVIA AR VALSTS REĢISTRĀCIJAS NR. ET 853, IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI.
Izsoles objekta sākumcena 660,00 eiro. Izsoles nodrošinājums 66,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli
notiks 2020. gada 18. februārī plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 17. 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 „CEĻINIEKU KARJERS”, CĒRES
PAGASTS, KANDAVAS NOVADS ATSAVINĀŠANU, ATKĀRTOTU IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI.
Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044
003 0030) sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9044 003 0030 un kopējo platību 10,43 ha.
Izsoles objekta sākumcena 69000,00 eiro, nodrošinājums –6900,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks
2020. gada 9. martā plkst.11.20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1. stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 6. martam, Kandavas novada
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv.
PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMAS MANTAS PĀRDOŠANU, RĪKOJOT RAKSTISKU IZSOLI
Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms apmēram 220 m3
(skujkoka zāģbaļķus 70 m3, skujkoka sīkbaļķus 70 m3, skujkoku papīrmalku 80 m3), kas izstrādāti no
pašvaldības nekustamā īpašuma Daigones iela 20, Kandava, Kandavas novads.
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi:
„Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - kokmateriālu rakstiskai izsolei”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 9. marts plkst. 10.00.
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 9240,00 eiro par visu apjomu (skujkoka zāģbaļķi 70 m3,
skujkoka sīkbaļķi 70 m3 un skujkoku papīrmalka 80 m3).
Izsoles nodrošinājums 924,00 iemaksājams līdz 2019. gada 4. novembrim Kandavas novada domes
norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2020. gada 9. martā plkst. 14.00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāva
sēžu zālē. Ar pašvaldības kustamās mantas rakstiskas izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas
novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Tālrunis informācijai 25652445.

Projekts
«Zirgs –
draugs un
partneris»
Kandavas pagasta Valdeķos,
IU «Ivetas Zirgi» stallī!

Projektu īsteno biedrība «Kandavas jātnieku klubs STAFETE» NR.8.3.4.0/16/l/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanas ietvaros» Info tālr. 29186169

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 2 (178).
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

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

