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Dagnija Gudriķe

Arī piedalīšanās konkursā ir sava veida 
mērķa uzstādīšana un īstenošana, jo prezen-
tēt sevi kā labāko nemaz nav tik viegli. Mēs, 
latvieši, neesam pieraduši paši sevi izcelt, bet 
parasti gaidām, lai citi mūs novērtē.

Februārī tika noskaidroti konkursa 
“Gada jaunietis 2019” uzvarētāji Kandavas 
novadā. Konkursam bija pieteikušies 12 jau-
nieši, bet prezentācijas žūrijai demonstrē-
ja desmit titula pretendenti, kuri tika vērtēti 
trijās vecuma kategorijās.

Grupā no 13-15 gadiem piedalījās Sa-
manta Līce no Zemītes pamatskolas, Roberts 
Pūliņš no Kandavas Reģionālās vidusskolas, 
Elizabeta Heinsone no Cēres pamatsko-
las, Sendija Keita Stola un Beāte Dišlere no 
Zantes pamatskolas. Titulu “Gada jaunietis 
2019” ieguva Elizabeta Heinsone. 

Elizabeta konkursā izlēmusi piedalīties 
pati, viņa pastāstīja, ka pagājušā vasara bi-
jusi notikumu pārpilna. Nometnes, darbs 
Sensorās izglītības skolā, Award apmācības, 
foto sesijas un citi notikumi. Kā brīvprātīgā 
viņa strādājusi trīs nometnēs – ģimenēm 
ar bērniem ar veselības un garīgās attīstī-
bas traucējumiem un divās nometnēs ar 
sensorās izglītības skolu. Piedalījusies vai-
rākās foto sesijās, sadarbojoties ar Kasparu 
Blūmu-Blūmani jeb Kasher. Sākusi īstenot 
projektu “Mēs esam īpaši”, kas ir projekts 
par mobingu jauniešu starpā un pašpārlie-
cības trūkumu. Piedalījusies Eurodesk pasā-
kumos “Time to Move” kampaņas ietvaros 
un ļāvusies vēl citiem izaicinājumiem sevis 
izglītošanas jomā. Bez tam jauniete darbojas 
mākslinieciskajā pašdarbībā – spēlē teātri, 
ir atvērta un ļoti pozitīva. Pēc devītās klases 
Elizabeta plānojusi mācības turpināt Rīgas 
mākslu un mediju tehnikumā un tālāk uz 
Kultūras akadēmiju, jo meiteni saista režija 
un aktiermāksla. 

Vecuma grupā no 16-18 gadiem pie-
dalījās Ketija Rozenberga no Kandavas 
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas un Sintija 

Didrihsone un Beāte Fabjančika no Kanda-
vas Reģionālās vidusskolas. 

Nosaukumu “Gada jaunietis 2019” ie-
guva Sintija Didrihsone. Jauniete ir aktīva 
un mērķtiecīga, viņai ir augsti sasniegumi 
mācībās un augsta atbildības sajūta. Beigusi 
Kandavas Mākslas un mūzikas skolu, iegū-
tās prasmes izmanto klases noformēšanas 
darbos. Pagājušajā gadā viņa piedalījusies 
ZPD konkursā republikas mērogā, iegūstot 
2.pakāpi. Ar skolas teātri iestudēta ludziņa, 
kas tika spēlēta Ziemassvētkos pansionātā, 
savukārt, ar draugiem iestudētā luga tika 
izrādīta Jāņos Kazdangā. Par meitas uzvaru 
konkursā, protams, visvairāk priecājās viņas 
vecāki, kuri piedalījās apbalvošanās pasāku-
mā. Savas idejas par turpmākajiem plāniem 
pēc vidusskolas beigšanas Sintija izvēlējās 
neatklāt.

No 19-25 gadiem konkursā piedalījās 
pilnas slodzes māmiņa Madara Ērvalde 

un Latvijas Universitātes students Nau-
ris Truhņēvičs, kurš ieguva nosaukumu 
“Gada jaunietis 2019”. 

Nauris ir enerģisks, labsirdīgs, ar lielisku 
humora izjūtu apveltīts jaunietis. Viņš ir bei-
dzis Kārļa Mīlenbaha vidusskolu un jau sko-
las laikā viņu saistījusi ģeogrāfija. Pagājušā 
gadā Nauris ieguvis bakalaura grādu vides 
zinātnēs un iestājies maģistrantūrā ģeogrāfi-
jas fakultātē. Viņš aktīvi darbojas jaunatnes 
organizācijās, izstrādājot un īstenojot vie-
tējā mēroga Eiropas Solidaritātes korpusa 
projektu “Sāc ar sevi!”. Vairākkārt piedalī-
jies Lielajās talkās, arī Pasaules talkā koku 
sēšanas un stādīšanas akcijā “Laimes koki”. 
Dzied Kandavas jauktajā korī, ar Rīgas Lat-
viešu biedrības tautas deju ansambli “Vija “ 
piedalījies Starptautiskajā folkloras festivālā 
Prāgā. Savus turpmākos sapņus Nauris neat-
klāj, jo pēc viņa domām, viss labākais notiek 
tad, ja neko iepriekš neieplāno.

Jauniešus vērtēja žūrija, kurā darbojās 
novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, 
izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena Šnikval-
de, Vānes pamatskolas direktors Ivars Lasis, 
kultūras un sporta pārvaldes vadītājas viet-
nieks Roberts Rozentāls, uzņēmēji – Stefā-
nija Neiberga, Guntars Indriksons un Raivis 
Bērziņš. Tika apbalvots katras vecuma ka-
tegorijas labākais un žūrija bija sagatavojusi 
simpātiju balvas, lai dāvanas par piedalīša-
nos saņemtu ikviens jaunietis. 

Apbalvošanas pasākumu vadīja Elza 
Lepse no K. Mīlenbaha vidusskolas, par 
muzikālajiem priekšnesumiem gādāja Kan-
davas Mākslas un mūzikas skolas mūzikas 
nodaļu audzēkņi. 

Konkurss “Gada jaunietis” norisinās jau 
astoto gadu un to organizē Kandavas mul-
tifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs 
“Nagla’’ sadarbībā ar Kandavas novada Izglī-
tības pārvaldi.

Pateikt savas vēlmes skaļi – 
tas ir definēts mērķisTā, uzrunājot konkursa “Gada 

jaunietis 2019” apbalvoša-
nas ceremonijas dalībniekus, 
sacīja jauniešu centra ”Nagla” 
vadītāja Ieva Ozoliņa. 

“Gada jaunietis 2019” (no kreisās) Sintija Didrihsone, Elizabeta Heinsone un Nauris Truhņēvičs
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Marts nāk ar gaismu rītos, 
kad cilvēks dodas uz 
darbu, un saglabā gais-
mu, ejot mājup no darba. 

Gaisma apņem ne tikai debesjumu un 
dabu, bet arī cilvēku prātus. Gribas ti-
cēt, ka tā notiek! Ka līdz ar saules un 
gaismas atnākšanu, beigsies tumsas un 
pilnmēness negatīvā, ilgstošā ietekme 
uz cilvēka psihi. 

Dzīvot pasaulē ir skaisti, ja blakus 
ir debesis – māca teologs Juris Rubenis. 
Bet cik bieži cilvēks paceļ acis uz debe-
sīm? Nav taču laika. Stress. Krīze. Ne-
ziņa. Nedrošība. Bailes pazaudēt dar-
bu. Bezdarbs nospiež pie zemes, liek 
ierauties sevī un liedz ieraudzīt brīnu-
mu, kas tepat blakus. Pūpolkokā – lat-
viskajā atdzimšanas kokā. Pastāv kādi 
neredzami spēki, kas sasalušajā zemē 
sakņu spurgaliņām liek sajust dzīvības 
dziņu un uz ledainiem zariem uzziedi-
nāt sudrabotos pūpoliņus.

Zemes un saules spēks, kas ielikts 
katrā zāles stiebrā, kas liek puķēm pa-
celt galvas, ceļ augšup arī mūsu sirdis. 
Ar katru jaunu pūpolaitiņu, saules sta-
riņu, balta sniegputeņa apstākļos mēs, 
it kā no jauna iegūstam debesis. Viss 
aug un tiecas uz augšu. Arī pūpols. 
Un cilvēks. Pretī saulei, pretī debesīm. 
Kārlis Skalbe sacījis: “Nenodosimies 
pārāk zemes rūpēm, lai neaizmirstam 
debesis. Kam nav savu debesu, tam 
nav arī savas zemes”. Ticam - un mums 
izdosies!

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

Pavasaris – 
gaismas 
nesējs dabā 
un cilvēku 
prātos!

Otrdien, 18. februārī, Saeimas 
Administratīvi teritoriālās 
reformas (ATR) komisija no 
plkst. 13.00 līdz 18.30 izskatī-
ja Zemgales puses jaunizvei-
dojamo novadu – Tukuma, 
Dobeles un Jelgavas pašval-
dību teritorijas, kas iezīmē-
tas jaunajā novadu kartē. Kā 
zināms Saeima izskatīšanai 
Administratīvi teritoriālās 
reformas komisijā nodevusi 
grozījumus Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumā.

Inga Priede

Pēc diskusijām Saeimas ATR komisijā, 
ziņu aģentūra LETA vēstīja: “Lai nodroši-
nātu iedzīvotāju mobilitāti, ir jānodrošina 
labas kvalitātes ceļi uz topošā Tukuma no-
vada pagastu centriem, bet pašlaik vairāku 
ceļu stāvoklis ir kritisks, šodien Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas komi-
sijas sēdē pauda apvienojamo pašvaldību 
pārstāvji.

Tukuma novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Agris Zvaigzneskalns (LZP) sēdē 

atzina, ka arī līdz šim Tukuma, Engures, 
Jaunpils un Kandavas novada pašvaldības 
sadarbojušās vairākās jomās un reforma 
diez vai mainīs pārvaldes formu.

Taču viņu uztrauc ceļu stāvoklis uz pa-
gastu centriem, ko bija solīts uzlabot jau ar 
iepriekšējo pašvaldību reformu 2009. gadā. 
Pēc Zvaigzneskalna teiktā, piemēram, jāiz-
būvē 14 kilometru garš ceļa posms uz Les-
teni, kam būtu nepieciešami aptuveni pieci 
miljoni eiro. Taču pašvaldība nav pārlie-
cināta, ka līdzekļu, kas tiks atvēlēti šiem 
mērķiem no valsts pietiks, jo remontējamo 
ceļu ir daudz. Daudz nāksies tērēt, lai salā-
gotu datu bāzes, grāmatvedības program-
mas, dokumentu reģistrācijas sistēmas, kas 
katrā pašvaldībā nav vienādas.

Par kritisko ceļa stāvokli uz Jaunpi-
li norādīja arī Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere (ZZS). Viņa 
arī prognozēja lauku iztukšošanos pēc ad-
ministratīvi teritoriālās reformas, kas ir 
drauds valsts drošībai. Īstenojot reformu, 
viņa aicināja nosargāt valsti, neiznīcinot 
to.

Savukārt, Engures novada domes 
priekšsēdētājs Gundars Važa (VL-TB/
LNNK) pauda bažas par lauku vajadzību 
atstāšanu novārtā, visus līdzekļus novir-
zot Tukuma attīstībai. Viņš norādīja arī 
uz nekustamā īpašuma nodokļa apjoma 
atšķirībām pašvaldībās, jo kadastrālās 
vērtības, piemēram, Kandavā un Engures 
novada piekrastē ievērojami atšķiras. Pēc 
Važas teiktā, Engures novads kā piekrastes 

novads labāku attīstību redzētu kopā ar 
Mērsraga novadu.

Savukārt, Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Priede (LZP), aizstāvot 
novadu kā pastāvīgu vienību, informēja, 
ka Kandavas novadā publiskie pakalpo-
jumi, pašvaldības dzīvokļu īres maksas, 
speciālistu atalgojums, administratīvās 

Saeimas deputāti steidzas pretī novadu reformai

“Kandavai “aizmugure” 
valdības partijā, cīnoties par 
novada robežām reformas 
laikā”, tā pēc Administratīvi 
teritoriālās reformas komisijas 
sēdes 21. februārī rakstīja 
“Latvijas Avīze”.
“Kandavas novada izveidošana ir mūsu partijas 
ambīcija, no kuras mēs negribam atkāpties,” 
pēc Administratīvi teritoriālās reformas komi-
sijas sēdes “Latvijas Avīzei” sacīja Saeimas de-
putāts Jānis Vitenbergs no valdībā pārstāvētās 
“KPV LV”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija (VARAM) piedāvā Tukuma novadā, kas 
jau tagad ir viens no lielākajiem ar 27 848 iedzī-
votājiem, vēl iekļaut Engures, Jaunpils un Kan-
davas novadu.
Kandavas novads ir pirmais novads Latvijā, kas 
sāka veidoties 1996. gadā ar Cēres pagasta ie-
kļaušanu, laika gaitā paplašinot savas robežas. 
Tajā tagad ir Kandavas pilsēta un Cēres, Kanda-
vas, Matkules, Zemītes, Zantes un Vānes pagas-
ti. Tas atrodas pusceļā starp Rīgu un Ventspili, 
30 kilometru attālumā no Tukuma un 60 kilo-
metrus no Kuldīgas. “Mēs esam kurzemnieki,” 
uzsvēra I. Priede, to minot kā vienu no argumen-
tiem pret pievienošanu Zemgalē esošajam Tu-
kuma novadam.
Sēdē piedalījās arī viens no zināmākajiem Kan-
davas uzņēmējiem Guntars Indriksons, kuram 
neloģiska šķiet Kurzemes Šveices, kā šī Abavas 
ielejas teritorija tiek dēvēta, atrašanās Zemgalē. 
Visai dīvaina ir Kandavas iekļaušana Zemgalē. 
Tomēr kultūrvēsturiskā savdabība un novada 
kultūrvēsturiskā identitāte ir jāuztur. Pēc Pilso-
nības un migrācijas pārvaldes datiem, kas atšķi-
ras no VARAM piedāvātās Centrālās statistiskas 
pārvaldes informācijas, pašvaldībā esot vairāk 
nekā 8000 iedzīvotāju, bet faktiski dzīvojot vēl 
vairāk cilvēku, jo daļa te nav deklarējusies.
Kandavas novadā notikušas divas aptaujas, ku-
rās iedzīvotāji bijuši pret novada likvidēšanu  – 
no tām vienu veicis Saeimas deputāts J. Viten-
bergs, kurš te ir mācījies, bet dzīvo Zentenē. 

Pēc vairākām Administratīvi teritoriālās refor-
mas komisijas sēdē pavadītajām stundām J. Vi-
tenbergs sacīja: “Diezgan dīvaini te viss notiek. 
Saeimai ir autobusiņš. Kāpēc jūs nevarat aiz-
braukt uz Kandavu un apskatīties stadionu, ra-
žotnes... Ir jādomā arī par mazajiem novadiem.”

“Rausta aiz ūsām protesta 
rēgu”, raksta laikraksts “Diena” 
20. februārī
“Viens no aktīvākajiem reformas pretiniekiem, 
kurš iesniedzis priekšlikumus visas pašvaldības 
saglabāt esošajās robežās, ir Viktors Valainis 
(ZZS). Viņš vairākas reizes kolēģus brīdināja par 
iespējamiem protestiem un atzina, ka pats tos 
sekmēs un rosinās.
“Tas nebūs nekas patīkams”, raksturojot iespē-
jamās protesta akcijas, Saeimas Administratīvi 
teritoriālās reformas komisijas sēdē otrdien vai-
rākas reizes brīdinoši izteicās Viktors Valainis.

Kurzemes Šveice Zemgalē
“Ja mēģinātu pielīdzināt pašlaik četros nova-
dos izmaksāto pabalstu summas pēc augstā-
kās, vajadzētu vairāk nekā divus miljonus eiro, 
papildu līdzekļus prasītu arī algu izlīdzinājums. 
Jau tagad skaidrs, ka no kopējās 300 miljonu 
eiro summas ceļu remontam, par ko regulāri 
runā VARAM, Tukuma novadam netiks iedalīts 
pietiekami, lai noasfaltētu kaut vai Zentenes, 
Lestenes un Jaunsātu ceļus uz novada centru, 
nerunājot par pārējiem ceļiem, stāstīja Tukuma 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Zvaigzneskalns (LZP). Engures novada domes 
priekšsēdētājs Gundars Važa (NA) pieminēja 
milzīgās nekustamā īpašuma nodokļa atšķi-
rības kadastrālās vērtības dēļ. Pēc viņa teiktā, 
bankas uz uzņēmējiem skatās kā uz neveiksmi-
niekiem, ja viņi nestrādā novada centrā.
Tomēr visvairāk strīdu raisa Kandavas pievieno-
šana Tukuma novadam, kas nozīmē par Kurze-
mes Šveici dēvētā novada nonākšanu Zemga-
lē. Novada domes priekšsēdētāja Inga Priede 
(LZP) gan ironizēja, ka novads atrodas Rīgas 
plānošanas reģionā, bet biznesa inkubators – 
Jūrmalā, kas ir Vidzemē.

Aizstāvēt Kandavas patstāvību komisijā bija 
ieradies KPV LV deputāts Jānis Vitenbergs. Vi-
ņaprāt, arī mazākiem novadiem ir tiesības pa-
stāvēt. Viņš atvainojās citu novadu pārstāvjiem, 
ka esot pilnvarots «izglābt» tikai Kandavu. Vēlāk 
Dienai deputāts paskaidroja, ka citu novadu pat-
stāvībai nav guvis atbalstu frakcijā. Tomēr no 
sešiem klātesošajiem komisijas locekļiem tikai 
trīs atbalstīja atsevišķa Kandavas novada izvei-
di, un lēmums netika pieņemts.
Jāpiebilst, ka, lemjot Saeimā, situācija var mai-
nīties, jo septiņu komisijas locekļu lēmums var 
atšķirties no visu deputātu balsojuma. Arī J.
Vitenbergs pieļāva, ka galīgajā lasījumā par 
daudz ko var nobalsot atšķirīgi. Viņš uzskata, 
ka galvenie izaicinājumi vēl tikai sāksies, kad 
novados aptvers, kādas robežas deputāti ir at-
balstījuši. Pašlaik visu novadu pārstāvji Saeimu 
pameta neapmierināti, bet Jelgavas dome savā 
mājaslapā jau paziņojusi par iespējamo vērša-
nos Satversmes tiesā. “
Par šo un visiem pārējiem priekšlikumiem, iz-
skatot likumu un tam pievienoto novadu karti 
2. lasījumā, vēl balsos Saeima. Deputātiem ir 
iespējas grozīt pašvaldību robežas, arī sagata-
vojot projektu pieņemšanai galīgajā lasījumā.”

“Kandava vēl cer… aizpeldēt”/ 
NTZ 21.02.2020/
“Kur būt Kandavai – Kurzemē vai Zemgalē?”, 
jautā laikraksts “Neatkarīgās Tukuma ziņas” 
21. februāra numurā
“Kandavas novadu sarunās pārstāvēja paš-
valdības vadītāja Inga Priede, viņas vietniece 
Gunda Cīrule, deputāts un uzņēmējs Guntars 
Indriksons un Pensionāru apvienības priekšsē-
dētājs Zigurds Megnis. Stāstu par novadu Inga 
Priede sāka ar jautājumu deputātiem: “Kur at-
rodas Kandavas novads? 30. gados Kandava 
atradās Kurzemē, bet 50. gados bija Kandavas 
rajons. Kādi ir mūsu ieguvumi? Mums ir mazāki 
administratīvie izdevumi nekā Tukuma novadā, 
turklāt esam samazinājuši deputātu algas un 
optimizējuši darbinieku skaitu. Mums ir laba 
izglītības kvalitāte -K. Mīlenbaha vidusskola ie-
rindojas 51. vietā skolu reitingā pēc centralizēto 
eksāmenu vērtējuma, bet Kandavas Reģionālā 

Par ATR raksta medijos

Uzmanību 
visiem, kas 5. marta rītā 
no plkst. 7.30 līdz 11.00 

plāno doties pa A10 šoseju 
virzienā uz Rīgu! Sakarā ar 

protesta akciju satiksme būs 
apgrūtināta. Pa braucamo 
daļu pārvietosies smagā 

tehnika abās joslās!
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izmaksas, tiek nodrošinātas ar zemākām 
izmaksām nekā Tukuma novadā. Turklāt 
arī bezdarba līmenis novadā ir zemāks 
nekā Tukuma novada pašvaldībā un val-
stī.” Šobrīd ir atcelti visi kritēriji, kas bija 
noteikti novadu pašvaldībām, minot kā 
apvienošanās iemeslu, piezīmēja priekšsē-
dētājas vietniece Gunda Cīrule.

Daudz un dažādus argumentus un 
pamatojumus, kāpēc novadiem vajadzē-
tu saglabāt esošās robežas, un, ko no tā 
zaudēs vai iegūs iedzīvotājs, prezentēja 
novadu pašvaldību vadītāji un to pārstāv-
ji, kā arī to, kāpēc ir jāapvieno novadi, ne-
veikli skaidrot centās VARAM pārstāvji. 
Jāsaka, ka skumji bija noskatīties cīņā ar 

“vējdzirnavām”, jo VARAM pārstāvjiem – 
Madaram Lasmanim un Arnim Šultam 
nebija pamatojuma, kāpēc, piemēram, Jel-
gavas pilsētu nesaglabāt kā republikas no-
zīmes pilsētu. Komisijas locekļi – Viktors 
Valainis (ZZS) un Regīna Ločmele-Luņo-
va (Saskaņa), bija detalizēti iepazinušies ar 
katra novada profilu, uzdodot jautājumus, 
uz kuriem, diemžēl ministrijas pārstāv-
ji nevarēja atbildēt un rast argumentus. 
Nācās pat ņemt palīgā Latvijas atlantu, lai 
noskaidrotu un pierādītu, vai Kandava tie-
šām atrodas Kurzemē?!

Arī mēs Kandavas novada pārstāv-
ji – Inga Priede (domes priekšsēdētāja), 
Gunda Cīrule (domes priekšsēdētājas 
vietniece), Guntars Indriksons (uzņēmējs, 
deputāts) un Zigurds Megnis (pensionāru 
padomes priekšsēdētājs), kurš iesniedza 
arī pensionāru biedrības rezolūciju par 
Kandavas novada saglabāšanu, centāmies 
ATR komisiju un VARAM pārliecināt par 
sava novada robežu nemainīšanu. Komi-
sija saprotoša, piekrītoša, un tikai mazliet 
pietrūka, lai jau šobrīd skaidri kartē iezī-
mētos Kandavas novads. To, ka tā ir po-
litiska un tikai politiska vienošanās, bez 
jebkādiem kritērijiem un argumentiem – 
tas ir absolūti skaidrs. Mums bija izdevies 
vienoties ar lielāko daļu no katras frakcijas 
pārstāvētajiem komisijas locekļiem, bet, 
šķiet, partijas disciplīna izrādās svarīgāka 
par sirdsapziņu. No sešām klātesošo komi-
sijas locekļu balsīm saņēmām vairākumu 
PAR, bet diemžēl, pēc komisijas balsojuma 

procedūras PAR ir jābūt vairāk par pusi 
no balsojuma. PRET balsoja Arvils Ašera-
dens (Jaunā Vienotība), Artūrs Toms Plešs 
(Attīstībai/Par), atturējās Andris Kazi-
novskis (JKP). Paldies – par PAR balsoju-
mu – Ērikam Pucenam (KPV LV), Regīnai 
Ločmelei-Luņovai (Saskaņa), Viktoram 
Valainim (ZZS). Var teikt, ka mūs “iegāza” 
Jānis Dombrava (Nacionālā Apvienība/ 
VL-TB/LNNK), kurš nesagaidījis balsoju-
mu devās prom, tādējādi atbalsta solījumi 
izpalika gan mums, gan Engurei. Tātad 
trīs deputātu balsis saņēmām par Kanda-
vas novada saglabāšanu, divas - Pret, vie-
nam atturoties. Īpašs paldies Jānim Viten-
bergam (KPV LV) par atbalstu, iesniegto 
priekšlikumu un aizstāvību, tāpat arī Vik-
toram Valainim!

Bet cīņa vēl nav galā, 5. martā sekos 
2. likuma lasījums Saeimā, tad arī trešais, 
kurā atkal skatīs katru novadu atsevišķi. 
Šobrīd ir skaidrs, ka nāksies ceļā uz Saei-
mas namu doties protesta akcijā ar smago 
tehniku visas Latvijas neapmierinātajām 
pašvaldībām, necerot, ka Saeima apdomā-
sies un ņems vērā Eiropas Padomes Vietē-
jo un reģionālo pašvaldību kongresa Mo-
nitoringa komitejas ekspertu konstatētos 
faktus par vietējās demokrātijas pārkāpu-
miem Latvijā administratīvi teritoriālās 
reformas procesā, aicinot Latvijas valdību 
un Saeimu atlikt reformu, līdz būs nodro-
šinātas  godīgas un  efektīvas apspriešanās 
ar pašvaldībām un iedzīvotājiem. Pagai-
dām – nekā iepriecinoša.

Saeimas deputāti steidzas pretī novadu reformai
Jaunpils, 
Engures, Tukuma 
un Kandavas 
novadu pārstāvji 
Saeimas 
komisijā

vidusskola - 106. vietā, kamēr Tukuma 2. vidus-
skola - tikai 121. Esam pārņēmuši no valsts in-
ternātskolu, kas prasīja 600 000 eiro, bet -esam 
izdzīvojuši, tagad strādājam projektos, lai pie-
saistītu papildu līdzekļus.” Pašvaldības vadītāja 
uzsvēra, ka šobrīd liela uzmanība tiekot pievēr-
sta uzņēmējdarbībai, interese par novadu esot, 
bet trūkstot brīvu telpu un dzīvokļu: “Mēs esam 
ieinteresēti sava novada vienmērīgā attīstībā, 
tāpēc vēlamies būt reģiona attīstības centrs, jo 
nav tādu kritēriju, ko nevaram izpildīt.” Līdzīgās 
domās bija arī Kandavas deputāts un uzņēmējs 
Guntars Indriksons, kas pauda šaubas, vai jau-
najā novadā uzņēmējiem un iedzīvotājiem kopu-
mā būs kāds labums - optimizējot izdevumus un 
atvēlot vairāk līdzekļu attīstībai, viņaprāt, varot 
iztikt bez reformas. Arī Kandavas pensionāru 
vadītājs Zigurds Megnis klātesošos sanāksmes 
dalībniekus iepazīstināja ar novada veidošanās 
vēsturi, kā arī valstī izstrādātajiem dokumen-
tiem un iesniedza Pensionāru padomes sagata-
voto rezolūciju, kurā teikts ka pirmajam Latvijas 
novadam ir juridisks, kultūrvēsturisks un ekono-
misks pamatojums pastāvēt pašreizējā platībā 
arī pēc reformas. Savukārt, Gunda Cīrule atzina, 
ka teritorijas attīstība nenozīmējot pārzīmēt 
Latvijas karti - esot jābūt attīstības mērķiem un 
apņēmībai tos sasniegt, ko novads esot darījis, 
esot starp tiem 89, kam, salīdzinājumā ar citiem, 
bijušas minimālākas finansējuma piesaistes 
iespējas.”

Pensionāru biedrības priekšsēdētājs Zigurds 
Megnis kopā ar novada sabiedriski aktīvāko 
daļu, gatavo Rezolūciju iesniegšanai Saeimā, 
Ministru prezidentam, Valsts prezidentam un 
Tiesībsargam, atsaucoties uz nepieciešamo 
datu analīzi, ko nepieciešams veikt, izvērtē-
jot iepriekšējās reformas plusus un mīnusus, 
kā arī novadu izaugsmi vai stagnāciju pēc 
apvienošanās.

Visas Latvijas pašvaldības, kuras neapmierina 
notiekošā piespiedu Administratīvi teritoriālā 
reforma valstī, vienosies kopīgā protesta akcijā 
5. martā, kad Saeimā plānots otrais lasījums, 
kad plānots, ka uz Rīgu dosies smagās tehni-
kas vienības. 

Ievērojot tradīcijas jau septīto 
gadu pēc kārtas, Labklājības 
ministrija 2019. gada nogalē 
organizēja konkursu „La-
bākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2019”.

Dagnija Gudriķe

Nominācijā “Labākais sociālais darbi-
nieks 2019” visaugstāko punktu skaitu sa-
ņēmusi mūsu novadniece – nodibinājuma 
“Zantes ģimenes atbalsta centrs” sociālo 
gadījumu vadītāja Elita Šmelde.

Vienmēr ir prieks par to, ja mūsu no-
vadnieku sasniegumi tiek novērtēti valsts 
mērogā. Pagājušajā gadā augstu nomināci-
ju jau saņēma kandavniece Gita Zuze, kura 
kļuva par “Gada brīvprātīgo 2019”.

 Saņemot apsveikumu par nominācijas 
piešķiršanu Elita Šmelde sacīja, ka viņas 
lielākais prieks ir ģimene un meitas. Un 
tas noteikti ir abpusēji, jo aicinot balsot 
par mammu Labklājības ministrijas mājas 
lapā, meita Aira rakstīja šādas rindas: 

“Vienmēr esmu apbrīnojusi ar kādu 
degsmi, mīlestību un aizrautību mans 
mammucis veic savu darbu. Tas nav viegls. 
Lai ikdienā palīdzētu bērniem, kas cietuši 
vardarbībā, ir jābūt gan psihologam, gan 
skolotājam, gan ārstam, gan arī ... mam-
mai. Mammai pilnīgi svešam bērnam. Un 
mana mamma to prot - uzklausīt, samīļot, 
sniegt padomu, arī būt stingra, ja nepiecie-
šams – darīt visu, lai šajā pasaulē būtu par 

kādu laimīgāku cilvēku vairāk.” Aicināju-
mu balsot par Elitu ievietojām arī mājas 
lapā www.kandava.lv un izrādās, atbalsts 
no novadnieku puses bijis ļoti liels, novēr-
tējot Elitas paveikto šajā grūtajā un atbil-
dīgajā darbā.

Apsveicam Elitu ar augsto 
novērtējumu!

Konkursa mērķis bija apzināt soci-
ālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un 

godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, 
sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem 
dažādu sociālo problēmu risināšanā un 
novēršanā; pagodināt visprofesionālākos 
un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; po-
pularizēt un veicināt sociālā darba attīstī-
bu, profesijas prestižu un labo praksi.

Konkursa žūrijas komisija izvērtēja sa-
ņemtos pieteikumus un labākos no preten-
dentiem nominācijās “Labākais vadītājs 
sociālā darba jomā 2019”, “Labākais so-
ciālais darbinieks 2019”, “Gada notikums 
sociālajā darbā 2019” izvirzīja tālākai ie-
dzīvotāju balsošanai, kas laikā no 2020. 
gada 2. līdz 31. janvārim tika organizēta 
Labklājības ministrijas mājas lapā.

Februāra sākumā žūrijas komisija ap-
kopoja iedzīvotāju balsojuma rezultātus 
un lēma par konkursa uzvarētājiem. Par 
katru pretendentu žūrijas komisijas un ie-
dzīvotāju balsojums nominācijās veidoja 
vienlīdzīgus 50% no kopējā punktu skaita. 
Konkursa balvas saņemšanai tika izvirzīts 
viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu 
skaitu katrā no nominācijām.

Nominācijā “Gada notikums sociālajā 
darbā 2019” visaugstāko punktu skaitu sa-
ņēmusi Jaunjelgavas novada dome ar pie-
teikumu par grupu dzīvokļu un pansijas 
izveidi Vīgantes pamatskolā. 

Savukārt, nominācijā “Labākais vadī-
tājs sociālā darba jomā 2019” visaugstāko 
punktu skaitu saņēma Daugavpils novada 
Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova. 

Konkursa uzvarētāju apbalvošana no-
tiks 2020. gada 20. martā plkst.16.00 Vi-
dzemes koncertzālē “Cēsis”.

Elita Šmelde – „Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā 2019”
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

Domes sēdē 27. februārī pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja Kandavas novada muzeja darbības un 

attīstības stratēģiju 2020.–2024.gadam (stratēģija 
publicēta mājas lapā www.kandava.lv vietnē – paš-
valdība-plānošanas dokumenti)

• Apstiprināja atklāta projektu konkursa “Priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (nolikums 
publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašval-
dība-nolikumi, noteikumi, cenrāži)

• Uzdeva Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un 
līdz 2020. gada 28. martam iesniegt projekta “Virvju 
trases izveide pie Kandavas stadiona” pieteikumu 
Lauku atbalsta dienestā, nosakot projekta kopējās 
izmaksas EUR 30 000,00 no kurām publiskais finan-
sējums EUR 12 500,00 un Kandavas novada domes 
līdzfinansējums EUR 17 500,00. Kandavas novada 
domes līdzfinansējumu nodrošināt no 2020. gada 
budžeta līdzekļiem. (Atturas – S. Ezeriņa)

• Apstiprināja komandējumam uz Lejri (Dānija) no 
2020. gada 27. maija līdz 2020. gada 30. maijam 
domes delegāciju šādā sastāvā: Agnese Vanaga, 
Matkules kultūras nama vadītāja un Laura Sprūde, 
Kandavas Tūrisma Informācijas centra konsultante. 
Agnesei Vanagai līdz 2020. gada 5. jūnijam iesniegt 
atskaiti par komandējumu.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja mērķdotāciju pašvaldības ceļiem (ie-

lām) izlietošanas vidējā termiņa programmas Kan-
davas novada pašvaldībā 2020. gadam precizējumus.

• Nolēma norakstīt no domes bilances uzskaites debi-
tora SIA “Procel” kopējo parādu par elektroenerģiju 
256,11 EUR apmērā.

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2019. gada 27. jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr. 9 “Kandavas novada pašval-
dības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”, kas nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanas.

• Apstiprināja Kandavas novada bāriņtiesas pārskatu 
par 2019. gadu; sociālā stāvokļa novērtējumu 2019. 
gadā un prognozi 2020. gadam.

• Noteica speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas 
statusu brīvajam pašvaldības labiekārtotam divis-
tabu dzīvoklim Apiņu ielā 6-11, Kandavā. Uzdeva 
Juridiskajai un personāla nodaļai sadarbībā ar Dzī-
vokļu komisiju izstrādāt grozījumus 2014. gada 30. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par Kan-
davas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā”, nosakot kritērijus kvalificētiem 
speciālistiem, kuriem tiek piešķirtas dzīvokļa īres 
tiesības. Minētos grozījumus iesniegt deputātiem 
izskatīšanai š. g. marta komiteju sēdēs.

• Nolēma izīrēt sociālās telpas Ķiršu ielā 10, Kanda-
vā; “Vālodzes”-3, Zemītē; pašvaldības labiekārtotu 
četristabu sociālo dzīvokli “Vālodzes”-1, Zemītē un 
divistabu dzīvokli Apiņu ielā 6-11, Kandavā.

Komunālie jautājumi
• Atzina par pamatotu, tehnoloģisko pārtraukumu, kas 

izriet no Būvdarbu līgumu Nr.7-2/2019 ar AS „UPB” 
par ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbiem 
Kandavā. Atzina par nepieciešamu SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” lūgt Valsts kasi izdarīt gro-
zījumus 2019. gada 11. jūnijā noslēgtajā Aizdevuma 
līgumā par aizdevuma Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” īstenoša-
nai, nosakot aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu 
līdz 2020. gada 9. augustam.

Citi jautājumi
• Apstiprināja domes iekšējo noteikumu “Iepirkumu 

vadība” grozījumus, kuri stājas spēkā 2020. gada 
1. martā (konsolidēti noteikumi publicēti mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība-nolikumi, notei-
kumi, cenrāži) (Atturas – E. Bariss; Pret – R. Bērziņš, 
K. Ševčuks)

• Apstiprināja domes 2011. gada 26. maija amatu sa-
raksta grozījumus, kas stājas spēkā 2020. gada 1. mar-
tā. (Atturas – R. Fabjančiks, D. Rozenfelds, I. Lasis)

• Apstiprināja Kandavas novada pašvaldības grantu 
konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas nova-
dā” nolikumu (nolikums publicēta mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība-nolikumi, noteikumi, 
cenrāži)

• Nodeva bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai biedrībai “Ģimeņu un audžu ģimeņu 
klubiņš “PRĀTNIEKI” nekustamā īpašuma “Prāt-
nieki”, Vāne, Vānes pagasts daļu, kurā ietilpst būve 
saimniecības ēka – pagrabs ar pagraba virsmu 
un tai piekrītošā zemes daļa 0,03 ha platībā. Ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķis – pilsoniskās 
sabiedrības attīstība. Biedrībai atļauts izmantot 
nekustamo īpašumu Eiropas Savienības projekta 
“Multifunkcionālas vietas izveide pie Vānes pa-
matskolas” īstenošanai, veicot labiekārtojumus 
atbilstoši projektā paredzētajam un lietot, nepa-
sliktinot to stāvokli.

• Atļāva atsavināt Kandavas novada domes īpašumu, 
dzīvokli Lielā iela 7-5, Kandava, Kandavas novads. 
Uzdeva pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzī-
vojamo māju privatizācijas komisijai organizēt ne-
kustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantu. 
Noteica, ka nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir 
2500,00 (divi tūkstoši pieci simti) euro.

• Atļāva atsavināt Kandavas novada domes īpašumu 
dzīvokli Ozolu iela 7-54, Kandava, Kandavas no-
vads. Uzdeva pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai organizēt 
nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantu. 
Noteica, ka nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir 
6600,00 (seši tūkstoši seši simti) euro. 

• Atļāva atsavināt nekustamo īpašumu – zemi, “Dzirnas”, 
Matkules pagasts, Kandavas novads, sastāv no zemes 
vienības ar kopējo platību 0,1511 ha. Uzdeva paš-
valdības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijai organizēt nekustamā īpašuma 
pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot pirmpirkuma 
tiesības nekustamā īpašuma ēku (būvju) īpašniekam, 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 44.1 pantu. Noteica, ka nekustamā īpašuma 
nosacītā cena ir 1000,00 (viens tūkstotis) euro.

• Atļāva atsavināt nekustamo īpašumu – zemi, “Kas-
taņas”, Cēres pagasts, Kandavas novads, kas sastāv 
no zemes vienības, kopējā platība 1,5 ha. Uzdeva 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijai organizēt nekusta-
mā īpašuma pārdošanu par brīvu cenu, piedāvā-
jot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma ēku 
(būvju) īpašniekam, saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 44.1 pantu. Noteica 
ka nekustamā īpašuma – zemes, “Kastaņas”, Cē-
res pagasts, Kandavas novads, nosacītā cena ir 
4000,00 (četri tūkstoši) euro. 

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 19. MARTĀ NO PLKST. 13.00,  
DOMES SĒDE 2020. GADA 26. MARTĀ PLKST. 13.00

Sācies darbs pie investīciju 
plāna izpildes
Tūlīt pēc 2020. gada budžeta un investīciju plāna apstiprināšanas 
domes sēdē, ir sācies intensīvs darbs pie tā izpildes. Šobrīd notiek 
dažādas cenu aptaujas un būvniecības ieceru izstrādes process, 
lai, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, varētu uzsākt 
plānotos darbus.

Egils Dude | Domes izpilddirektors |

Noslēgusies cenu aptauja par būvprojek-
ta izstrādi Cēres pamatskolas jumta nomai-
ņai. Līgums noslēgts ar SIA Jaunpils projekts 
par kopējo summu 4662,86 Eur. Ar šo pašu 
uzņēmumu noslēgts līgums par apliecināju-
ma kartes izstrādi “Vānes pagasta estrādes 
deju grīdas atjaunošana”. Līguma summa 
605,00 Eur.

Ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana Sko-
las ielai, Raiņa un Lielās ielas posmiem, kur 
plānota ielas seguma atjaunošana. Noslēgts 
līgums par minēto trīs ielu seguma atjauno-
šanas būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādi ar SIA “IB Design” par kopējo sum-
mu 2904.00 Eur. Tiklīdz saņemsim būvnie-
cības dokumentāciju, sludināsim iepirku-
mus darbu veikšanai.

Šobrīd veicam cenu aptauju par apgais-
mojuma izbūves būvdarbiem gar gājēju 
celiņu no Kandavas tirgus stāvlaukuma uz 
veikalu Maxima, kā arī skvēram Lielā ielā 
23A. Projektētājiem izsūtīta informācija 
un uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā 
par apliecinājuma kartes izstrādi “Sanitārā 
mezgla pārbūve Zantes pirmskolas izglītības 
iestādē” un tehniskā projekta izstrādē “Au-
tomātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauk-
smes signalizācijas sistēma Tirgus laukumā 
11, Kandavā”.

Izmantojot piemērotos laika apstākļus, 
visu februāra mēnesi tika veikta liepu apzā-
ģēšana un vainagu veidošana pilsētā. 

Sakarā ar bezsala periodu un patstāvī-
gajiem nokrišņiem, sliktā stāvoklī ir novada 
grants ceļi. Ceļu uzturētājs SIA “Kandavas 
ceļi” ir veicis atsevišķu ceļu greiderēšanu, 

iesēdumu labošanu ar grants-šķembu mai-
sījumu. Sniega tīrīšanai paredzēto naudu 
novirzām grants ceļu labošanai.

Lielu ažiotāžu ir izraisījuši mežizstrādes 
darbi Daigones ielā 20 un Teteriņu ielā 2. Par 
mežizstrādes darbiem Daigones ielā 20 cenu 
aptaujas rezultātā līgums ir noslēgts ar SIA 
“Samtlat”. Līgumcena krājas kopšanas cirtē 
ir 15.50 Eur, bet galvenās izmantošanas cirtē 
13,50 Eur par 1 m3. Samaksa tiks veikta pēc 
kokmateriālu uzmērīšanas krautuvē, ko veic 
SIA “VMF Latvia”. Vienlaicīgi ar darbiem 
Daigones ielā 20, veicām arī koku zāģēšanu 
pašvaldības īpašumā Teteriņu iela 2, kas nav 
meža zeme, bet šī zemes gabala lietošanas 
mērķis ir sportam un atpūtai aprīkotas da-
bas teritorijas. Koku zāģēšanas mērķis šajā 
zemes gabalā bija izvākt augšanā atpalikušos, 
kroplos, savstarpēji konkurējošos un sausos 
kokus. Izzāģētās koksnes apjoms ir 46 m3.

 Daigones ielā 20 darbi veikti saskaņā ar 
Valsts Meža dienesta izsniegto ciršanas ap-
liecinājumu. Savukārt, Teteriņu ielā 2 šādu 
apliecinājumu VMD neizsniedz, jo tā nav 
meža zeme. Koku ciršanu ārpus meža ze-
mēm regulē citi normatīvie akti – Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 309 un Pašvaldības 
saistošie noteikumi. Šobrīd, pēc kāda Kan-
davas novada iedzīvotāja iesnieguma, Valsts 
policijā ir uzsākts process par it kā neliku-
mīgu koku ciršanu. Šajā vietā, vasarā plānots 
ierīkot virvju un šķēršļu trasi, lai veidotos 
aktīvās atpūtas komplekss pie Kandavas sta-
diona. Februārī tika paplašināta atpūtas vie-
ta pie Teteriņa ezera, kur tiks izvietoti soliņi 
un piknika galds.

Kandavas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, (starpgabala) “Pipari”, Vānes pagasts, 
Kandavas novads, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0321, 
ar kopējo platību 2,23 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo 
zemesgabalu īpašniekiem. 
Īpašuma nosacītā cena - 8500,00 euro, drošības nauda - 850,00 euro, izsoles solis - 100,00 euro. Izsoles 
datums - 2020. gada 6. aprīlis plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 12.00.
Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads. Izsoles noteikumi 
pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”. Norēķini par zemes starpgabala 
pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. 
Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā 
reģistrācijas termiņā.

IZSOLE

Kandavā viesosies iekšlietu  
ministrs Sandis Ģirģens
27. martā iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens  
reģionālās vizītes ietvaros apmeklēs Kandavu. 

Iekšlietu ministram vizītē pievienosies 
Saeimas deputāts, Tautsaimniecības, agrā-
rās, vides un reģionālās politikas komisijas 
priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs. 

Viesojoties Kandavā, ministram pa-
redzēta tikšanās ar Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Kandavas posteņa 
(VUGD) un Valsts policijas (VP) Kanda-
vas iecirkņa darbiniekiem, lai iepazītos  

ar darbiniekiem un novērtētu personāla 
darba apstākļus un kapacitāti, izskatītu 
jautājumu par ugunsdzēsēju DEPO pār-
vietošanas iespējām uz plašākām un pie-
mērotākām telpām. 

Tāpat ministrs tiksies ar novada domes 
vadību, lai pārrunātu dažādus jautājumus 
par pašvaldības sadarbību ar Iekšlietu mi-
nistrijas iestādēm.
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NOVADA VĒSTNESISSKOLU DZĪVE
Kandavnieki piedalās festivālā “No baroka līdz rokam”
13. februārī Talsos, gatavojoties XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, notika 
festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”, kurā ar 
labiem panākumiem piedalījās arī mūsu novada 
kolektīvi. Konkursā piedalījās Kurzemes reģiona 
VIA, instrumentālie ansambļi, džeza ansambļi un 
popgrupas. 
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas popgrupa 
“Taustiņi”, kuru vada Andra Vilkauša, ieguva I. 
pakāpi ar 41,74 punktiem un iespēju piedalīties 
popgrupu koncertā Rīgā, dziesmu svētku laikā.
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas popgrupa 
“Abaviņa” ieguva I. pakāpi ar 40,49 punktiem, 
vadītāja Ivita Leja. 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas vokāli 
instrumentālais ansamblis “Skandālis”, kuru vada 
Ivita Leja un Gatis Frīdenbergs, ieguva II. pakāpi. 
Līdz I. pakāpei pietrūka vien mazdrusciņ, un 
tas ansamblim, kas tikai nesen tapis, ir ļoti labs 
panākums! Apsveicam! 

Maria Mārīte Hesa – valsts 
konkursa akordeona spēlē 
laureāte
12.februārī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā tika aizvadīta 
Valsts konkursa akordeona spēlē fināla kārta. 
Konkursa pirmajā dienā piedalījās 54 Latvijas mūzikas skolu 
labākie akordeonisti. Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkne Maria Mārīte Hesa savā vecuma grupā ieguva 3. vietu.
Sveicam un lepojamies! Paldies skolotājai Dzintrai Lindei par 
ieguldīto darbu! 

60 gadi klavieru skaņās
21. februāra vakarā Kandavas Mākslas un mūzikas skolā 
(KMMS) notika Klavieru nodaļas absolventu un audzēkņu 
koncerts “60 gadi klavieru skaņās”.
Līga Šupstika

Šo 60 gadu laikā klavieru nodaļā strā-
dājuši 26 klavierskolotāji un nodaļu bei-
guši 240 absolventi. 47 no absolventiem 
izglītību turpinājuši mūzikas jomā un daži 
no viņiem ar priekšnesumiem kuplināja 
arī jubilejas koncertu. Atmiņās par sko-
las laiku sarkanajā ķieģeļu namiņā dalījās 
absolventi: komponists, kura vārds Latvi-
jā komentārus vairs neprasa, Kārlis Lācis, 
Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Zno-
tiņš, baleta koncertmeistare Ķelnes (Vāci-
ja) mūzikas un dejas augstskolā Margita 
Linde un viņas māsa, Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas Taustiņinstrumentu 
un klavieru nodaļas pedagoģe Aija Linde. 
Vakaru vadīja KMMS klavieru nodaļas 
absolvente, Sabiles kultūras nama vadītāja 
Gerda Zeberiņa.

Svētku koncertā tika godināti Klavieru 
nodaļas bijušie pedagogi: pensionētās sko-
lotājas Irēna Mamaja, Viviana Brizga un 
Ingrīda Salaka. Par skolas vēstures pirmo 
22 mācību gadu apkopojumu paldies tika 
sacīts bijušajai skolotājai Intai Freimanei.

Klavieru nodaļas koncertu apmeklēja 
arī Engures Mūzikas un Mākslas skolas 
direktore Ina Ineta Gailāne, kura 12 gadus 
bijusi Kandavas Mūzikas skolas pasniedzē-
ja, kā arī bijušais skolas pedagogs Andris 
Jansons, kurš klātesošajiem izpildīja divas 
savas kompozīcijas.

Šis ir jau otrais koncerts, kas notiek 
Kandavas Mūzikas skolas 60 gadu jubilejas 
ietvaros. Janvārī klausītājus priecēja Pūtēju 
nodaļas absolventu un audzēkņu koncerts 
“Pūšam tauri, pūšam tauri, lai skan visam 
mežam cauri”. Skolas jubilejas svinības 
turpinās vijoles un akordeonu nodaļa.

18. februārī Kandavas kultūras namā notika Kandavas nova-
da skolēnu Skatuves runas konkursa 1. kārta, kurā piedalījās 
20 dalībnieki no piecām novada skolām. 

Dagnija Gudriķe

1. klašu grupā 2. pakāpes diplomu 
ieguva Agne Grīga; 1. pakāpi – Helēna 
Botmane. Abas pārstāvēja Kandavas K. 
Mīlenbaha vidusskolu. 1. pakāpi un ceļa-
zīmi uz Kurzemes reģiona Skatuves runas 
konkursu ieguva Ģirts Lastovskis no Vā-
nes pamatskolas.

2.–3. klašu grupā Pateicību par pieda-
līšanos saņēma Vanesa Fekļistova no Zan-
tes pamatskolas; 2. pakāpi ieguva Luīze 
Birne no Zemītes pamatskolas, bet 1. pa-
kāpi un ceļazīmi uz reģionālo konkursu 
sev nodrošināja Laura Kulmane no Kan-
davas Reģionālās vidusskolas.

4.–6. klašu grupā 2. pakāpi ieguva 
Kristiāna Sendija Ozola no Zantes un Ella 
Pētersone no Zemītes pamatskolas. 1. pa-
kāpes diploms Rūdim Babrim no Reģio-
nālās vidusskolas. 1. pakāpe un ceļazīme 
uz reģionālo konkursu Linitai Vanagai no 
Vānes pamatskolas. Augstāko pakāpi un 
ceļazīmi uz reģiona kārtu ieguva K. Mī-
lenbaha vidusskolas 5. b klases skolniece 
Estere Marcinkēviča. 

7.–9. klašu grupā 2. pakāpes diploms 
Emīlam Zandbergam no Zemītes pamat-
skolas. 1. pakāpe Adrianam Gerasimovam 
no Reģionālās vidusskolas. Augstākā pa-
kāpe Artum Šimkēvičam no K. Mīlenbaha 

vidusskolas. Abiem zēniem arī ceļazī-
me uz Kurzemes reģiona Skatuves runas 
konkursu. 

10.–12. klašu grupā piedalījās vislie-
lākais dalībnieku skaits. 1. pakāpes diplo-
mus saņēma Rūta Liepa un Dana Annija 
Carika no K. Mīlenbaha vidusskolas un 
Eva Puriņa no Kandavas Reģionālās vi-
dusskolas. Augstāko pakāpi un ceļazīmes 
uz reģionālo konkursu ieguva 11. klases 
audzēkne Margarita Selīna Bogdanova no 
Reģionālās vidusskolas kā arī Artūrs Jeko-
vičs un Edgars Vesmanis no K. Mīlenbaha 
vidusskolas. 

Konkursā ar Mazās formas iestudēju-
mu “Latvietis. Nacionālās īpatnības” pie-
dalījās Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 
11. klases teātra pulciņš, kas ieguva 1. pa-
kāpi un ceļazīmi uz teātra skates 2. kārtu.

Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija, 
kurā darbojās dzejniece Maija Laukma-
ne, Kandavas kultūras nama vadītāja Ag-
rita Rožkalne, novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Dagnija Gudriķe, 
Izglītības pārvaldes vispārējās izglītības 
speciāliste Egija Muižniece un Kandavas 
kultūras nama pasākumu organizatore 
Solvita Jansone.

Kurzemes reģiona skolēnu Skatuves 
runas konkurss notiks 12. martā Kandavas 
kultūras namā.

22. februārī Rīgā Kultūras pilī “Zie-
meļblāzma” norisinājās Starptautiskais 
deju konkurss “VIA Baltica 2020”, kurā, 
skolotājas Sonoras Grinbergas vadībā, pie-
dalījās arī Kandavas Deju skolas vecākās 
grupas meitenes. Uzstājoties ar deju “Find 
peace in confusion”, meitenes savā grupā 
“Šova deja” ieguva godpilno 3. vietu.

Sveicam skolotāju un meitenes ar 
panākumiem!

Līga Šupstika

Noskaidroti labākie skolēnu 
Skatuves runas konkursā

1. klašu grupas dalībnieki (no kreisās) Agne Grīga, Helēna Botmane un Ģirts Lastovskis

Kandavas Deju skolai 3. vieta 
starptautiskā deju konkursā 
“VIA Baltica 2020”

Kandavas novada dome reģ. Nr.90000050886 aicina 
darbā Būvvaldes teritorijas plānotāju 
Piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu; mēnešalgu 760,00 EUR apmērā pirms nodokļu 
nomaksas un sociālās garantijas; iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un pieredzi.
Jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas ar norādi „Teritorijas plānotājs” lūdzam 
iesniegt līdz 2020.gada 23.martam (ieskaitot) Kandavas novada domē personīgi 202.kabinetā, vai 
pa pastu: Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads LV-3120, vai elektroniski e-pasta adrese dome@
kandava.lv, tālrunis 63107372 vai 63107365.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!
Ar pilnu sludinājuma tekstu varat iepazīties mājaslapā www.kandava.lv sadaļā–Vakances 
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Kandava – mazpilsēta Tukuma 
rajonā. (1960–1995)
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

1990–1992
1990. gada 28. februārī ražošanas 

kooperatīvu Kandavas radiorūpnīca pār-
veido par valsts uzņēmumu Kandavas 
radiorūpnīca

1990. gada 7. aprīlī kandavnieki atva-
dās no PSRS bruņotajos spēkos bojā gājušā 
Māra Kārkliņa (1967 – 1989), kuru apbedī 
Jaunkandavas kapos

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Aug-
stākā Padome ar 138 balsīm par pieņem 
Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanu. Par Deklarāciju nobalso 
visi četri Tukuma rajona deputāti: Juris Cel-
miņš, Agris Jaunkļaviņš, Pēteris Lazda un 
Vilis Seleckis. Pēc Deklarācijas pieņemšanas 
notiek mītiņš Daugavmalā, kurā tauta aplie-
cina savu atbalstu deputātu lēmumam

1990. gadā Kandavas pilsētas pašvaldība 
uzsāk darbu ēkā Dārza ielā 6

1990. gada 27. jūlijā Lielajā ielā 10 dur-
vis ver veikals „Abi 3”

1990. gada 23. augustā Baltijas valstu 
senču pilskalnos un svētvietās vienlaicīgi 
iededz ugunskurus. Ugunskuru iededz arī 
Kandavas senču pilskalnā

1990. gada 14. septembrī notiek LTF 
V konference. Tajā par nodaļas pārstāvja 
vietnieku ievēl Kandavas sovhoztehnikuma 
mācību darbnīcu vadītāju Eduardu Rassu 
(1946 – 2008)

1990. gadā nojauc avārijas stāvoklī eso-
šo koka ērbeģi, kas atrodas Sabiles ielā bla-
kus mūra aptiekas ēkai

1990. gadā par Kandavas iecirkņa prā-
vestu kļūst Augusts Ālers (1914 – 1998)

1991. gadā no 13. līdz 21. janvārim 
barikāžu laiks Rīgā. 13. janvārī pēc Vislatvi-
jas protesta demonstrācijas pret vardarbību 
Viļņā daudzi dalībnieki paliek un Rīgas ielās 
sāk celt barikādes. Barikāžu laikā autobusi 
ar dalībniekiem ceļo no Kandavas sovhoz-
tehnikuma, Kandavas ineternātvidusskolas, 
Kandavas radiorūpnīcas un citām mācību 
iestādēm un ražošanas uzņēmumiem

1991. gada 21. janvārī nodod eksplua-
tācijā namu Kūrorta ielā 3

1991.gada 22. janvārī veic pēdējo nau-
das reformai pielīdzināmo pasākumu PSRS 
vēsturē. 22. janvāra vakarā padomju centrālā 
televīzija negaidīti paziņo, ka no nākamā rīta 
50 un 100 rubļu banknotes tiek anulētas un 
trīs dienu laikā (23., 24. un 25. janvārī) ap-
maināmas krājkasēs pret jaunā parauga nau-
daszīmēm, ne vairāk kā 1000 rubļu apmērā 
vienai personai. Atlikušo banknošu nomai-
ņu sola veikt vairāku mēnešu laikā uz indi-
viduālu iesniegumu pamata. Simtiem metru 
garās rindas pie krājkasu ieejām paliek ļaužu 
atmiņā kā padomju rubļa gala sākums

1991. gadā bērnudārzi visu pārmaiņu 
rezultātā vairs nav tik akūti nepieciešami, jo 
valsts ir izdevusi likumu, ka bērnu uz dār-
ziņu drīkst vest tikai no divu gadu vecuma; 
par to, ka bērnu audzina mājās, jaunā mā-
miņa saņem pabalstu. Bērnudārzu skaits 
strauji sarūk. 

1991. gada 17. martā par Kandavas 
luterāņu draudzes mācītāju ordinē Valdi 
Birziņu

1991. gada 23. martā kandavnieki or-
ganizē ebreju kapu sakopšanas talku. Darbs 
saistās ar malkas sagādi pensionāriem. Atsā-
kas Meža dienas

1991. gada 15. aprīlī valsts uzņēmumu 
Kandavas radiorūpnīca reģistrē kā akciju 
sabiedrību Kandavas radiorūpnīca. Akcijas 
pieder 355 a/s līdzīpašniekiem. Par valdes 
priekšsēdētāju ievēl Jāni Jakobovicu (1946 
– 2016)

1991. gadā Tirgus laukumā 7 durvis 
ver skaistumkopšanas salons

1991. gada 1. un 2. jūnijā Kandavas 
Ozolājos notiek Vides aizsardzības kluba 
lielais saiets

1991. gada 19. augustā plkst. 4-os no 
rīta sākas valsts apvērsums PSRS. Varu pār-
ņem Valsts ārkārtējā stāvokļa komiteja. LKP 
pirmais sekretārs Alfrēds Rubiks atbalsta 
apvērsumu, bet Latvijas Republikas Augstā-
kā Padome to pasludina par nelikumīgu

1991. gada 20. augustā Tukuma rajona 
deputātu ārkārtas sesijā par A. Jaunkļaviņa 
vietnieku ievēl kandavnieku E. Rassu 

1991. gada 21. augustā ārkārtas apstāk-
ļos Latvijas Republikas Augstākā Padome 
pieņem Latvijas Republikas Konstitucionālo 
likumu, ar kuru atceļ 4. maija Deklarācijā pa-
redzēto pārejas periodu un nosaka, ka Latvi-
ja ir neatkarīga, demokrātiska republika

1991. gada 23. augustā Latvijas Repub-
likas AP pieņem likumu „Par Latvijas Re-
publikas zemessardzi”. Līdz ar to dod iespēju 
organizēt bruņotus formējumus: zemessar-
gu bataljonus un rotas

1991. gadā no 26. augusta līdz sep-
tembra vidum Kandavas pilsētas pašvaldī-
bā sākas zemessargu rotas formēšana. Tajā 
piesakās vairāk nekā 100 cilvēku. Kā pirmie 
piesakās Gunārs Rutmanis (1935 – 1996) un 
Gunārs Gendriks

1991. gada oktobrī Tirgus laukumā 4 
atveras zivju veikals „Asaciņa”

1991. gada 19. oktobrī iznāk pirmā īstā 
Latvijas pastmarku sērija. Tajā ietilpst asto-
ņas pastmarkas: divas ar lielo valsts ģerboni 
un sešas – ar mazo ģerboni. To nominālvēr-
tība ir 200, 100, 50, 40, 20, 15, 10 un piecas 
kapeikas. Viens komplekts maksā četrus 
rubļus un 40 kapeikas. Šo sēriju, tāpat kā da-
žas nākamās, iespiež Leipcigas vērtspapīru 
spiestuvē

1991. gada 10. novembrī Kandavas 
kuterāņu baznīcā iesvēta zemessargu rotas 
valsts karogu un rotas karogu-standartu. 
Tirgus laukumā rotas personālsastāvs 73 cil-
vēku sastāvā nodod zemessargu zvērestu. To 
pieņem valsts zemessasrgu štāba priekšnieks 
Ģirts Valdis Kristovskis. Par pirmo koman-
dieri kļūst Kandavas radiorūpnīcas inže-
nieris Viktors Batņa. Kandavnieki ir pirmie 
Latvijas Republikā, kuri nodod zemessargu 
zvērestu. Tāpat Kandavas zemessargi tobrīd 
ir vienīgie, kuriem ir vienots formas tērps

1991. gada 18. novembrī Kandavas 
zemessargu rotai uztic godpilno uzdevu-
mu atjaunot Goda sardzi Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa

1991. gada decembrī Viktors Vītols 
(1930 – 2003) saņem skolotāja, rakstnieka 
un folklorista Anša Lerha-Puškaiša (1859 – 
1903) prēmiju par pētījumiem Tukuma no-
vada vēsturē un publikācijām laikrakstos

1992. gada 2. janvārī sāk oficiāli pastā-
vēt valsts uzņēmums „Lattelekom” un valsts 
uzņēmums „Latvijas pasts”

1992. gada 28. janvārī Lielajā ielā 4 at-
veras individuālais uzņēmums „Ella”

1992. gada februārī Kandavas zemes-
sargu rota saņem uzdevumu apsargāt Latvi-
jas Republikas valsts robežu astoņu kilomet-
ru garumā Ludzas rajonā

1992. gada 30. martā Tirgus laukumā 1 
atver „Wesko” SIA

1992. gadā milicija pārtop par policiju. 
Kandavas policijas iecirknī ietilpst Kandavas 
pilsēta un pagasts, Cēres, Jaunsātu, Matku-
les, Pūres, Vānes, Zantes, Zemītes un Zente-
nes pagasti. Pirmais pilnvarotais ir policijas 
kapteinis Vilnis Vecriņķis

1992. gadā sākas PSRS pasu nomaiņa 
pret Latvijas Republikas pilsoņu pasēm

1992. gada 2. aprīlī Tukuma rajona 
Tautas deputātu padome nolemj reorganizēt 
Tukuma rajona kinodirekciju un kinoteātri 
„Spartaks” nodot Kandavas pilsētas pašval-
dības īpašumā 

1992. gada 24. aprīlī Lapu ielā 5 atveras 
apbedīšanas pakalpojumu birojs

1992. gada 25. aprīlī Kandavā atklāj 
Mākslas skolu. Par tās direktori sāk strādāt 
Ērika Klauberga. Skolu apmeklē 120 bērni. 
Mākslas skolā ir trīs galvenie priekšmeti: zī-
mēšana, gleznošana un kompozīcija. Ir arī 
izvēles priekšmeti: keramika, ādas apstrāde, 
tekstilmāksla, grāmatu iesiešana, klūdziņu 
pīšana, noformēšana. Par pasniedzējiem sāk 
strādāt Toms Šliseris, Laima Narvila, Iveta 
Krauce, Agnese Mišinska, Ilze Baumane, 
Inga Brīniņa, Zigrīda Bullīte

1992. gada 27. aprīlī Kandavā nodibi-
na Latvijas Nacionālo karavīru biedrības 
Kandavas nodaļu. Pirmais tās priekšsēdē-
tājs ir Andrejs Dūdiņš (1924 – 1995). Sā-
kas dzīvo, kritušo un nometnēs bojāgājušo 
karavīru apzināšana un apbedījuam vietu 
sakopšana

1992. gada 4. maijā Latvijas valdība 
pieņem lēmumu par Latvijas Bankas pagai-
du naudas zīmes – Latvijas rubļa (LVR) – 
laišanu apgrozībā. Kā likumīgs maksāša-
nas līdzeklis tas nonāk apgrozībā 7. maijā 
līdztekus bijušās PSRS Valsts bankas un 
Krievijas Centrālās bankas naudas zīmēm. 
Pirmo Latvijas rubļu (LVR) nomināli ir 1, 
5, 20, 50, 200 un 500 rubļu naudas zīmes. 
Septembrī laiž apgrozībā arī 2 un 10 rubļu 
naudas zīmes. Tās iespiež Rīgas Paraugti-
pogrāfijā uz Somijā izgatavota papīra ar 
ūdenszīmēm

1992. gada 30. jūnijā ir pēdējā diena, 
kad Latvijas pasta pakalpojumu apmaksai 
drīkst izmantot arī PSRS pastmarkas

1992. gada 3. jūlijā Kūrorta ielā 1a atve-
ras tirgotava „Ulara”

1992. gada 20. jūlijā Latvijas rubļi, ku-
rus tautā sauc par „repsīšiem”, kļūst par vie-
nīgo likumīgo maksāšanas līdzekli Latvijā. 
Tā kā PSRS sīknaudu neizmanto jau no 13. 

jūlija, tad par mazāko maksāšanas vienību 
kļūst Latvijas rublis

1992. gada 9. augustā pie Kandavas pie-
notavas atklāj piemiņas plāksni „Nezināma-
jam latviešu leģionāram”. Plāksni piestiprina 
Kristaps Mišinskis (1926 – 1999), piemiņas 
vārdus saka Latvijas Nacionālās karavīru 
biedrības Kandavas nodaļas priekšsēdētājs 
A. Dūdiņš

1992. gada 16. augustā Kandavā notiek 
nezināma karavīra svinīga pārapbedīšana. 
Pasākumā piedalās 42. Tukuma zemessar-
dzes bataljons, VAK salidojuma dalībnieki, 
Kandavas LTF un LNNK grupu aktīvisti

1992. gada 25. augustā Lielajā ielā 30 at-
veras auto-moto preču veikals „Niko”

1992. gadā kopā ar Daci Upmani deju 
kolektīvu vada arī Inese Cīrule un Ralfs 
Upmanis

1992. gada nogalē atklāj Kandavas 
veco ļaužu namu. Tā vadītājs ir Guntis 
Rozenštams

1992. gadā Valsts Kandavas Lauksaim-
niecības tehnikumā nodibina jaunu specia-
litāti – mājturība ar specializāciju ēdienu 
gatavošanā. Audzēkņi iegūst kvalifikāci-
ju – 4. kategorijas pavārs un 3. kategorijas 
konditors

1992. gada rudenī Kandavas jaukto kori 
sāk vadīt Dzintra Linde

1992. gada novembrī Tirgus laukumā 
1 durvis ver bērnu preču veikals „Mārtiņš”, 
īpašniece Iveta Piese

1992. gada 18. novembrī Kandavas lu-
terāņu baznīcā mācītājs V. Birziņš iesvēta 
baznīcā uzstādīto piemiņas plāksni Otrā pa-
saules karā dzīvību zaudējušiem karavīriem 
– Kandavas draudzes piederīgajiem. Tajā ir 
vārdi: Ēriks Auziņš, Laimonis Bekšķīrs, Jā-
nis Blūzma, Paulis Blūzma, Juris Brauers, 
Atis Elmārs Brūvelis, Arvīds Celmiņš, Fri-
cis Gepsis, Kārlis Grands, Laimonis Klaress, 
Ernests Mišinskis, Roberts Neimanis, Ed-
gars Osis, Alberts Podnieks, Valdis Princis, 
Mārtiņš Pudurs, Edgars Reinbergs, Rūdolfs 
Rozentāls, Augusts Rozentāls, Arvīds Val-
bergs, Oskars Vitmanis, Žanis Vīnerts, Jānis 
Vīnerts, Jānis Ozols, Attis Steinfelds, Teodors 
Andersons, Uldis Andersons, Kārlis Būma-
nis, Ansis Leitarts, Valdis Grinbušs, Heinrihs 
Holms, Alberts Dambis, Akselis Grindulis, 
Voldemārs Vētra, Kārlis Āboliņš, Arvīds 
Dambis, Žanis Zariņš, Lilija Klaumanis, Leo-
nīds Brombergs, Voldemārs Krūmštets

(Turpinājums sekos)

Kandava simts gados (1918–2018)

1990. gada 16. jūnijā Kandavā atklāj piemiņas akmeni represētajiem Kandavas 
novada iedzīvotājiem. Akmenī iekaļ Tautas dzejnieka Raiņa vārdus „Mēs 
neaizmirsīsim neviena paša, ko savas varas laikā nokāvāt”. To iesvēta Sabiles 
mācītājs Žanis Brača (1912–1992)
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muzeja vēsturniece |

Mēs lepojamies ar Johana Mertensa 
kokgriezumiem Kandavas luterāņu baznīcā. 
Bet kādēļ šis ansamblis tapis? Tādēļ, ka pēc 
1728. gada ugunsgrēka baznīcas interjers 
bija jārada no jauna. Tomēr no iepriekšējā 
interjera divas altāra retablā bijušās skulp-
tūras „Ļaundari” ir saglabājušās. Skulptūras 
ir unikālas visas Latvijas mērogā. Līdzši-
nējais liktenis tēliem ir bijis saudzīgs – ne 
ugunsgrēki, ne nejaušības nav tās iznīcinā-
jis, tomēr licis tām īsti nepamanītām vadīt 
savu laiku aiz baznīcas altāra. Tajā pašā laikā 
17. gs. beigās radītās skulptūras sajūsmina 
mākslas zinātniekus. 

“Kandavas „Ļaundari” – 
baroka laikmeta ideālu 
vispilnīgākais iemiesojums 
Latvijas tēlniecībā”

(Elita Grosmane*)
Stāsts par „Ļaundariem” jāsāk ar laiku, 

kad mums visiem zināmajā vietā top mūra 
baznīca. 1680.gadā Dursupes muižas īpaš-
nieks, Tukuma virspilskungs Matiass fon 
Altenbokums Kandavā piešķir zemes gabalu 
baznīcas celtniecībai un laikā no 1683.gada 
līdz 1687.gadam tiek uzcelta mūra baznīca. 

1690. gadā ir pienācis laiks jauno baz-
nīcu iekārtot. No Merzeburgas (mūsdienu 
Saksijas-Anhaltes apgabals Vācijā) atvestā 
Kurzemes Zemes arhīvā atrastā dokumenta 
uzzinām, ka 1690. gada 6. martā uz Rīgu do-
das baznīcas amatpersona – būvdarbu vadī-
tājs Tīdlica kungs, lai samaksātu par pasūtī-
jumu tēlniekam 90 florīnus (3,54 g smaga, 
98% zelta monēta). Jau 18. martā meistars 
ar savu „komandu” – galdnieku un trīs zeļ-
ļiem – ir Kandavā, čakli strādā un 9. aprīlī 
darbs ir pabeigts: altāra retabls, kancele un 
biktssols ir uzstādīti. Visticamāk, kokgrie-
zumi tapuši jau Rīgā, bet Kandavā tos tikai 
salika. Un te mūs sagaida pirmā mīkla – tiek 
pieminēti ceļa izdevumi, pārtika, dzelzs bul-
tas un enkuri, ar kuriem stiprināta kancele, 
papildus samaksa, bet nekur nav minēts 
meistara vārds, kurš tēlus izgatavojis.

Maz ticams, ka meistars bijis iebraucējs, 
jo viņam Rīgā bijusi darbnīca ar zeļļiem un 
mācekļiem. Pie tam tēlnieks noteikti bijis 
ar stabilu reputāciju, ja provinces amatper-
sonas nebaidījās slēgt nopietnu darījumu. 
Bet neviens no pētniekiem zināmajiem Rī-
gas meistariem šādu pasūtījumu nav veicis. 
17. gs. skulptūru mantojums ir pamatīgi 
cietis nākamajos gadsimtos – nav sevišķi 
daudz materiālu salīdzināšanai. Bet kā savā 
darbā “Kurzemes baroka tēlniecība” raksta 
mākslas vēsturniece Elita Grosmane “…tik 
perfektu griezumu kā Kandavas baznīcas 
“ļaundaros” vairs nenākas sastapt nekur 
citur visā Latvijas baroka dekoratīvajā tēl-
niecībā, un tas īpaši saasina interesi par to 
darinātāja personību, kas tomēr paliek nezi-
nāma”. Mīkla paliek neatbildēta – kāds tēl-
nieks no Rīgas…

Mīkla mīklas galā
Ir saglabājies un pētniekiem pieejams 

1712. gadā tapušais Kandavas baznīcas 

inventāra apraksts. No centrā esošās „Krus-
tā sistā” grupas tiek minēti Jēzus, Marijas 
un Jāņa tēli, bet ļaundaru skulptūras netiek 
nosauktas. 

1728. gada Ziemsvētkos baznīcā izce-
ļas ugunsgrēks. Pēc šīs nelaimes ziņojumā 
hercogam tiek rakstīts „…baznīca pārvērsta 
pelnos, sadedzis jumts, tornis, kancele, altā-
ris un visi iekšējie rotājumi, nekas vairāk nav 
palicis pāri kā tukši mūri.”

Bet izrādās – ir saglabājušās abas Ļaun-
daru koka skulptūras. Iespējams, ka tēli no 
altāra retabla nezināmu iemeslu dēļ biju-
ši noņemti, un tieši tas tos saglabājis līdz 
mūsdienām.

Tēma – Golgāta
Kristietības sākumos krustā sišanas tēma 

nebija īpaši populāra. Pārāk dzīvā atmiņā 
vēl uzskats par nāvi krustā, kā lielāko kaunu 
un negodu. Senākais zināmais attēlojums ir 
Romā, Sv. Sabīnes baznīcas durvju reljefā (5. 
gs.). Renesanses laikā Golgātas tēma kļūst 
populāra. Un 17. gadsimts ir šī sižeta „zvaig-
žņu stunda” – mākslinieki labprāt parāda 
savu talantu, atainojot dramatisko tēmu, 
emocijas, kaislības, sāpēs izlocītos ķermeņus. 

Arī mūsu nezināmais meistars radījis 
savu šedevru. Un tas atšķiras no tradicionālā 
šā laika traktējuma. Parasti cilvēka ķermenis 
paslēpts apģērba krokās, protestantu baznī-
cās tēliem nav izteikta baroka laika juteklī-
bas. Ja nu ikonogrāfiski vajadzīgi kailķerme-
ņi – to risinājums ir atturīgs, naivi primitīvs.

Kandavas Ļaundaru skulptūras ir iz-
ņēmums. Ķermeņu attēlojums ir reāls, pat 

anatomiski precīzs. Pozas ir pietiekoši sarež-
ģītas. Īpaši pārsteidz virsmas apstrāde – tā ir 
ļoti smalka, kas rada sajūtu, ka skulptūras ir 
no marmora. Tēlu galvas gan ir veidotas pēc 
viena sejas tipa – ar platu žokli gandrīz vienā 
līmenī ar zodu, nelielas mutes, lieliem acu 
dobumiem, augstas pieres. Pārsteidz svētlai-
mīgā sejas izteiksme.

Skulptūru tālākais liktenis
Pieminekļu dokumentācijas centra ma-

teriālos par Kandavas ev. luteriskās baznīcas 
skulptūrām teikts, ka „Tēls (viens no ļaun-
dariem) atradies apmēram līdz 1860. gadam 
altāra bildes vietā. Kad uzgleznota altāra 
bilde, tad tēls noņemts un nomests. Atrasts 
kādā noliktavā 1924. gada augustā. Attēlots 
atgrieztais noziedznieks pie Kristus krusta. 

(Restauratores Annas Kozorovickas at-
rastā informācija no Latviešu Senatnes pē-
tītāju Biedrības Pieminekļu Aizsardzības 
Sekcijas 23. augusts 1924. g. Pieminekļu re-
ģistrācijas kartītes)

Precizējums: altārgleznu „Kristus pie 
krusta” gleznojis Drēzdenes mākslas akadē-
mijas profesors Kristjanis Arnolds (1825–
1890), tā iesvētīta 1855. gada 4. septembrī, 
tā kā runa varētu būt tieši par 1855. gadu.

Un mums atkal jauna mīkla – tātad, ie-
spējams kaut kur Kurzemē (?)neatpazīts un 
aizmirsts atrodas Kristus tēls? Varbūt Otrā 
pasaules kara vētras un padomju okupā-
cijas laiks ir darījis savu un meistardarba 
vairs nav…

Par „Ļaundaru” skulptūrām 1937. gadā 
ir saglabājies Pētera Ārenda komentārs, ka 
tās „…glabājas nepiemērotos apstākļos, kas 
sekmē senmantu bojā eju.” Šajā sakarībā bi-
jusi ideja tēlus pārvietot uz Jelgavas muzeju. 
Zinot, kāds liktenis Jelgavu piemeklēja kara 
beigās, abas skulptūras, iespējams, būtu gā-
jušas bojā. Labi, ka tās netika pārvietotas. 
Un tomēr unikālie mākslas darbi arī šodien 
ir apdraudēti.

Skulptūru liktenis šodien
2019. gada vasarā draudzes amatperso-

nas pamanīja, ka sākušās nopietnas problē-
mas – skulptūras bojā ķirmji. Bija skaidrs, 
ka jāsauc palīgā speciālisti. Lai iepazītos ar 
situāciju, ieradās Nacionālā kultūras man-
tojuma pārvaldes pārstāvji. Gan draudzes 
padomes pārstāvim, gan man tika strikti 
jautāts par to, vai mēs vispār esam gatavi 
šīs unikālās skulptūras novērtēt un atkal 
„nepaslēpt” aiz altāra. Draudze un muzejs 
esam gatavi darīt visu, lai šīs koka skulptū-
ras paliktu mūsu pilsētā. Ceram, ka, ja būs 
nepieciešams, daudzi novadnieki būs gatavi 
palīdzēt un atbalstīt.

Pašlaik skulptūras, rūpīgi iesaiņotas un 
sasegtas, ir devušās uz restaurāciju. Ir paņem-
ti paraugi ķīmiskai analīzei, tiek plānots veikt 
datortomogrāfiju, foto fiksāciju infrasarkanā 
gaismā. Pret ķirmjiem notiks īpaša apstrāde. 
Un tad lēns un pacietīgs darbs, lai skulptūras 
maksimāli atgūtu savu sākotnējo izskatu.

Atliek sekot līdzi restaurācijas gaitai, at-
balstīt un, pēc restaurācijas veikšanas, gaidīt 
skulptūru atgriešanos pie mums – Kandavas 
luterāņu baznīcā.

Paskaidrojumi: 
altāra retabls – kristietības kulta celtnēs aiz vai 
uz altāra novietots dekoratīvs paaugstinājuma 
jeb altāra ietvardekors. 
Elita Grosmane (1949) – vadošā pētniece LMA 
Mākslas vēstures institūtā. Grāmatu „Ventspils 
koktēlnieki” (1981), „Kurzemes baroka 
tēlniecība (2002)” u.c. grāmatu un pētījumu 
autore.
Pēteris Ārends (1900–1960) – arhitekts, 
pedagogs, skolotājs.1924.–1933. Pieminekļu 
valdes inspektors; 1935.–1940. – Pieminekļu 
valdes vecākais inspektors.

Pats Kristus tēls nodots 
kādas citas baznīcas 
lietošanā, tikai nav 
zināms, kuras

Aksilda Petrevica tiekoties ar 
interesentiem novada muzejā

Baroka laika aizmirstā pērle
Bieži gadās, ka vēstures līkločos tiek piemirsts 
kaut kas ļoti būtisks un interesants. It kā ir tepat 
blakus, nekur nav pazudis un tomēr gandrīz 
nezināms.

Ļaundaru 
skulptūra 
ar ķirmju 
nedarbiem
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2020. gada 5. marts

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS KULTŪRA

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE

6. martā 
17.00 KMMS Stīgu nodaļas absolventu un 
audzēkņu koncerts “Kad vijoles skan” – 
Kandavas Mākslas un mūzikas skolā
19.00 Kino “Klases salidojums 2” – ieeja 3,- 
EUR – Zantes kultūras namā 
19.00 Kino “Klases salidojums 2” – ieeja 3,- 
EUR – Zemītes tautas namā
19.00 Mājas zefīra gatavošanas 
meistarklase – dalības maksa 10,- EUR – 
Vānes 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” – 
Valdeķu kultūras namā 
22.00 ballīte “Tik dēļ jums…” – spēlē grupa 
“Viņš & Es” – ieeja 5,- EUR – Zantes kultūras 
namā

8. martā
16.00 Komēdija “Mēs un mūsu sieva” – ieejas 
maksa 8,-; 10,- EUR – Kandavas kultūras namā

10. martā
19.00 Mājas zefīra gatavošanas 
meistarklase – dalības maksa 10,- EUR – 
Zantes kultūras namā

12. martā
19.00 “Viktorijas tantes stāsts” Lestenes 
amatierteātra “Dzērvenīte” izrāde – ieeja 2,- 
EUR – Zantes kultūras namā

13. martā
No 11.00 Atvērto durvju diena Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikumā 

21. martā
13.00 Zantes folkloras kopas “Vācelīte” 15 
gadu jubilejas koncerts “Man bij dziesmu 
vācelīte” – Zantes kultūras namā 

25. martā 
Pasākumi Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai Kandavas novadā

12.30 Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņai veltīts atceres brīdis – pie piemiņas 
akmens Zantē
12.00 Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena Matkulē – Atjaunotās pie-
miņas vietas atklāšana un atceres brīdis. 
13.00 Ziedu nolikšana Represēto 
piemiņas vietā Kandavas stacijā 

13.30 Piemiņas brīdis pie Represēto 
akmens Kandavā.
Autobuss no laukuma pie ugunsdzēsēju 
depo Kandavā aties 11.30 uz piemiņas 
vietu Matkulē, 12.50 uz Kandavas staciju 
un atpakaļ uz Kandavu. 
14.00 Kopējas sarunas, neliels 
koncerts, cienasts, Viļa Bērziņa izstādes 
atklāšana – Kandavas novada muzejā 

Atnāc, atceries. Iedegsim sveces, noliksim 
ziedus upuru piemiņai. 

27. martā
19.00 Grupas “Keksi” koncerts – biļešu cena 
iepriekšpārdošanā 10,- EUR, koncerta dienā 
12,- EUR – Kandavas kultūras namā

28. martā
13.30 Koncerts “Mēs tiksimies martā, kad 
pūpoli zied” – ielūdz Matkules kultūras nama 
Eiropas senioru deju kolektīvs “Alianse” un 
draugi – ieeja brīva

6. aprīlī
11.00 Kandavas novada Pensionāru 
biedrības kopsapulce – Pensionāru Dienas 
centrā
12.00 Dāņu jauniešu (Lejres jaunatnes skola) 
mūzikls “Hairspray” – Kandavas kultūras 
namā

8. aprīlī
10.00 Mazo dziedātāju konkurss “Vānes 
Cālis” – Vānes kultūras namā

Ievērībai!
No 6.–13. aprīlim Kandavā norisināsies 
Lieldienu zaķu festivāls

IZSTĀDES
No 10.03 – 29.03. Dobeles mākslas studijas 
“Aija” dalībnieku darbu izstāde – Galerija 
“Vējspārns” Kandavas kultūras namā

Līdz 15.03. Andas Dzenes izstāde “Grāmatu 
māksla” – Vānes seno lietu krātuvē

Līdz 10.03. Jāņa Bērziņa fotoizstāde “Dabas 
foto” – Vānes bibliotēkā
Līdz 20.04. Jāna Bērziņa fotoizstāde 
“Latvijas dabas ainavas un putni” – Zantes 
kultūras namā 

Līdz 25.04. Viļa Bērziņa 120 gadu jubilejas 
izstāde – Kandavas Mākslas galerijā novada 
muzejā

21. februārī Kandavas kul-
tūras namā uz Starpnovadu 
kultūras darbinieku dienu 
pulcējās Tukuma, Kandavas, 
Engures un Jaunpils kultūras 
darbinieki.

Dagnija Gudriķe

Kā katru gadu, šajā dienā tika sumināti 
darba gadu jubilāri un katra novada Gada 
cilvēks kultūrā. Šogad apbalvojumus saņē-
ma 18 kultūras darbinieki, starp tiem arī 
vairāki no mūsu novada.

Par 40 kultūras darbā nostrādātiem 
gadiem apbalvojumu saņēma Raimonds 
Vanags – Kandavas novada kultūras pār-
valdes saimniecības daļas vadītājs, bez 
kura palīdzīgās rokas, rūpējoties par ska-
nējuma kvalitāti, nav izticis neviens no no-
vada kultūras pasākumiem. 

Par 20 kultūras darbā nostrādātiem 

gadiem tika sumināta Daiga Kārkliņa 
Kandavas bibliotēkas vadītāja, Sandra Gir-
gensone Kandavas bibliotēkas bibliotekāre 
un Līga Roze Cēres bibliotēkas vadītāja.

Nomināciju “Gada cilvēks kultūrā” 
Kandavas novadā saņēma aktieris un 

režisors Voldemārs Šoriņš, kura iestudē-
tās Jāņu ielīgošanas izrādes ar vietējiem 
amatierteātru aktieriem katru gadu prie-
cē ne tikai novadniekus, bet visus, kas 
ierodas Kandavā tās noskatīties. Parasti 
šīs izrādes pulcē pilnas skatītāju rindas 

brīvdabas estrādē “Ozolāji”.
Sveica arī jaunos kultūras darbinie-

kus, no mūsu novada Irīnu Butu, Aiju 
Marašinsku un Kristu Leimani.

Kandavā sumināja Stapnovadu kultūras darbiniekus

Daiga Kārkliņa (no kreisās) un Sandra Girgensone Voldemārs Šoriņš

Raimonds Vanags 
uzjautrināja skatītājus 
ar dziesmu “Trīs runči”

Trešdien, 11.martā plkst.17.30 Kandavas novada 
muzejā visi dārzu īpašnieki un puķumīļi  

aicināti uz lekciju 
“Krāšņi, bagātīgi un ilgi  
ziedošas ziemcietes.”

Saruna ar SIA “Puķu lauki” dārznieci,  
īpašnieci Sanitu Reinbergu.

Dalības maksa 2 eiro.
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SPORTA PASĀKUMI
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 

10. martā
19.30 Engures novada čempionāts 
basketbolā: KKSP/Kandava pret Engure – 
Kandavas sporta hallē 

14. martā
No 10.00–14.00 Projekta “Zirgs – draugs un 
partneris” nodarbība – pieredzes apmaiņas 
brauciens uz JSK Lejnieki

16. martā
11.00 Senioru sporta diena – Pensionāru 
dienas centra zālē

20. martā
No 11.00–15.00 Projekta “Zirgs – draugs un 
partneris” nodarbība – pieredzes apmaiņas 
brauciens uz JSK Lejnieki

21. martā
10.00 Sporta spēļu rīts – Matkules kultūras 
namā – Aicinām visu vecumu ļaudis, lai kopā 
kustētos, domātu, pozitīvi iesāktu dienu!
13.00 Spēļu pēcpusdiena – Vānes pamatskolā

30. martā 
16.00 Sporta spēļu pēcpusdiena – Zantes 
kultūras namā

Pie Kandavas BJSS U-12 
grupas basketbolistiem cie-
mos uz treniņu bija atbrau-
cis Latvijas 3x3 basketbola 
izlases spēlētājs Kārlis Pauls 
Lasmanis.

Kārlis ir viens no pasaules labākajiem 
strītbolistiem, viņš 2019. gadā atzīts par 
Latvijas 3x3 gada basketbolistu. Ciemojo-
ties Kandavā, Kārlis novadīja treniņu Kan-
davas jaunajiem basketbolistiem, kā arī 
dalījās pieredzē.

Paldies Kārlim par to, ka atrada lai-
ku savā saspringtajā grafikā un atbrauca 
iepriecināt mūsu puišus. Paldies arī ko-
mandas Kandava/Anzāģe menedžerim 
Kristapam Gotfrīdam un Kandavas BJSS 
trenerim Robertam Rozentālam par treni-
ņa noorganizēšanu! 

Sporta skolā viesojas Kārlis Lasmanis 

Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas Rietumu grupā desmito uz-
varu izcīnīja “Kandava/Anzāģe” komanda. 

Kandavnieki lielāko daļu spēles bija 
iedzinējos izbraukumā pret “Ventspils 
Augstskolu”, bet galu galā izcīnīja uzvaru ar 
rezultātu 87:84. Iepriekšējā abu komandu 
tikšanās reizē kandavnieki savā laukumā 
uzvarēja ar 81:78 un “Ventspils Augstskola” 

alka gūt revanšu. Spēli ļoti labi sāka “Vents-
pils Augstskola”, kas ar Kristapa Ķilpa un 
Dāvida Vīksnes pūlēm veica 12:2 izrāvienu. 
Kandavniekiem izdevās atspēlēties un sadel-
dēt deficītu līdz četriem punktiem (10:14). 
Ventspilnieki uzreiz atbildēja ar jaunu 

septiņu punktu izrāvienu. Pēc 10 spēlētām 
minūtēm “Ventspils Augstskola” bija vadībā 
ar rezultātu 28:21.

Otrās ceturtdaļas ievadā mājinieki atjau-
noja 10 punktu pārsvaru, bet viesi ātri vien 
to sadeldēja. Pēc Gotfrīda diviem precīza-
jiem tālmetieniem deficīts saruka līdz mini-
mumam, 2.ceturtdaļa noslēdzās ar ventspil-
nieku piecu punktu pārsvaru (46:41). Trešās 

ceturtdaļas pirmajā pusē komandas cīnījās 
līdzīgi un rezultatīvi. Pēdējā minūtē kandav-
nieki noturēja niecīgo pārsvaru un izcīnīja 
uzvaru ar rezultātu 87:84.

Kandava/ Anzāģe labā 28 punktus guva 
Guntars Strāķis, 19 punkti Kristapa Got-
frīda kontā. “Ventspils Augstskolas” rindās 
ar 26 punktiem izcēlās Kristaps Ķilps, bet 
23 iemeta Ričards Vitoļskis.

Kandavas novada 
telpu futbola komanda 
turpina gūt panākumus 
Tukuma novada 
čempionātā
Februārī norisinājās Tukuma 
novada atklātā čempionāta 
telpu futbolā 4. sabraukums. 
Kandavas novada komanda 
šī sabraukuma abās spēlēs 
guva uzvaras. Pēc 4. sabraukuma 
Kandavas novada komanda ierindojas 3. vietā . 
5. sabraukums jau 23.02.2020.

Kandavas novusisti 
turpina dalību Latvijas 
čempionātos
Kandavas novusisti šogad startē divās 
līgās. Viena komanda spēlē Latvijas novusa 
čempionāta 2. līgā un otra 3. līgā. Attiecīgi 
komanda, kura spēlē otrajā līgā ir izcīnījusi 
sešas uzvaras un vienu neizšķirtu 12 spēlēs, 
bet otra komanda izcīnījusi divas uzvaras 
piecos mačos.

“Kandava/Anzāģe” spraigā cīņā vēlreiz pieveic “Ventspils Augstskolu”

Sagatavojis Roberts Rozentāls

KKSP Kandava turpina bez zaudējumiem 
18. februārī norisinājās Engures novada 
čempionāta basketbolā spēle, kur KKSP/
Kandava viesos uzņēma Lapmežciema 
komandu. Spēles rezultāts izšķīrās tikai 
papildlaikā, jo pamatlaiks beidzās ar rezultātu 
82:82. Papildlaikā uzvaru guva KKSP/Kandava 
komanda, rezultāts 94:92, tādējādi turpinot 
uzvaras gājienu. Līdz šim aizvadītajās 11 
spēlēs, gūtas 11 uzvaras.

Rezultatīvākie spēlētāji:
• KKSP/Kandava – Savčenko 36, Gotfrīds 21, 

Rozentāls 13, Petkevičs 11, Rudzītis 9.
• Lapmežciems – K. Meržvinskis 26, 

A.Ločmelis 23, E.Ločmelis 22, Skrabis 13, 
Zirnītis 8, Kanderāts.
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Matkules patriota, par kādu 
viņu uzskata pagasta ļaudis, 
Ojāra Budžena vadītā zemnie-
ku saimniecība “Vītiņi” piedā-
vā transporta pakalpojumus. 
Ļoti daudzi novadnieki 
vismaz reizi braukuši 
kopā ar Ojāru, vai 
kādu no viņa šoferī-
šiem, apskatīt Latvi-
jas tuvākas un tālākas 
vietas, vai ceļojuši kopā pa 
ārzemēm.

Dagnija Gudriķe

Ar uzņēmējdarbības konsultanti Ivetu 
Pāžu, ciemojāmies pie Ojāra kādā saulainā 
februāra dienā, kas bija pavisam pavasarīga, 
neskatoties uz datumu kalendārā. Arī mūsu 
saruna izvērtās pavasarīgi viegla un nepie-
spiesta. Tā kā Ojārs ir pašdarbnieks jeb kā 
tagad saka amatierkolektīva dalībnieks, vi-
ņam pēc vārda kabatā nav jāmeklē, sarunā 
sprēgāja smiekli un dzirkstīja humors. 

Pastāsti lūdzu avīzes lasītājiem, 
kādas ir nozares, kurās notiek tava 
uzņēmējdarbība?

– Zemnieku saimniecībai “Vītiņi” ir 
desmit autobusi, kas veic starptautiskos un 
vietējos pasažieru pārvadājumus. Braucam 
pēc klientu vajadzībām, kur vien vajag, gan 
pa Latviju, gan uz ārzemēm. Piedalāmies ie-
pirkumos, braucam skolēnu maršrutos – ve-
dam Zantes un Cēres pamatskolas skolēnus.

Veicam arī kravu pārvadājumus, vedam 
graudus un minerālmēslus. Šī biznesa no-
zare sākās pateicoties maniem znotiem. In-
taram, kam kopā ar vecākiem ir pie 800 ha 
zemes. Znotam numur divi Ritvaram, kādi 
500-600 hektāru. Izvedam viņiem graudus, 
pievedam minerāļus. Pagājušā vasarā mūsu 
mašīnas bija uz izķeršanu graudu laikā. Paš-
laik mums ir trīs graudu vedēju mašīnas, 
bet iespējams, ka ar to drīz būs par maz. Šo-
gad jau noslēgti vairāki līgumi. Bet īstenībā 
mums šajā biznesa nozarē konkurenci sastā-
da lietuvieši, jo viņiem, pirmkārt, degviela ir 
krietni lētāka. Otrkārt, viņi nemaksā PVN. 
Mēs, nabaga latviešu bāleliņi, nevaram no-
solīt tādu cenu par tonnu, kā lietuvieši. 

Un kā ar darbiniekiem – šoferiem, vai 
esi apmierināts ar viņu darbu?

– Mūsu šoferi ir unikāli. Ja vajag braukt 
ar autobusu – brauc, ja vajag ar graudu ve-
dēju – brauc. Tā kā mūsu šoferi ir labi sava 
darba veicēji, mēs tālu tiekam tūrisma jomā. 
Atsauksmes ir ļoti labas, bieži mūsu autobu-
sus izmanto tieši tāpēc, ka ir tik labi šoferi. 
Strādā septiņi, astoņi šoferi, jo visi autobusi 
jau vienlaicīgi nebrauc. Ja vajag, ar deviņvie-
tīgo es pats izbraucu. Starptautiskajos reisos 
brauc divi šoferi. Dabūt labu šoferi, ir diez-
gan liela problēma, tādu, kas var braukt un 
visu saprot.

Tā laikam ir visās uzņēmējdarbības 
nozarēs, jo cik mēs esam intervējuši nova-
da uzņēmējus, visi uzsvēruši, ka kvalificē-
tu un labu darbinieku trūkums ir galvenā 
problēma.

– Jā, tā tas ir. Agrāk mums nebija tā-
das noteiktas remonta bāzes, remontējam 
šur tur- kaut kur, tagad darām to uz vie-
tas, mums ir garāža, mums ir bedres, ap-
rīkojums, un kādus divus gadus ir arī labs 

darbinieks, kuram varu pilnībā uzticēties. 
Pēc viņa darbs nav jāpārbauda, zinu, ka viss 
būs izdarīts kā nākas. 

Teikšu atklāti, būt uzņēmējam nav vieg-
li. Nav tā, ka tu tikai sēdi pie galda, nauda 
ripo, un tu štuko, kā to naudu tērēt. Tā ne-
pavisam nav. Un ja esi iegājis tajā darba rite-
nī, tad nav tik viegli atslēgties no tā. Nevaru 
ieplānot, ka šosestdien vai svētdien ar sievu 
braukšu atpūsties! Kāds pazvanīs, kaut ko 
vajadzēs…. Kāda ķibele būs notikusi, vai vēl 
kas…. Ja tas ir Latvijā, tad vēl tā, bet, ja ār-
zemēs!? Vienīgi Polijā remonts sanāks lētāks 
kā pie mums, ko nevar teikt par Austriju, 
Vāciju, Franciju… tur- kā smejies- vieglāk 
atstāt autobusu un kājām nākt mājās! 

Zemnieku saimniecība “Vītiņi” ir ģi-
menes uzņēmums. Vai visi tavi ģimenes 
locekļi tajā nodarbināti?

– Jā, īstenībā visi. Ilgus gadus grāmat-
vede bija mana sieva, tagad algojam profe-
sionālu grāmatvedi. Meita Elīna nodarbojas 
vairāk ar loģistiku un lietvedes pienāku-
miem. Pārējie ģimenes locekļi tiek piesaistīti 
pēc vajadzības – ar padomu un palīdzību 
situācijās, kurās kaut kas pietrūkst. Esmu 
sapratis, ka šausmīgi iespringt tajā biznesā 
arī nevajag, jo visu naudu tāpat nekad neno-
pelnīsi. Nesatraucos tā milzīgi arī par kon-
kurentiem, darba mums vienmēr pietiks! 
Klienti jau tagad ir izvēlīgi, visi grib lielu 
komfortu par mazu naudu. Un tad ir tā, ka 
viens pasaka otram, otrs – trešajam, ka ar 
tās firmas autobusu bija labs brauciens. Tā 
ir mūsu reklāma. 

Atgriezīsimies nedaudz vēsturē, 
pastāsti, kad tika dibināta zemnieku 

saimniecība “Vītiņi” un kā uzsāki savu 
biznesu?

– Reģistrācijas apliecību mums izsnie-
dza 1992.gadā. Kolhozu laiks beidzās un 
pa pajām iegādājāmies pienvedēju, mašīnu 
uz kuras kolhoza laikā braucu par šoferi. 
Sāku izvest privāto pienu kopā ar asistentu 
Andi Dūniņu. Pa dienu kādas sešas tonnas 
sacēlām uz mašīnas, apkalpojām kādus 180 
galdiņus, vedu pienu uz Kandavas pienota-
vu. Nopirku vēl otru pienmašīnu, un beigās 
man piedāvāja paņemt šo veco pienotavas 
ēku, kur tagad dzīvojam. Pašiem mums bija 
septiņas govis. Ar šodienas acīm skatoties, 
liekas neticami, ka tā strādājām, no rīta se-
šos celies, baro, slauc, sakop kūti, audzējām 
bietes, ravējām, pienam jau septiņos va-
jadzēja būt uz galdiņa, dzesēt to nesām uz 
avotiņu pa diviem spaiņiem rokās kādus 
400 metrus… Un tā katru dienu! Man pat 
depresija piemetās! Un bija taču arī ģimenes 
rūpes, trīs meitas audzināmas. Nezinu, vai 
tagad mūsdienu jaunie cilvēki ir tik lieli en-
tuziasti, lai tā dzīvotu un strādātu! 

Bet vēl par biznesu runājot, mums 
saimniecībā ir arī zeme- kādi 60 hektāri, 
nopļaujam savus laukus, palīdzam apkār-
tējiem zemniekiem nopļaut viņu laukus, 
sagrābjam, sapresējam, satinam sienu un 
ziemā tirgojam. Ziemas ir brīvākas pasažie-
ru pārvadājumos, tad var pievērsties blakus 
nodarbēm. Apgādājam Kurzemi ar sienu. 
Siena tehnika mums ir pašiem. Kaut kā jau 
jācīnās. Bet kā jau sacīju- visu naudu tāpat 
nenopelnīsi. Mūsu saimniecībā ir tāds moto: 
Es gribu, es varu, es centīšos, es izdarīšu! 
Nevaru, negribu- tādu vārdu mums nav!

Kādi ir tavi hobiji, ar ko tu aizraujies 
no darba brīvajā laikā, kas ir tas, pie kā tev 
sirds ir klāt?

– Mans hobijs ir teātra spēlēšana. Pie 
režisores Ilzes Oliņas vien esmu kādās div-
desmit lugās spēlējis, divas izrādes nospēlē-
ju pie režisores Lūkases. Būs kādas astoņas 
lugas pie Maijas Zilbertas jau nospēlētas. 
Bija mums savulaik izrāde par pogu- “Maza 
poga, liela brēka” – ar to bijām republikā 
otrajā vietā. Nospēlējām ap divdesmit izrā-
dēm. Esmu aktieris pa dzīvi, nekur neesmu 
speciāli skolojies. Jau skolas laikā man tās 
spēlēšanas tieksmes parādījās. Tagad spēlē-
jot, piedomāju pie tā, kā skatītāju paņemt – 
ar mīmiku, tekstu, balsi, vai kā savādāk. Ja 
tu esi izgājis uz skatuves un nevari nospēlēt 
tā, lai saņemtu aplausus, tad ko tu vispār 
tur dari?! Visādi kuriozi bijuši uz skatuves, 
melnie caurumi, kad teksts aizmirstas un 
suflieri vairs nevar saklausīt, lai cik skaļi tas 
čukstētu… bet es stāvu uz skatuves, domāju, 
zeme paveries, ko tagad darīt?! 

Vai bez teātra spēlēšanas ir vēl kāds 
hobijs?

– Kādreiz aizeju medībās, bet reti, ar ģi-
meni kopā atpūšos, kaut vai līdz Bērzciema 
jūrai sestdienā aizskrienam, apskatīt kā tur 
izskatās. Īstenībā, kaut kur aizbraukt nemaz 
nav tik viegli, jo man ir diezgan liela ģime-
ne. Trīs meitas un viņu ģimenes. Visas trīs 
manas meitas ir Latvijā, ar ko lepojos! Vecā-
kā Elīna ir mūsu lietvede, pie datora daudz 
stundu pavada. Otra meita ir zemniece, 
kopā ar vīru viņiem liela saimniecība tepat 
mūsu novadā, trešā dzīvo Rīgā, strādā salo-
nā. Mazbērni man pagaidām trīs. 

Esi visu pasauli izbraucis, bet vai ir vēl 
kāda vieta, kuru gribētu apskatīt?

– Tā kā neesmu cilvēks, kam patīk ne-
normāls pedantisms, man patīk apskatīt 
vietas, kur viss nav tik perfekts, patīk redzēt 
aizkulises, kas ekskursantiem netiek rādītas, 
tā varētu būt Indija, piemēram. Divus gadus 
pēc kārtas biju Sibīrijā, man tur patika, brau-
cu kopā ar “krustēvu” Gastonu Štrausu, viņš 
bija represētais, apskatījām vietas, kur viņš 
bija izsūtīts Tomskas pusē. Fascinēja tā vies-
mīlība, kas tur valdīja, cilvēku pretimnākša-
na, sirsnība.

Bet perfektās valstis Eiropā mani īpaši 
neinteresē, nu cik tās pilis un parkus skatī-
sies, labāk kaut ko citu!

Nav tādu vārdu – nevaru un negribu
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā no 2020. gada 27. janvāra  

līdz 24. februārim reģistrētie 
jaundzimušie:

Ieva, Loreta, Linards, Mārtiņš,  
Toms un Leo

SVEICAM VECĀKUS!

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2020. gada 27. janvāra līdz 
24. februārim reģistrēti mirušie: 
Celms Viesturs (1942) Vānes pagasts
Franskeviča Matilde (1933) Kandava

Kindzulis Pēteris (1936) Kandava
Lāce Paulīna (1932) Rīga

Pētersons Aivars (1936) Kandava
Poriņa Zigrīda (1938) Kandava

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Sveicam februāra jaunlaulātos!
Lauru un Dagni Pūpolus

Baibu un Mārtiņu Rezgaļus

Laulību  
noslēguši

* * *
Martā  

Zelta kāzu jubilejā  
sveicam Astrīdu un Jāni Emsiņus!

Kandavas novadā uzsākusies projekta 
“Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi 
pašvaldībās” īstenošana. Lai aktualizētu 
remigrācijas jautājumu 
risināšanu un veicinātu 
iedzīvotāju izpratni un 
līdzdalību, projekta 
ietvaros tiks organizētas 
dažādas aktivitātes:

Inga Priede

Šobrīd tiek veidota dokumentāla īsfilma 
“Dzīve ārpus Latvijas robežām, un atgrieša-
nās Latvijā, Kandavā…” par remigrantu ģi-
menēm, kas atgriezušās Kandavā un Latvijā 
pēc īsākas vai garākas prombūtnes. Filmā 
par dzīvi ārvalstīs, un sajūtām atgriežoties, 
stāsta septiņas ģimenes. Var tikai apbrīnot 
drosmi un pozitīvās emocijas, kas jūtamas 
katrā ģimenē. Darbaprieks un mīlestība 
pret saviem tuviniekiem un dzimto zemi 
dominē katrā stāstā. Filmu veido “9 pakal-
nu studija”, sadarbībā ar Kandavas novada 
domi, un tās pirmizrāde plānota Kandavas 
kultūras namā aprīļa sākumā. Filmā re-
dzēsim Ilzi Gotfrīdu, Baibas Rulles, Daces 
Pereras, Ekas Svarkovskas ģimeni, kā arī 
kosmetoloģi Madaru Siliņu-Priedīti, Maiju 
Dauģeli no Matkules pagasta un uzņēmēju 
Anitu Meieri. 

Drīzumā, sadarbībā ar mākslinieci Baibu 
Rulli, kas pati pabijusi ārvalstīs, tiks sagata-
voti un izdoti informatīvie materiāli/bukleti 
par remigrantu iespējām Kandavas novadā, 
Rīgas plānošanas reģionā un Latvijā.

9. maijā tiks organizēta dienas nomet-
ne remigrantu ģimenēm ar bērniem, ku-
ras laikā notiks dažādas radošās darbnīcas 
un sporta aktivitātes, lekcija vecākiem un 
kopīga vakariņošana. Lūdzam ģimenes, 
kas atgriezušās Kandavas novadā, pie-
teikties dalībai nometnē līdz 20. aprīlim 
pa tālruni: 26350440, vai rakstīt e-pastā: 
info@kandava.lv 

Aprīlī projekta īstenotāji – Kandavas 
novada domes un biedrības “Kandavas at-
tīstībai” pārstāvji, dosies vizītē pie latviešu 
diasporas, atgādinot par latviešu tradīcijām.

Kandavas novada dome sadarbībā ar Rī-
gas plānošanas reģionu projektu īstenos līdz 
2020. gada maijam. Projekta kopējās izmak-
sas ir 6450 eiro, kas tiks segtas no Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
finansējuma.

Seminārs topošajiem un 
esošajiem uzņēmējiem
6. martā plkst. 10.00 Kandavas kultūras nama 
mazajā zālē notiks seminārs topošajiem un 
esošajiem uzņēmējiem.
Darba kārtībā:
1. Kandavas novada domes Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja S. Kokina – par 
Kandavas novada domes izsludināto grantu 
konkursu jaunajiem uzņēmējiem;

2. Kandavas Partnerības vadītāja 
I. Haferberga – par izsludināto LEADER 
projektu iesniegumu 10. kārtu;

3. Kandavas novada domes uzņēmējdarbības 
konsultante Iveta Pāža – par uzņēmēju 
līdzdarbību Kandavas novada svētkos;

4. VID speciālisti – par nodokļiem 
pašnodarbinātajiem, kā ari jaunreģistrētiem 
nodokļu maksātājiem, ieņēmumu un 
izdevumu žurnāla kārtošana;

5. Jūrmalas biznesa inkubatora darbinieki – 
atbalsta saņemšanas iespējas savu ideju 
īstenošanai jaunajiem uzņēmējiem.

Īsteno remigrācijas projektu
Grantu konkurss “Attīsti 
uzņēmējdarbību Kandavas 
novadā!”
Kandavas novada dome organizē grantu 
konkursu, kura ietvaros tiks piešķirts 
pašvaldības līdzfinansējums uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai. Viena granta 
maksimālais apmērs ir 2000,00 eiro.
Pieteikumi grantu konkursam iesniedzami no 
2020. gada 5. marta līdz 6.aprīlim Kandavas 
novada domē: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas 
novads, LV-3120 vai sūtot elektroniski uz e-pasta 
adresi: dome@kandava.lv saskaņā ar konkursa 
nolikumu. Nolikumu skatīt www.kandava.lv.

Arī šogad novadā bērnu 
vakcināciju pret ērču 
encefalītu apmaksā valsts
Kandavas novads ir iekļauts to novadu 
sarakstā, kuros valsts apmaksā bērnu 
vakcināciju pret ērču encefalītu 2020. gadā, 
informē Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC).
Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus  
no viena gada vecuma līdz 18 gadu  
vecumam sasniegšanai: 
1. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību 

profilakses un kontroles centra 
epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir 
visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu 
(ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja 
bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta 
endēmiskajā teritorijā. 

2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos 
bērnus. Vakcināciju plāno un veic 
ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcināciju plāno un 
organizē attiecīgās iestādes administrācija”. 

Aicinām vērsties pie sava ģimenes ārsta, lai 
detalizētāk uzzinātu par iespējām vakcinēties!

Par Kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības 
kopsapulci
Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu 
sabiedrības, reģ. nr. 40003554758, valde 
paziņo, ka gada pārskata biedru kopsapulce 
(pilnvaroto sapulce) notiks š.g. 21. martā plkst. 
10.00 Kandavas kultūras nama Mazajā zālē.
Darba kārtībā:
1. Valdes, kredītkomitejas, revīzijas komisijas 

ziņojumi
2. 2019.gada pārskata un Audita ziņojuma 

apstiprināšana
3. Statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana
4. Politiku un noteikumu, sēžu protokolu 

apstiprināšana
5. 2020.gada plāns un budžets
6. Revīzijas komisijas sastāva maiņa
7. Citi jautājumi
Laipni aicināti!
Ar Statūtu, politiku un noteikumu projektu 
dokumentiem varēs iepazīties no 07.03.2020. 
mājaslapā: http://kandavaskks.mozello.lv/ vai  
Kandavas KKS birojā Tirgus laukums 11-2, 
Kandavā.

Aicinājums piedalīties 
aptaujā par sabiedrisko 
aktivitāšu centra “Štempeļu 
telpa izaugsmei” 
nepieciešamību Kandavā
2020. gadā nevalstiskais sektors sadarbībā ar 
Kandavas iedzīvotājiem vēlas attīstīt jaunu ie-
kļaujošo iniciatīvu “Štempeļu telpa izaugsmei”. 
Nosaukums radies, jo 1927.gadā celtā ēka vēstu-
riski atradusies Štempeļmuižas teritorijā Sabiles 
ielā (netālu no Kandavas vēsturiskā centra) ar 
ērtu piekļuvi ar auto, kā arī ar ratiņkrēsliem. 
Iniciatīvas ietvaros plānots aktivizēt un socializēt re-
ģionā mītošās personas ar īpašām vajadzībām un 
viņu ģimenes, kā arī piesaistīt citas mērķa grupas, 
piemēram, audžuģimenes, mazākumautību pār-
stāvjus, vientuļos seniorus, maznodrošinātos u.c. 
Aptaujā aicināti piedalīties Kandavas partnerības 
darbības teritorijas iedzīvotāji (Kandavas novads, 
Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti 
Tukuma novadā). 

Saite uz aptauju:
https://ej.uz/Stempelu-telpa

Uz forumu aicina nevalstiskās organizācijas un 
sabiedrības iniciatīvu grupu līderus 
 „Kandavas novada iespēju fonds” aicina Kandavas novada nevalstiskās organizācijas (NVO) un 
sabiedrības iniciatīvu grupu līderus uz forumu “Savu vidi radi pats”, vienkopus pulcējot dažādu 
profilu NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus. 

Forums notiks 14. martā plkst. 11.00–15.00 
Zemītes Tautas namā. 
Darba kārtībā: 
1.Kandavas novada NVO un sabiedrības 

iniciatīvu grupu iepazīšanās un savas 
darbības prezentācijas un ideju  iedvesmai 
rosīgāko kaimiņu aktivitāšu prezentācijas 

2. Interešu aizstāvības jautājumi-- biedrības 
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 
Kristīne Zonberga.

3. Iepazīšanās ar piedāvājumu un pieteikšanās 
apmācībām Kandavas novadā “Līderu 
akadēmija” – prezentē Kurzemes NVO centrs 

4. Projektu konkursa ”Dari pats” prezentēšana 
un izsludināšana- KNIF 

5. Individuālas konsultācijas aktīvajiem 
iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem sniegs Latvijas Pilsoniskās 
alianses Projektu vadītāja Anita Īvāne.

Pieteikties rakstot elektroniski: knif@inbox.lv, 
zvanot 26527265 (Ērodeja). 
Gaidīsim dalībniekus no Zantes, Zemītes, 
Vānes, Matkules, Cēres, Kandavas pagasta un 
Kandavas pilsētas! 

Dalība forumā bez maksas! 
Projekts nr. 2020.LV/NVOF/MAC/091 
“Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020” 
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības 
integrācijas fonds no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Sīkāka informācija www.kandava.lv sadaļā 
Aktualitātes 

Erodeja Kirillova
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, 

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

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 3 (179). 
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

Gatavojoties Lieldienām un 
veicinot tūrisma attīstību 
pilsētā un novadā, Kandavas 
novada Kultūras un Sporta 
pārvalde sadarbībā ar Kan-
davas novada domi, izslu-
dina konkursu “Lieldienu 
zaķu figūras”, kurā ikviens 
iedzīvotājs un uzņēmums 
tiek aicināts izgatavot savu 
Lieldienu zaķi.

Zaķa figūru drīkst veidot no jebkāda 
materiāla, kuru neietekmē ārējie laika aps-
tākļi (piemēram, lietus, vējš, sniegs, utt.), 
jo tā tiks izvietota brīvā dabā Kandavas pil-
sētas teritorijā. Jāņem vērā, ka zaķa figūra 
jāveido vismaz 1.50 m augsta (platums ne-
tiek ierobežots) un figūrā jābūt iestrādātai 
konstrukcijai nostiprināšanai uz zemes vai 
uz cita objekta.

Labāko darbu autorus apbalvos 12. ap-
rīlī Kandavas Promenādē Lieldienu svētku 
pasākumā. Galvenā balva – 100 eiro.

Konkursa darbus vērtēs profesionāla 
žūrija, kuras galvenais vērtēšanas kritērijs 
būs darba autoru radošā pieeja. 

Darba skice un izmēri, darba nosau-
kums un autori, kā arī tehniskās specifi-
kācijas (ja tādas ir – piemēram, elektrības 
pieslēguma nepieciešamība, utt.) jāiesūta 
līdz 23.03.2020. uz e-pastu: ksparvalde@
kandava.lv

Darbi jāiesniedz līdz 06.04.2020. Kan-
davas kultūras namā personīgi (Lielā iela 
28, Kandava, Kandavas novads, Latvija) 
vai arī ar kurjera pasta palīdzību.

Sīkāka informācija pa tālr. 29157360 vai 
e-pastu: ksparvalde@kandava.lv

Piedalies konkursā – izveido Lieldienu Zaķu figūru!

Pagājušā gada uzvarētājs – Lieldienu zaķis 2019

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas 
projektus mācību motivācijas palielināšanai

Kandavas novada dome aicina bied-
rības/nodibinājumus, kas veic darbu ar 
jaunatni, no 2020. gada 2. marta iesniegt 
jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus 
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas ma-
zināšanai. PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvas 
projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīti 
jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu 
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus 
formālās izglītības.

Projekti iesniedzami līdz 01.04.2020. 
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 

01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta il-
gums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācija par projekta pietei-
kumu iesniegšanu pieejama, Kandavas no-
vada mājaslapā www.kandava.lv, projektu 
sadaļā “Pumpurs”.

Kandavas novada domes jauniešu ini-
ciatīvas projektu konkursa koordinatore:

Sintija Kokina
Tālrunis: 63107371

E-pasts: sintija.kokina@kandava.lv

Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas novadā
Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimī-
bu profilakses un veselības veicināšanas pasā-
kumi Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības vei-
cināšanas pasākumi Kandavas novadā” mērķis 
ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumiem visiem Kanda-
vas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes 
Kandavas novadā.
Projekts tiek realizēts laika periodā no 2017. 
gada 7. jūnija līdz 2020. gada 1.jūnijam, iesais-
tot dažādās aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas 
novada iedzīvotājus.
Kopējais projekta pieejamais finansējums ir 100 
829,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda fi-
nansējums 85 704,65 EUR apmērā un valsts bu-
džeta finansējums 15 124,35 EUR apmērā.
Laika posmā, no 2017.gada līdz 2020.gadam, 
tika īstenoti 59 slimību profilakses pasākumi 
(dažādi semināri par atkarību, sirds asinsvadu 
slimību, garīgās veselības profilaksi u.c.) un 958 
veselību veicinoši pasākumi (tajā skaitā pilates, 
zumba, vingrošana trenera vadībā u.c.). 
Projekta aktivitātes vismaz 1 reizi apmeklēja 
1762 dalībnieki, bet kopumā aktivitātēs piedalī-
jās vairāk kā 4561 dalībnieks.

Inita Tamsone, Projektu vadītāja

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts NR.8.3.4.0/16/l/001 
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»


