
Lai sniegtu atbildes uz dažādiem 
iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar  
Covid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtē-
jo situāciju valstī, Valsts kanceleja sa-
darbībā ar uzņēmumu Tet ir izveidojusi 
vienotu bezmaksas informatīvo dien-
nakts tālruni 8345.

Vienotā tālruņa galvenais uzdevums 
ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties 
informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un 
palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc 
palīdzības. 

Ja saslimšanas simptomi smagi (augsta 
temperatūra, elpas trūkums) zvanīt uz 113.
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DZĪVESZIŅAS

Saldākā dzīvošana 
jaunībā un  
pensijā

11. lpp. >

Ar 29. martu valdība pieņē-
musi stingrākus nosacījumus par 
ārkārtējo situāciju valstī. Turpmāk 
pulcēšanās publiskās iekštelpās un 
ārtelpās ir ierobežota līdz diviem 
cilvēkiem un ar divu metru atstar-
pi no pārējiem. Izņēmums skaita 
ziņā ir vienas ģimenes locekļiem, 
kā arī personām, kuras veic dar-
ba vai dienesta pienākumus. Tu-
ramies divu metru attālumā no 
jebkura cilvēka, vai mēs esam vei-
kalā, transportā, mežā, uz ielas. 
Nepulcējamies vairāk nekā divi 
cilvēki kopā.

Lūgums iedzīvotājiem pēc 
plkst. 23:00 bez nepieciešamības 
neatrasties sabiedriskās vietās. Ris-
ka grupām (cilvēkiem pēc 60 gadu 
vecuma un ar hroniskām saslimša-
nām) iesakām sargāt sevi un neiet 
uz ielas, veikaliem un citām sa-
biedriskām vietām bez īpašas vaja-
dzības. Nepieciešamības gadījumā 
medikamentus un pārtikas pro-
duktus sadarbībā ar Latvijas Sarka-
no krustu var piegādāt Kandavas 
novada sociālais dienests (tālrunis 
63182028), bet pārtikas produktu 
piegādi veic arī novada uzņēmēji.

Sargāsim sevi un citus! Paldies 
par atsaucību un sapratni!

Kandavas novada dome 

Kandavas novada uzņēmē-
ju piedāvājumi pārtikas, 
saimniecības preču un siltu 
maltīšu piegādei mājās vai 
līdzņemšanai: 

SIA “Saltums Kandavā” piedāvā pār-
tikas produktu un saimniecības preču 
piegādi uz mājām Kandavā un Kandavas 
novadā. Piegādes cena: 2.00 Eur Kan-
davā, 5.00 Eur ārpus Kandavas. Zvanīt 
25607180 vai 20220081 laikā no plkst. 
8:00 līdz 17:00. 

SIA “Kristaps” piedāvā pārtikas pro-
duktu un saimniecības preču piegādi uz 
mājām. Pagaidām tiek piedāvāta piegā-
de Kandavā, Matkulē, Sabilē un pa ceļam 
starp šīm vietām. Piegādes maksa 2.00 
Eur. Zvaniet uz numuru 28300221 vai 
63237030. 

Kafejnīca “Pils” piedāvā piegādāt sil-
tas maltītes jūsu dzīvesvietā vai darba vie-
tā. Zvanīt 63124919. 

“Ingas galda klājumi” piedāvā piegā-
dāt siltas maltītes jūsu dzīvesvietā vai dar-
ba vietā. Zvanīt 26307092 (Inga Labecka). 

Mājražotājs Aivars Žiedas (Vānes pa-
gasts) ražo augstas kvalitātes ar ābeles un 
alkšņa malku kūpinātu gaļu (vista, cūkga-
ļa, desas) gatavotas pēc sentēvu metodēm. 
Vītinu gaļu pēc itāļu receptūras. Mājas 
konservējumi – dažādi salāti, marinējumi, 
ogu sulas, sīrupi, ogas ar un bez cukura. 
Tālrunis – 29293126 

Zemnieku saimniecība “Birznieki” 
piedāvā ap desmit dažāda veida svaigus 
un kūpinātus kazas sierus ar dažādām gar-
švielām un zaļumiem. Tālrunis 29363543 

Aicinām iedzīvotājus, kuri ir riska 
grupā (vecumā virs 60 un ar hroniskām 
saslimšanām) neapmeklēt sabiedriskas 
vietas, tai skaitā veikalus un aptiekas. 
Nepieciešamības gadījumā medika-
mentus un pārtikas produktus sadar-
bībā ar “Latvijas Sarkano krustu” jums 

piegādās Kandavas novada sociālais 
dienests. Tālrunis 63182028. 

Ja arī tu vēlies, lai publicējam informā-
ciju par tavu uzņēmumu, precēm vai pa-
kalpojumiem, raksti uz info@kandava.lv 

#paliecmajas

Tiek apzināti uzņēmumi, kuri nodrošina ēdināšanu 
un veic ēdienu piegādi Kandavas novadā

Vienotais diennakts tālrunis 8345 ar 
Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai

Aicinājums 
iedzīvotājiem!

Esiet atbildīgi! 
Ievērojiet drošības 

pasākumus, kas 
noteikti Latvijā 

ārkārtas situācijas 
laikā!

KANDAVA POŠAS LIELDIENĀM
Lieldienu rītā, 
saulei lecot, 
jāmazgā 
mute, lai 
veseli būtu!
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Šāds Pūpolsvētdienas skaitām-
pants lieti noder šobrīd, kad 
pats svarīgākais ir atbrīvoties 
no uzbrūkošā koronvīrusa  

Covid-19. Mums visiem ir jābūt gana 
stipriem, piesardzīgiem un pozitīvi 
noskaņotiem. Atkārtoti gribu lūgt un 
atgādināt: Esam atbildīgi! Ievērojam 
drošības pasākumus! Paldies visiem 
ziņotājiem, kam radušās aizdomas par 
pašizolācijas neievērošanas pārkāpu-
miem. Informēju, ka nav konstatēti 
ļaunprātīgi pārkāpumi, un pamatā visi 
cenšas ievērot noteikumus! Sargāsim 
sevi un citus, tikai tā mēs varam pa-
glābt savus tuviniekus, kaimiņus, kolē-
ģus un visus iedzīvotājus no briesmī-
gās sērgas ar tālejošām sekām.

Tuvojas Lieldienas, latviešiem Liel-
dienas bija laiks, kad klēts jau bija iz-
tukšota, un laiks, kad sākās pavasara 
darbi. Savulaik ar rituālām darbībām 
zemnieki mēģināja palīdzēt zemes 
atmodai un laikus nodrošināt zemes 
auglību, kā arī veicināt tās svētību. Ti-
cējums vēsta, ka Lieldienu rītā ir agri 

jāceļas, lai redzētu, kā saulīte rotājas, 
un jāmazgājas tekošā ūdenī, kas tek 
pret sauli. Tas ir maģisks šķīstīšanās 
rituāls, kas palīdz iegūt možumu, gai-
šu prātu, veselību un skaistumu. Ticē-
jums tik ļoti noder šajā saspringtajā 
laikā, mazgāsim, mazgāsim rokas pēc 
iespējas biežāk un pēc iespējas bie-
žāk – paliksim mājās! 

Arī ar olām šajos pavasara svētkos 
saistītas daudzas tradīcijas un rotaļas. 
Ola ir saules simbols, ko jau no seniem 
laikiem uzskatījuši par stiprinājumu 
un maģisku līdzekli dzīvībai un aug-
lībai. Ticēsim, ka Lieldienu laika die-
višķais spēks apturēs visu ļauno, un 
dos mums izturību un veselību doties 
ikdienas gaitās. Dos mums spēku un 
iespēju saglabāt savus uzņēmumus. 
Būsim saprotoši, vienoti, tādi, kādi 
esam šobrīd, kopīgi cīnoties par mūsu 
novada saglabāšanu. Paldies visiem 
uzņēmējiem, zemniekiem, kas devās 
protesta akcijā pret neloģisku Admi-
nistratīvi teritoriālo reformu. Jūs parā-
dījāt milzīgu kopības sajūtu un spēku 
visas Latvijas mērogā, un mūs sadzir-
dēja, no mums baidās! Nākamais solis 
būs dziesmotā revolūcija un smagā 
tehnika Rīgas ielās…bet līdz tam, ko-
pīgi izcīnīsim cīņu, izskaužot uzbrūko-
šo vīrusu! Kopā mēs to varam!

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

Slimību ārā, 
veselību 
iekšā!

Kandavas novada Dome
Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju 
valstī saistībā ar COVID-19 izplatību, no 
16. marta Kandavas novada Domes klientu 
apkalpošanas centrs, domes speciālisti 
un pagasta pārvalžu vadītāji iedzīvotājus 
klātienē, nepieciešamības gadījumā pieņem 
PIRMDIENĀS no plkst. 8:00 līdz 18:00. Par 
pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties 
ar speciālistu pa tālruni vai e-pastu. 
Pārējā laikā lūdzam ar speciālistiem sazināties 
elektroniski.
26350440 – Domes priekšsēdētāja Inga Priede
26622172 – Domes priekšsēdētājas vietniece 
Gunda Cīrule
25652445 – Domes izpilddirektors Egīls Dude
63182028; 25484143 – Domes sekretāre 
66954824 – Klientu apkalpošanas centrs 
63107374 – Dzimtsarakstu nodaļa 
25663934 – Būvvalde 
63182025 – Nekustamo īpašumu nodaļa 
(nodokļu administratore)
26451427; 26391302 – Sabiedrisko attiecību 
nodaļa
dome@kandava.lv 
kandava@pakalpojumucentri.lv
Dokumentus lūdzam atstāt pastkastītē pie 
domes ieejas!

Pagastu pārvaldes: 
29143828 – Cēres pagasta pārvaldes vadītāja
26551070 – Matkules pagasta pārvaldes vadītāja
26550459 – Vānes pagasta pārvaldes vadītāja
29165796 – Zantes pagasta pārvaldes vadītājs
25427223 – Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja 

22302707 – Pašvaldības policija 
63182063 – Sociālais dienests
29171921 – Sociālā dienesta vadītājs
p_policija@kandava.lv 
socdienests@kandava.lv

Kandavas novada Izglītības pārvalde: 63126520, 
29459232.
Iesniedzamos dokumentus, lūdzam ievietot 
kastē pie Izglītības pārvaldes kāpnēm.
Iesniegumu pirmsskolas izglītības bērnu rindai 
lūdzam iesniegt TIKAI elektroniski (parakstītu 
un ieskenētu vai elektroniski parakstītu)- 
izglitibas.parvalde@kandava.lv , piešķirto kodu 
bērnu rindai, saņemsiet tajā pašā e-pastā, no 
kura iesūtīts iesniegums vai uzrādīts iesniegumā.
Kandavas novada muzejs: 26667031; 26687442 
vai, rakstot uz e-pastu: kandmuz@inbox.lv 

Kandavas Tūrisma 
informācijas centrs: 
28356520, vai rakstīt: 
info@kandava.lv 
Kandavas novada 
bibliotēkas: 
63122625 – Kandavas 
pilsētas bibliotēka
27812853 – Matkules pagasta bibliotēka
26111332 – Vānes pagasta bibliotēka
63126037 – Kandavas pagasta bibliotēka
26239843 – Cēres pagasta bibliotēka
29220076 – Zemītes pagasta bibliotēka
28708028 – Zantes pagasta bibliotēka
Pagastos esošajās bibliotēkās apmeklētājiem 
internets un datortehnika būs pieejama 
tikai neatliekamu saimniecisku darījumu un 
maksājumu veikšanai, iepriekš sazinoties ar 
bibliotēku darbiniekiem. 
Kultūras (tautas) nami apmeklētājiem slēgti līdz 
ārkārtas situācijas beigām.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Kultūras (tautas) 
namu vadītājiem vai Kultūras un sporta pārvaldi.

Kultūras un sporta pārvalde:
29157360 – Vadītāja
27046099 – Vadītājas vietnieks sportā

Kandavas novada Bāriņtiesa: 
barintiesa@kandava.lv vai tālruni 63182497; 
63126168; 63126167; 26424743; 29117232 
Iesniegumus bāriņtiesai ir iespējams nosūtīt pa 
pastu vai izmantot pasta kastīti Sociālā dienesta 
1.stāvā. Notariālie apliecinājumi šajā laikā netiks 
veikti. 
Ārkārtas situācijā lūdzam sazināties pa tālruni 
26424743

Slēgtas SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
norēķinu kases un klientu apkalpošana klātienē. 
Sazināties pa tālruņiem: 
birojs: 63126072; 63126188; 26603244
e-pasts: sia_kkp@inbox.lv
Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem 
aicinām veikt ar pārskaitījumu uz kādu no mūsu 
bankas kontiem.

Par pašvaldības pakalpojumu pieejamību no 
š.g. 16. marta

Visu speciālistu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā: kandava.lv/kontakti

Informējam, ka 
Pašvaldības policija 
sadarbībā ar Valsts 
policiju patrulē novada 
teritorijā, pārbaudot vai iedzīvotāji 
nepulcējas grupās sabiedriskās vietās un 
ievēro atrašanās laiku uz ielām līdz plkst. 
23:00. Kandavas novada dome aicina 
iedzīvotājus ziņot Pašvaldības policijai par 
neapzinīgiem līdzcilvēkiem, kuri, atgriezušies 
no ārzemēm, neievēro valstī noteikto 14 
dienu karantīnu, pa tālruņiem 22302707 vai 
29101401!
Pašvaldības policijas durvis apmeklētājiem 
slēgtas līdz situācijas citam regulējumam. 
Par notikumiem jāzvana uz tālruni: 
22302707 vai 63122045, vai arī iesniegums 
jāiemet pastkastītē pie Policijas ieejas 
durvīm. Visos sūtījumos lūdzam norādīt 
telefonu Nr. vai e-pasta adresi, lai būtu 
iespēja ar Jums sazināties. 

IEVĒRĪBAI!
Ja esi bijis ārvalstīs vai saskarsmē ar kādu, 
kurš atgriezies no apdraudētajām valstīm, tad 
obligāta ir 14 dienu karantīnas ievērošana. 
Spēkā ir pārējie, līdz šim noteiktie, drošības 
un aizsardzības pasākumi. Gadījumos, 
kad netiks ievēroti visi minētie drošības 
pasākumi, tiks piemērota atbilstoša 
administratīvā vai kriminālā atbildība.
No 17. marta slēgta starptautiskā pasažieru 
kustība – personām un transportlīdzekļiem 
aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, 
dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas 
vietām gan pierobežā, gan Eiropas 
Savienības ārējā robežā. Kravu plūsma tiek 
saglabāta un nodrošināta.

Šajā sapsringtajā 
laikā pēc iespējas 
biežāk – paliksim 
mājās!

Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Lieldienas būs! Tās neviens nav 
atcēlis. Tāpat kā jebkuri citi gadskārtu svētki, tās atnāks savā sen noteiktajā laikā. Prie-
cīga ziņa – novada uzņēmēji jau bija sākuši gatavoties Zaķu festivālam un darbs netika 
atstāts pusceļā, zaķi ir tapuši un vēl top, un pamazām tie parādīsies Kandavas skvēros 
un pakalnos, priecējot vietējo un pilsētas viesu acis un sirdis šajā tik saspringtajā laikā.

Gaišas un saulainas Lieldienas un pavasari vēlot – Kandavas novada dome

Kandava pošas Lieldienām
Vēju šūpoles augšā un lejā, 
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz, 
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna, 
Atkal tiek dāvāts cerību rīts.
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Latvijā ieviests jauns tālruņa 
numurs – 8303, uz kuru var 
zvanīt pacienti, lai pieteiktos 
valsts apmaksātu Covid-19 
analīžu veikšana. 

Cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārze-
mēm un kuriem vismaz divas dienas ir 
viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta 
temperatūra, klepus, rīkles iekaisums) ar 
aizdomām uz Covid-19, jāzvana uz tālru-
ni 8303. 

Tāpat minētajos gadījumos uz šo tālru-
ni jāzvana Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām 
kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā 
un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies sa-
slimšanas simptomi.

Tālrunis 8303 darbojas katru dienu 
(arī brīvdienās) no plkst. 9:00 līdz 18:00. 
Zvanu centrā reģistratori piereģistrēs un iz-
vērtēs, vai pacientam jādodas uz analīžu no-
došanas telti, vai arī mediķu brigāde brauks 
pie pacientiem, kuriem nebūs iespējas do-
ties uz telti.

Savukārt uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana 
tikai tādos gadījumos, kad slimības simpto-
mi ir smagi, proti, ja ir ļoti augsta tempera-
tūra un elpas trūkums, kā arī citās situācijās, 
kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības saņemšanā 
izšķirošas ir minūtes, palīdzība nepiecieša-
ma nekavējoties.

Līdz ārkārtas situācijas 
atcelšanai pasta 
pakalpojumu sniegšanas 
vietās Cērē, Matkulē un 
Zemītē klientus apkalpos 
pēc pieprasījuma
Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos 
pasākumus koronavīrusa Covid-19 izplatības 
ierobežošanai, no 2020.gada 18.marta tiek pār-
traukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 
pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku 
teritorijās visā Latvijā, tostarp Kandavas novada 
Cēres, Matkules un Zemītes pagastos. 
Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta 
pakalpojumus šajās teritorijās var saņemt pēc 
pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo 
pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni. Minē-
tajā laika periodā vietējie iedzīvotāji pasta pakal-
pojumus saņems pēc pieprasījuma, un tos klien-
ta dzīvesvietā sniegs teritoriju apkalpojošais 
pastnieks vai arī klienti aicināti apmeklēt tuvāko 
pasta nodaļu. Pastnieks klienta dzīvesvietā no-
drošinās visus tos pasta pakalpojumus, kas bija 
pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: 
pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku 
un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādi, preses 
izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un 
pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu 
apmaksu, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas 
(PNS) kontā u.c. 
Ar pastnieka starpniecību iedzīvotājiem iespē-
jams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no 
PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, 
zvanot Latvijas Pasta Klientu centram pa tālruni 
67008001, 27008001 vai e-pastā info@pasts.lv. 
Piesakot skaidras naudas piegādi dzīvesvietā 
līdz 2020.gada 27.martam, noteikta pazeminā-
ta šī pakalpojuma cena – 4,88 eiro. Minētajā 
periodā Latvijas Pasts monitorēs pakalpojuma 
pieprasījumu un apzinās savus resursus šā pa-
kalpojuma turpmākai nodrošināšanai atkarībā 
no pieprasījuma. 

Analīžu punkts izveidots Pauzera pļavās, 
blakus mākslīgajam futbola laukumam. 

Ierašanās tikai ar PIERAKSTU un 
PERSONĪGO auto!

Analīzes pieņem tikai ar iepriekšēju 
pierakstu!
• Valsts apmaksātas COVID-19 analīzes – 
zvani: 8303
• Maksas COVID -19 analīzes – zvani: 
20030006, 20033722

Analīzes pieņem Centrālā Laboratorija 
speciālisti. 

No 26. marta šāda iespēja ir arī Tal-
sos. Iedzīvotājiem nav pamata uztrauku-
mam, jo analīzes personai tiek noņemtas, 
tai neizkāpjot no automašīnas.

Analīžu nodošanas punkts Talsos atro-
das Talsu sporta hallē K. Mīlenbaha ielā 32a. 

Svarīgi – uz analīžu nodošanas 
punktiem drīkst ierasties tikai ar savu au-
tomašīnu un tikai iepriekš piezvanot un 
pierakstoties. Bez pieraksta, ar kājām, sa-
biedrisko transportu vai taksometru ieras-
ties aizliegts! 

Cilvēks no transporta līdzekļa neiz-
kāpj, medicīnas personāls, tērpies aizsarg-
tērpā un ievērojot drošības pasākumus, 
paņem analīžu paraugu no personas pa 
transportlīdzekļa logu. 

Valsts apmaksātas analīzes uz Co-
vid-19 veic personām, kurām ir simptomi 

(klepus, paaugstināta ķermeņa tempera-
tūra, elpas trūkums bez cita iemesla, kas 
pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes) un 
cilvēks pirms simptomu parādīšanās 14 
dienu laikā bijis ārzemēs vai bijis ciešā 
kontaktā ar Covid-19 slimnieku (perso-
nas, kuras Slimību profilakses un kontro-
les centrs (SPKC) ir atzinis par Covid-19 
infekcijas slimnieka kontaktpersonām), 
izņemot tuviniekus, kuri dzīvo kopā ar 
slimnieku.

Darba laiks analīžu nodošanas punk-
tam Talsos katru dienu no 10.00 līdz 18.00, 
arī brīvdienās.

Tālruņa 8303 darba laiks katru dienu 
no 9.00 līdz 18.00. Tā darbību nodrošina 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības die-
nests (NMPD). Tālruņa operatori reģis-
trēs pacientus un nodos informāciju SIA 
“Centrālajai laboratorijai”, kas sazināsies ar 
pacientiem un informēs par analīžu veik-
šanas vietu un laiku. Otra iespēja pieteik-
ties valsts apmaksātu analīžu veikšanai ir, 
zvanot uz E. Gulbja laboratoriju pa tālruni 
67801112, kas zvanus pieņem katru die-
nu no 8.00 līdz 20.00 un nodrošina ana-
līžu nodošanu Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, 
Ventspilī un Kuldīgā. 

Analīzes, lai pārliecinātos, vai perso-
na ir inficēta ar Covid-19, ārpus Rīgas var 
nodot Cēsīs, Madonā, Valmierā, Jēkabpi-
lī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, 
Talsos un Tukumā.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas 
situāciju, SIA “Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” (KKP) informē, ka uzņēmu-
ma apsaimniekojamās mājās tiek veikta 
koplietošanas telpu dezinfekcija. Divas 
reizes dienā, līdz ārkārtas situācijas bei-
gām ar speciālo dezinfekcijas šķīdumu tiek 
apstrādātas kāpņu telpu ieejas un izejas 
durvis, dzīvokļu durvis, zvanu pogas, pa-
stkastītes un trepju margas. 

Koplietošanas telpu dezinfekciju savās 
apsaimniekojamās mājās veic arī SIA “M 
un V”.

Papildus aicinām iedzīvotājus veikt 
biežāku telpu mitro uzkopšanu un 
vēdināšanu!

Veic koplietošanas telpu 
dezinfekcijuCovid-19

analīžu veikšanai
Analīzes uz 
Covid-19  
var nodot  
arī Tukumā  
un Talsos

No 27. marta iespēja nodot analīzes, lai pārliecinātos, vai 
persona ir inficēta ar Covid-19, ir arī Tukumā.

Pieņemts likums, kas paredz virkni atbalsta pa-
sākumu uzņēmumiem, to darbiniekiem un saim-
nieciskās darbības veicējiem. Viens no būtiskā-
kajiem – dīkstāves pabalsta izmaksa dīkstāvē 
esošo uzņēmumu darbiniekiem.

Saskaņā ar MK noteikumiem dīkstāves pabals-
tam ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba 
devēji un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības 2020.  gada martā vai 
aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, 
Covid-19 izplatības dēļ ir samazinājušies vismaz 
par 30 %. Tādu pašu atbalstu var saņemt arī tie 
darba devēji un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmu-
mu kritums ir bijis par 20 %, tomēr tad šo darba 
devēju un nodokļu maksātāju darbības rādītājiem 
par 2019.  gadu jāatbilst vismaz vienam no trim 
kritērijiem: uzņēmuma eksporta apjoms ir bijis 10 
% no kopējā apgrozījuma vai vismaz 500 000 eiro 
apmērā, vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā 
ir bijusi vismaz 800 eiro vai, gadam beidzoties, 
uzņēmuma ieguldījumi pamatlīdzekļos ir bijuši 
vismaz 500 000 eiro.
Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, jāiesniedz 
pieteikums VID Elektroniskās deklarēšanās sis-
tēmā, aizpildot tam īpaši izveidoto veidlapu. Ie-
sniegums par laikposmu no šī gada 14. marta līdz 
31. martam jāiesniedz līdz 25. aprīlim, un turpmāk 
– līdz katra nākamā mēneša 25. datumam.
Dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 75 % apmērā 
no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pē-
dējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas 
vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem 
datiem pēdējos 6 mēnešos, bet ne vairāk kā 700 
euro apmērā par kalendāra mēnesi.
Ar dīkstāves pabalstu paredzēts kompensēt neiz-
maksātās darba algas, sākot ar šī gada 14. martu 
un līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā MK 

lēmums par ārkārtējo situāciju. Dīkstāves pa-
balsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma no-
dokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām.
Dīkstāves pabalstu varēs saņemt arī krīzes skar-
tas pašnodarbinātās personas, autoratlīdzību sa-
ņēmēji un mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strā-
dājošie, kuru saimniecisko darbību ir skārusi krīze.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem – 50% 
apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 
mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās 
darbības par pēdējiem diviem noslēgtajiem ce-
turkšņiem, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par 
kalendāra mēnesi; 
Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu režī-
mā – 75% apmērā no valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligāto iemaksu objekta apmēra, no kura 
pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos veiktas 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.
Dīkstāves pabalstu varēs saņemt par 2 mēne-
šiem, kuros nav gūti ieņēmumi no saimnieciskās 
darbības (14.03.-14.05.). VID dīkstāves pabalstu 
sniegs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc iesnie-
guma saņemšanas, pārskaitot to uz pašnodarbi-
nātās personas kontu.

Visi kritēriji, kad VID nevar piešķirt uzņēmumam 
dīkstāves pabalstu, ir noteikti MK noteikumos 
Nr.165. 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā uzņēmēji var 
zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbal-
sta tālruni COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmu-
miem 67120020, kā arī uzdot savus jautājumus 
rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā 
(EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.

VID izmaksā dīkstāves pabalstu COVID-19 krīzes skarto uzņēmumu darbiniekiem
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VAKANCE

Domes ārkārtas sēdē 16. martā pieņemtie lēmumi
• Apstiprināja kokmateriālu apjomus, kas izstrādā-

ti Daigones ielā 20, Kandavā: skujkoka zāģbaļķi 
83,87  m3, skujkoka sīkbaļķi 120,41 m3, skujkoku 

papīrmalka 57,71 m3, kā arī atļāva atsavināt SIA 
“TELLUSS” kokmateriālus par pretendenta piedā-
vātajām cenām: skujkoku zāģbaļķi 74,05 euro /m3, 

skujkoku sīkbaļķi 62,05 euro /m3 un skujkoku papī-
rmalka 27,80 euro /m3. 

• Nolēma atļaut atsavināt kokmateriālus, taras klučus 
52,46 m3, kas izstrādāti Daigones iela 20, Kandavā, ta-
ras kluču nosacītā pārdošanas cena ir 25,00 euro/m3. 

Domes sēdē 26. martā pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja Zemītes pamatskolas nolikuma grozīju-

mus, kuri stājas spēkā 2020. gada27. martā (konsoli-
dēts nolikums publicēts mājas lapā www.kandava.lv 
vietnē – izglītība – pamatskolas – dokumenti) (pie-
ņemts vienbalsīgi)

• Apstiprināja komandējumam uz Bienvenidu (Spāni-
ja) no 2020. gada 9. jūlija līdz 2020. gada 14. jūlijam 
Kandavas novada domes delegāciju šādā sastāvā: 
Inga Priede, domes priekšsēdētāja, delegācijas va-
dītāja; Iveta Grunte, ES mazo pašvaldību hartas 
koordinatore; Dzintars Rušmanis, SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” valdes loceklis; Adrija 
Kindzule, ES pašvaldību hartas jauniešu projektu 
koordinatore; Roberts Rozentāls, Kandavas novada 
Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietnieks; 
Ralfs Bergs, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
skolēns; Krista Leimane, Kandavas novada Kultūras 
un sporta pārvaldes reklāmas menedžere/ lietvede 
un Edvīns Balodis, atpūtas centra “Zviedru cepure” 
īpašnieks. I. Gruntei iesniegt domē līdz 2020. gada 
17. jūlijam atskaiti par komandējumu. (pret – D. Ro-
zenfelds; nebalso – I. Priede)

• Nolēma valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā 
esošo izglītības iestāžu izglītojamo vecākus (aizbild-
ņus) atbrīvot no līdzfinansējuma samaksas par pro-
fesionālās ievirzes izglītības pakalpojuma saņemša-
nu aprīlī. (pieņemts vienbalsīgi)

Finanšu jautājumi
• Nolēma piešķirt biedrībai “Kandavas attīstībai” fi-

nansējumu 1 484,67 EUR projekta “Kandavas skeit-
parka atjaunošana” īstenošanai. Lai īstenotu projek-
tu, ar biedrību “Kandavas attīstībai” tiks noslēgts 
nomas līgums par nekustamā īpašuma daļas Zīļu 
iela 2A, Kandava nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
uz 8 gadiem. Finansējums tiks paredzēts no pašval-
dības pamatbudžeta biedrībām un nodibinājumiem 
projektu īstenošanai nesadalītā līdzekļu atlikuma. 
(atturas – K. Ševčuks) 

• Nolēma piešķirt biedrībai “Es – tev, Tu – man” fi-
nansējumu 300,00 EUR projekta “Roboti – mūsu 
nākotne” īstenošanai projekta atbalsta gadījumā. 
Finansējums tiks paredzēts no pašvaldības pamat-
budžeta biedrībām un nodibinājumiem projektu 
īstenošanai nesadalītā līdzekļu atlikuma. (pie-
ņemts vienbalsīgi)

• Nolēma uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai 
izstrādāt un līdz 2020. gada 28. martam iesniegt 
projekta “Vānes estrādes atjaunošana” pieteikumu 
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā (EPS). Projekta kopējās izmaksas EUR 
11 105,00, no kurām publiskais finansējums EUR 
9994,50 un Kandavas novada domes līdzfinansē-
jums EUR 1110,50. (pieņemts vienbalsīgi) 

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
(starpgabalu) “Arumi”, Vānes pagastā, izsoles sā-
kumcena (nosacītā cena) 16 000 EUR. (pieņemts 
vienbalsīgi)

• Nolēma atļaut atsavināt pašvaldības kustamo man-
tu – kokmateriālus (papīrmalka 12,07 m3, zāģbaļķi 
5,66 m3, sīkbaļķi 11,26 m3, taras kluči 9,92 m3), kas 
izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma Te-
teriņu iela 2, Kandava, Kandavas novads. (atturas 
– I. Lasis, D. Rozenfelds)

• Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus 2020. taksācijas gadā, nodokļa sum-
mu samazinot par 50% trim personām. (pieņemts 
vienbalsīgi)

Sociālie jautājumi
• Nolēma Juridiskajai un personāla nodaļai sadarbī-

bā ar Dzīvokļu komisiju atkārtoti izvērtēt Kanda-
vas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 
Kandavas novada domes 2014. gada 30. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par Kandavas no-
vada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu ri-
sināšanā” izstrādāšanas nepieciešamību, ziņot par 
to š.g. aprīļa komiteju sēdēs. (pieņemts vienbalsīgi)

• Apstiprināja Kandavas novada sociālā dienesta va-
dītāja amata pretendentu atlases un izvērtēšanas 

komisijas nolikumu, izveidoja Sociālā dienesta 
vadītāja amata pretendentu atlases un izvērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Prie-
de; komisijas priekšsēdētājas vietniece – Kandavas 
novada domes priekšsēdētājas vietniece Gunda 
Cīrule; komisijas locekļi – Sociālo lietu un vese-
lības aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, depu-
tāts Dainis Rozenfelds; Kandavas novada domes 
izpilddirektors Egīls Dude; Kandavas novada do-
mes Juridiskās un personāla nodaļas vadītājs Jānis 
Mazitāns; Kandavas novada bāriņtiesas priekšsē-
dētāja Jolanta Vicinska un Zantes ģimenes krīzes 
centra vadītāja Aija Švāne. Komisijai līdz š.g. 1. 
aprīlim izstrādāt Kandavas novada domes sociālā 
dienesta vadītāja amata pretendentu atlases un iz-
vērtēšanas konkursa nolikumu, sagatavot vakantā 
amata sludinājumu un nodrošināt tā publicēšanu 
pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv, sociālo 
tīklu vietnēs, pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Kandavas Novada Vēstnesis” un Nodarbinātības 
valsts aģentūras mājas lapā. Līdz 2020. gada 15. 
maijam komisijai veikt Kandavas novada soci-
ālā dienesta vadītāja amata pretendentu atlasi un 
iesniegt domes sēdē apstiprināšanai. (pieņemts 
vienbalsīgi)

• Nolēma izīrēt sociālo telpu Ķiršu ielā 10, Kanda-
vā un “Briedumi”, Matkules pagastā. (pieņemts 
vienbalsīgi)

Citi jautājumi
• Pieņēma zināšanai SIA “Atkritumu apsaimnieko-

šanas sabiedrība “Piejūra”” gada pārskatu (pret D. 
Rozenfelds; nebalso – I. Lasis) un SIA “Tukuma 
slimnīca” 2019. gada pārskatu. (nebalso – I. Lasis)

• Apstiprināja domes 2014. gada 30. oktobra iekšējo 
noteikumu “Dokumentu aprites kārtība Kandavas 
novada domē” grozījumus, kuri stājas spēkā 2020. 
gada 1. aprīlī. (konsolidēti noteikumi publicēti mā-
jas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – no-
likumi, noteikumi, cenrāži) (pieņemts vienbalsīgi)

• Apstiprināja Darījumu ar lauksaimniecības zemi iz-
vērtēšanas komisijas sastāvā grozījumus: atbrīvoja no 
Komisijas locekles pienākumiem Guntu Pērkoni un 
apstiprināja tās sastāvā Elīnu Zeltzaķi, Juridiskās un 
personāla nodaļas jurista palīgu. Komisijas sastāva 
grozījumi stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī. (pieņemts 
vienbalsīgi)

• Apstiprināja Vides aizsardzības komisijas sastāvā gro-
zījumus: atbrīvoja Viesturu Valdi Dreimani, Guntu 
Pērkoni un Ingu Priedi, un iekļāva tās sastāvā domes 
izpilddirektoru Egīlu Dudi un būvvaldes arhitekti 
Initu Ruku. Komisijas priekšsēdētājs Egīls Dude, sek-
retāre Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste Dace 
Grenevica. Vides aizsardzības komisijas grozījumi 
stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī. (pret – D. Rozen-
felds; atturas – G. Indriksons, I. Lasis)

• Apstiprināja Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas 
komisijas sastāva grozījumus: atbrīvoja no Komisijas 
locekles pienākumu pildīšanas Guntu Pērkoni. Kanda-
vas novada īpašumu pārvaldīšanas komisijas grozījumi 
stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī. (pieņemts vienbalsīgi)

• Nolēma atbrīvot Guntu Pērkoni no domes pārstāvī-
bas biedrības „Abavas ielejas attīstības centrs” valdē 
ar 2020. gada 27. martu. Lēma, ka domi biedrības 
„Abavas ielejas attīstības centrs” valdē pārstāvēs Sin-
tija Kokina, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītā-
ja. (pieņemts vienbalsīgi)

• Nolēma izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ie-
rīkošanai 0,39 ha platībā nekustamā īpašumā „Jaun-
pļavas”, Vānes pagastā. (pieņemts vienbalsīgi)

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi 
Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 5 “Kandavas novada domes 
nolikums”” (konsolidēts nolikums publicēts mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – saistošie 
noteikumi) (pieņemts vienbalsīgi)

• Nolēma, ka nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņš 2020. taksācijas gada pirmajam un otrajam 
ceturksnim tiek pārcelts līdz 2020. gada 17. augus-
tam, neaprēķinot normatīvos aktos noteikto kavēju-
ma naudu. (pieņemts vienbalsīgi)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
“Grozījums Kandavas novada domes 2019. gada 27. 

jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Kandavas 
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība”” izdoti saskaņā 
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 3. panta trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2019. gada 27. jūni-
ja saistošajos noteikumos Nr. 9 „Kandavas novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemša-
nas un samaksas kārtība” (turpmāk – noteikumi), 
kas apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2019. 
gada 27. jūnijā (protokols Nr. 7, 2.§), ar precizēju-
miem domes sēdē 2019. gada 25. jūlijā (protokols 
Nr. 8 2.§), ar grozījumiem domes sēdē 2019. gada 
31. oktobrī (protokols Nr. 12 5.§) šādu grozījumu:

Papildināt noteikumus ar 26.1.1 punktu šādā redakcijā:
“26.1.1 tiek sniegts, lai nodrošinātu personas psiholo-

ģisko izpēti invaliditātes statusa iegūšanai trūcīgām 
un maznodrošinātām pilngadīgām personām, bēr-
niem, speciālās apmācības programmas noteikšanai 
bērniem, vardarbības pieredzes noteikšanai, perso-
nības raksturojuma sagatavošanai un ģimenes funk-
cionalitātes noteikšanai;”.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
„Grozījumi Kandavas novada domes 2009. gada 30. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas no-
vada domes nolikums””

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21. 
panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada do-
mes nolikums” (Kandavas Novada Vēstnesis, 2009, 
Nr. 8., 9. nr.; 2010, 13., 17., 18., 21. nr.; 2011, 29. nr.; 
2012, 40., 44. nr.; 2013, 5., 7., 12. nr.; 2014, 2., 4. nr.; 
2015, 2., 10., 11. nr.; 2016, 1., 7. nr.; 2017, 2., 7. nr.; 
2018, 1. nr.; 2018, 5. nr.; 2020, 1. nr.) (turpmāk – no-
teikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:
“38.1 Domes komiteju norisei attālināti tehniskajam 

nodrošinājumam izmanto datortehniku un vadības 
sistēmu (turpmāk – vadības sistēma), kas nodroši-
na elektronisku piekļuvi sēžu materiāliem un atklā-
tu un vārdisku balsošanu, izmantojot pašvaldības 
datu tīklu un internetu. Piekļuvi vadības sistēmai 
nodrošina deputātam izsniegts unikāls “Lietotāja 

vārds” un “Parole”. Šos datus aizliegts nodot citām 
personām. Deputāts dalībai komitejas sēdē reģistrē-
jas vadības sistēmā.”.

2. Papildināt noteikumus ar 64.1 punktu šādā redakcijā: 
“64.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā 

vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ 
nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komi-
tejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes 
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un 
skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas locek-
lis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē vadības 
sistēmā.”.

3. Papildināt noteikumus ar 64.2 punktu šādā redakcijā: 
“64.2 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu ko-

mitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neat-
rodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana 
tiešsaistē vadības sistēmā.”.

4. Papildināt noteikumus ar 76.1 punktu šādā redakcijā:
“76.1 Domes sēdes norisei attāļināti tehniskajam no-

drošinājumam izmanto datortehniku un vadības 

sistēmu, kas nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu 
materiāliem un atklātu un vārdisku balsošanu, 
izmantojot pašvaldības datu tīklu un internetu. 
Piekļuvi vadības sistēmai nodrošina deputātam iz-
sniegts unikāls “Lietotāja vārds” un “Parole”. Šos da-
tus aizliegts nodot citām personām. Deputāts dalībai 
Domes sēdē reģistrējas vadības sistēmā.”.

5. Papildināt noteikumus ar 96.1 punktu šādā redakcijā:
“96.1 Ja Domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā 

un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar 
ierasties Domes sēdes norises vietā, Domes priekš-
sēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek iz-
mantota videokonference (attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā), ja Domes deputāts ir reģistrējies dalī-
bai Domes sēdē vadības sistēmā.”.

6. Papildināt noteikumus 96.2 punktu šādā redakcijā:
“96.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu Domes 

sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties 
sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska 
iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzī-
bu un ir nodrošināta elektroniskā balsošana vadības 
sistēmā.”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ar pretendentiem izvirzītajām prasībām var 
iepazīties Kandavas novada sociālā dienesta 
vadītāja amata pretendentu atlases un izvēr-
tēšanas konkursa nolikumā, kas ir publicēts 
Kandavas novada pašvaldības mājaslapā www.
kandava.lv, sadaļā “Vakances”.

Pieteikumu, CV un citus nolikumā norādītos do-
kumentus, kas apliecina atbilstību sociālā die-
nesta vadītāja amatam izvirzītajām prasībām, 
iesniegt Kandavas novada domē, nosūtot uz 
adresi: Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas nova-
dā, LV-3120, vai nosūtot pa e-pastu uz adresi: 
dome@kandava.lv, vai arī ievietojot pastkastē 
pie ieejas Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 
Kandavā. Uz aploksnes, vai sūtot pieteikumu pa 
e-pastu, jānorāda “Pieteikums Kandavas novada 
sociālā dienesta vadītāja amatam”. 
Pieteikums jāiesniedz līdz 2020. gada 30. aprī-
lim plkst. 17:00. 
Papildus informācijai tālrunis: 63182028; 
e-pasts dome@kandava.lv.

Kandavas novada dome 
izsludina konkursu  

uz Kandavas novada 
sociālā dienesta  
vadītāja amatu

TE IR
DARBS
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Pamatojoties uz Kandavas novada domes sēdes lēmumu (26.03.2020.) ir pagarināti 
2020.taksācijas gada I. un II. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termi-
ņi līdz 2020. gada 17. augustam. 

Lēmums pieņemts saistībā ar likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Likums), kas 
stājās spēkā 2020. gada 22. martā. 

Par pabalstiem
Iesniegumus par pabalstiem Kandavas novada 
sociālajā dienestā, Jelgavas ielā 4A, pieņem 
katru darba dienu no plkst. 8:00-12:00 un 13:00-
17:00. Iesniegums par pabalsta piešķiršanu ir 
jāuzraksta Kandavas novada sociālā dienestā 
1. stāvā pie dežuranta (sociālā darbinieka), pie-
vienojot iesniegumam apliecinošus dokumen-
tus (kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, utt.). Pa-
gastos iesniegumus par pabalstiem ir jāraksta 
pagasta pārvaldēs speciāli šim nolūkam izvei-
dotās vietās, kur atrodas iesnieguma veidlapas 
un kaste, kurā pēc tam iesniegumi ir jāievieto.
 Informācija par pabalstu izmaksu aprīļa mēnesī 
www.kandava.lv sadaļā- Sociālā palīdzība.

Kandavas novada sociālā dienesta 
informācija par pabalstiem  
un cita veida palīdzību

Pagarināti nekustamā īpašuma 
1.un 2.ceturkšņa samaksas termiņi

Iespējams saņemt  
pārtiku un pabalstu krīzes 
situācijā nonākušiem
Informējam iedzīvotājus un ģimenes, kas 
nonākušas krīzes situācijās, proti, kam 
nepieciešama pārtika vai cita veida materiālais 
atbalsts, sazināties ar Kandavas novada 
sociālo dienestu pa tālruni: 29171921. Aicinām 
ne tikai trūcīgās vai maznodrošinātās personas, 
bet visus, kam tas nepieciešams, droši pieteikt 
pārtikas pakas pa minēto tālruni. Sociālajā 
dienestā, sākot ar 6. aprīli, atkal būs pieejamas 
EAFVP pārtikas pakas, kas tiek sagādātas ar 
Latvijas Sarkanā Krusta starpniecību. Šobrīd 
ir pasūtīts vairāk paku nekā parasti. Tāpat 
Sociālais dienests sadarbībā ar ēdinātājiem 
un Kandavas luterāņu draudzes zupas virtuvi 
nodrošina iedzīvotājus ar siltu zupu, kuras 
saņemšanai nepieciešams ierasties ar saviem 
traukiem. Aicinām arī tos, kuri zaudējuši 
ienākumus vērsties dienestā, lai saņemtu 
krīzes situācijas pabalstu. Jebkura situācija tiks 
izvērtēta un iespēju robežās atrisināta.

Par trūcīgo un maznodrošināto statusu
Ja personai (ģimenei) ir beidzies trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss 
(Izsniegta izziņa par trūcīgu vai maznodrošinā-
tu statusu līdz 29.02.2020.), kā arī, ja attiecīgais 
statuss beidzies 31.03.2020. (izsniegta izziņa 
par trūcīgu vai maznodrošinātu statusu līdz 
31.03.2020.), sociālais dienests veiks izmaiņas 
sistēmā un automātiski statusu pagarinās līdz 
31.05.2020. 
Iesniegumus par statusa pagarināšanu So-
ciālais dienests nepieņems un jaunas statusa 
apliecinošas izziņas neizsniegs. Ar šīm perso-
nām sociālais dienests sazināsies telefoniski 
un sniegs informāciju par statusa automātisku 
pagarināšanu. Ar iepriekš izsniegtajām izziņām 
iedzīvotājiem būs iespējams pieprasīt pabalstus 

Sociālajā dienestā- dzīvokļa pabalstu, pabalstu 
medikamentu apmaksai un dzīvokļa pabalstu 
kurināmā iegādei, ka arī saņemt valstī noteiktos 
atvieglojumus.
Ja personai (ģimenei) ir no jauna jākārto trūcī-
gas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statuss, tad personai ir jādodas uz Sociālo die-
nestu un jāraksta iesniegums vai arī attālināti jā-
sūta iesniegums Sociālajam dienestam, piemē-
ram, izmantojot e-pastu vai latvija.lv. Sociālais 
darbinieks veiks ģimenē dzīvojošu personu 
pārbaudi, izmantojot SOPA sistēmā pieejošas 
valsts iestāžu datu bāzes, un pieņems lēmumu 
par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģi-
menes) statusa piešķiršanu vai atteikumu pie-
šķirt šo statusu.

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu, 
kokmateriālus – taras klučus 52,46 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 14. aprīlis plkst. 10.00. 
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 25,00 euro/m3. 
Izsoles nodrošinājums 131,00 euro iemaksājams līdz 2020. gada 14. aprīlim Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2020. gada 15. aprīlī plkst. 14.00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1.stāva sēžu zālē. 

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – 
kokmateriālus (papīrmalka 12,07 m3, zāģbaļķi 5,66 m3, sīkbaļķi 11,26 m3, taras kluči 9,92 m3), kas 
izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma Teteriņa iela 2, 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 14. aprīlis plkst. 10.00. 
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena papīrmalka 24 eiro/m3, zāģbaļķi 50 eiro/m3, sīkbaļķi 40 
eiro/m3, taras kluči 25 eiro/m3. 
Izsoles nodrošinājums 127,00 euro iemaksājams līdz 2020. gada 14. aprīlim Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2020. gada 15. aprīlī plkst. 14.30, 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.

Kandavas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, 
(starpgabala) „Arumi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 002 0147), sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 002 0146, ar kopējo platību 3,38 ha, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. 
Īpašuma nosacītā cena - 16000,00 euro, drošības nauda - 1600,00 euro, izsoles solis - 100,00 
euro. Izsoles datums - 2020. gada 11. maijs plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 8. 
maijam plkst. 14.00.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. 
Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā 
reģistrācijas termiņā.
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.

IZSOLES

Saistībā ar Covid-19   vīrusa izplatību 
un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, krī-
zes situācijā nonākuši daudzi uzņēmumi, 
kuri ir spiesti atbrīvot darbiniekus. Lai sa-
ņemtu bezdarbnieku pabalstu, ir jānokārto 
vairākas formalitātes, turklāt šobrīd to nav 
iespējams izdarīt klātienē, jo iestādes strā-
dā attālināti. 

Turpinājumā soļi, kā to paveikt 
elektroniski: 

 Autorizējieties VID mājaslapā  
eds.vid.gov.lv 
Atveriet sadaļu “Algas nodokļa grāma-
tiņa” un ieklikšķiniet sarkanajā lodziņā 
“Izņemt grāmatiņu” 

 Autorizējieties Nodarbinātības  
Valsts aģentūras (NVA) mājaslapā 
www.nva.gov.lv

Tajā jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka 
statusa piešķiršanai:  
https://www.nva.gov.lv/index.php? 
cid=433&mid=488#bdstatuss 

Dokuments ir derīgs bez paraksta, tas 
jāsaglabā kā pielikums WORD formātā 
un jānosūta  uz NVA 

 Apmeklējiet portālu Latvija.lv  
www.latvija.lv un uzklikšķiniet uz zilā 
lodziņa “Ātrā piekļuve – populārākie 
e-pakalpojumi”  
Sameklējiet iedaļu “Sociālā apdrošinā-
šana”, zem kuras atrodams “Iesniegums 
bezdarbnieku pabalsta piešķiršanai”, 
tad jāautorizējas un jāaizpilda  
iesniegums, kā arī jāveic visas  
prasītās darbības, lai to nosūtītu.

Kā elektroniski pieprasīt 
bezdarbnieka pabalstu
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Kandava – mazpilsēta Tukuma 
rajonā. (1960–1995)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

1993–1995
1993. gada 5. martā laiž apgrozībā pir-

mo atjaunoto lata naudas zīmi – Latvijas 
Bankas piecu latu banknoti. Atjaunotās 
Latvijas papīra naudas zīmju mākslinie-
ciskā noformējuma autori ir profesionālais 
fotogrāfs un sietspiedes meistars Valdis 
Ošiņš un arhitekts Imants Žodžiks. Monē-
tu dizaina mākslinieki ir grafikas dizainers 
Gunārs Lūsis un diplomēts tēlnieks un pie-
redzējis mākslinieks medaļu mākslā Jānis 
Strupulis. Lata un Latvijas rubļa attiecības 
ir 1:200

1993. gada 25. martā Sabiles ielā 1 at-
ver pārtikas veikalu „Savieši”

1993. gada 25. martā apgrozībā parā-
dās viena lata monētas, līdz ar to beidzas 
bezmonētu periods Latvijā 

1993. gadā Tirgus laukumā 2 atver vei-
kalu „Ulara”

1993. gada 29. maijā Kandavas jauk-
tais koris piedalās Dziesmu svētkos Irlavā. 
Svētki sākas ar piemiņas brīdi pie ērģel-
nieka, diriģenta un pedagoga Jāņa Bēti-
ņa (1830 – 1012) pieminekļa un turpinās 
Studentu kalnā, kur tiek izdziedāts gandrīz 
viss Dziesmu svētku repertuārs. Diriģē 
Dzintra Linde, Māra Rozentāle (1940 – 
2016), Laimdota Silava (1948 – 2012) un 
Velta Dreimane (1941 – 2001). Svētkos 
piedalās arī Jaunpils vidējās paaudzes deju 
kolektīvs un Ženēvas kora grupa no Švei-
ces 15 cilvēku sastāvā

1993. gadā, pateicoties Valtera Suha-
nova iniciatīvai, iznāk pirmais numurs 
vietējai avīzei „Kandavas Vēstis”. Tas pat-
stāvīgi funkcionē tikai līdz 6. numuram. 
Izdevējs ir SIA „Zīle”, atbildīgais par izde-
vumu V. Suhanovs. Tad tas sāk iznākt kā 
laikraksta „Tukuma Ziņotājs” pielikums. 
Par atbildīgo redaktori kļūst Vija Leji-
ņa (1933 – 2018). Ar Nr. 9 - 6. maijā tas 
pārtop par Kandavas pilsētas pašvaldības 
izdevumu

1993. gada 12. jūnijā Lielajā ielā 12 
durvis ver individuālais pārtikas veikals. 
Gaļas produkciju piegādā individuālie 
lopu turētāji, kā arī Talsu, Sabiles un Tuku-
ma gaļas pārstrādes uzņēmumi. Ēku Kan-
davas dome ir nodevusi Harija Šulca rīcībā

1993. gada vasarā Kandavas Bruņinie-
ku pilskalnā atsedz aizsargmūra fragmen-
tus, kuri iezīmē ceļu – ieeju pils teritorijā, 
kā arī atjauno sagruvušo mūri Talsu ielā

1993. gada jūlijā nodeg ēka Liela-
jā ielā 32, ēku nojauc un šajā vietā ierīko 
autostāvvietu

1993. gadā no 1. līdz 4. jūlijam notiek 
XXI Latviešu Dziesmu svētki, kuros pieda-
lās arī Kandavas jauktais koris

1993. gada 2. augustā sākas sertifikātu 
izsniegšana Tukuma rajona iedzīvotājiem

1993. gada 4. augustā Kandavā vie-
sojas Valsts prezidents Guntis Ulmanis. 
Viņš tiekas ar Kandavas pilsētas domes 
priekšsēdētāju Daini Rozenfeldu, kā arī 
apmeklē Kandavas radiorūpnīcu un tiekas 
ar strādājošajiem

1993. gada augustā Kandavā notiek 
Latvijas Republikas zemessargu vasaras 
daudzcīņas spartakiāde. Atklāšanas parā-
dē pulcējas ap 300 zemessargu. Zemessargi 

sacenšas auto veiklības braucienā, granātas 
F-1 mešanā, 100 metru skrējienā, peldēša-
nā, orientēšanās, dueļu šaušanā un strēl-
nieku stafetē. Ārpus kopvērtējuma sacen-
sības risinās basketbolā un virves vilkšanā

1993. gada 23. augustā atveras jauna 
degvielas uzpildes stacija „Laiks”

1993. gadā par akciju sabiedrības Kan-
davas radiorūpnīca valdes priekšsēdētāju 
ievēl Viktoru Barkānu 

1993. gada septembrī Kūrorta ielā 1b 
atklāj autobusu pieturu

1993. gada 18. oktobrī no apgrozības 
izņem Latvijas rubļus (vēl līdz 1994. gada 
1. jūlijam Latvijas Banka tos maina pret 
latiem)

1993. gadā nodibināts elektromon-
tāžas uzņēmums „Elfa”, tā vadītājs Valdis 
Pīpiņš

1993. gada decembrī Sabiles ielā 2 at-
ver frizētavu-salonu „Linda”

1993. gada 21. decembrī Tukumā dar-
bu sāk Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
Tukuma rajona nodaļa. Tā darbojas Finan-
šu ministrijas pārraudzībā. Par VID Tuku-
ma rajona nodaļas priekšnieci sāk strādāt 
Janīna Stoļarova

1994. gada janvārī Brāļu kapu komite-
jas Tukuma nodaļa savu darbību pārtrauc. 
Aptur arī LKF Tukuma novada kopas 
darbību

1994. gada 6. janvārī Kūrorta ielā 1b 
atveras individuālais uzņēmums „Saltums”

1994. gada februārī Lielajā ielā 6 atve-
ras „GRAF” SIA

1994. gada 25. martā Kandavā nodi-
bina Politiski represēto klubu. To vada po-
litiski represētā Inese Krecere (dz. Fišere, 
1931 – 2002)

1994. gada aprīlī Sabiles ielā 2 atver 
ziedu salonu „Anne”

1994. gada aprīlī Ķiršu ielā 2 zemnieku 
saimniecība „Griezes” atver savu veikalu

1994. gadā sākas a/s Kandavas radio-
rūpnīca reorganizācijas process. Tā laikā 
izveido sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
(SIA): SIA KandRadio (direktors A. Ko-
tāns), kokapstrādes ražotni SIA Kandavas 
Priedaine (direktors J. Sakss), transporta 
iecirkni, ko apsaimnieko SIA Kandavas 
Motors (direktors E. Rikovs), celtniecības 
firmu SIA M&V ar valdes locekļiem Gunti 
Meieru un I. Vītoliņu

1994. gada 2. maijā Latvijā laiž apgro-
zībā 50 un 100 latu naudas zīmes

1994. gada 28. maijā notiek pašval-
dību vēlēšanas. Tukuma rajona padomē 
LNNK, LTF un LZS saraksts iegūst 10 no 
15 deputātu vietām

1994. gadā par Tukuma rajona pado-
mes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Kanda-
vas lauksaimniecības tehnikuma pasnie-
dzēju Eduardu Rassu (1946 – 2008)

1994. gada pavasarī Kandavas Mākslas 
skolas ēkas 1. stāvā ievācas Kandavas cen-
trālā bibliotēka, kopā ir bērnu bibliotēka, 
lasītava un pieaugušo bibliotēka

1994. gada 4. jūnijā Kandavā notiek 
Tukuma rajona Dziesmu svētki. Virsdi-
riģents ir Romāns Vanags, diriģē arī visi 
rajona kolektīvu vadītāji. Svētkos piedalās 
arī rajona skolēnu kori, pūtēju orķestri, kā 
arī Dzintras Lindes vadītais tautas mūzi-
kas ansamblis

1994. gada 14. jūnijā pie Kandavas 
stacijas atklāj piemiņas akmeni deportē-
tajiem Kandavas novada ļaudīm. Mūrē-
šanas darbus veic Nifonts Kuzmins (1919 
– 2005). Piemiņas vietas iesvētīšanu vada 
Jaunpils mācītājs Jūlijs Neimanis (1929 
– 2004)

1994. gada jūnijā Kandavas tūristu 
bāzē notiek Vides aizsardzības komitejas 
(VAK) kārtējais, sestais, saiets. To atklāj 
VAK prezidents Arvīds Ulme

1994. gada 27. jūnijā pie Kandavas 
mācītājmuižas Abavas senlejas krastos 
sākas kristīgo jauniešu nometne. To vada 
Kandavas draudzes priekšnieks Haralds 
Mellakauls. Nometnē bez dāņiem un kan-
davniekiem darbojas arī 17 svētdienas 

skolas audzēkņi no Līgatnes un trīs no 
Irlavas

1994. gada 9. jūlijā notiek II ielas 
bumbas (strītbola) sacensības Kandavā. 
Te pulcējas 54 komandas no Rīgas, Ogres, 
Saldus, Sabiles un Tukuma rajona. Sacen-
sības risinās septiņās vecuma grupās ar at-
šķirīgu spēļu kārtību

1994. gadā klajā nāk otrā publicista, 
skolotāja un novadpētnieks Viktora Vītola 
(1930 – 2003) grāmata „Kandavas-Talsu-Tu-
kuma novadu ļaužu gaitas ticības ceļos”

1994. gada 24. augustā Kandavas pil-
sētas kultūras nams saņem licenci kinofil-
mu demonstrēšanai

1994. gada rudenī Kandavas kultūras 
nama direktors Ilmārs Bikše (1956 – 2008) 
lūdz Kandavas pilsētas domi izskatīt jau-
tājumu par kinoteātra telpu pievienošanu 
Kandavas pilsētas kultūras namam, jo tas 
ir noslēdzis līgumu ar SIA „Baltic Cine-
ma” par kinofilmu demonstrēšanu, bet 
kultūras nama telpas neatbilst kinofilmu 
demonstrēšanas prasībām

1994. gadā Daces Upmanes vadītais 
deju kolektīvs iegūst nosaukumu „Deju 
skola”. Tajā ir vairāki deju nodarbību veidi: 
latviešu deja, klasika, raksturdeja, aerobi-
ka, džezs un modernā deja, tērpu un ska-
tuves kultūra. Skolā mācās un dejo bērni 
no četru gadu vecuma līdz pat vidusskolas 
beigšanas vecumam

1994. gada 11. septembrī pēc arhi-
tekta Andra Dēliņa projekta SIA „GRAF” 
(Guntars Mucenieks) atver tirgu ar 18 pa-
viljoniem. Darbos piedalās SIA „Meistars”, 
SIA „Pērle” un IU „Gaisma”. Tirgus tiek at-
klāts ar mūzikas skaņām, tuviem un tāliem 
tirdziniekiem un dažādām izdarībām. 
Tirgus laukumu atklāj Kandavas pilsētas 
domes priekšsēdētājs Dainis Rozenfelds. 
Sveikt ierodas arī Tukuma rajona padomes 
priekšsēdētājs Agris Jaunkļaviņš un Tuku-
ma domes priekšsēdētājs Ēriks Zunda

1994. gada oktobrī Tirgus laukumā 6 
atveras salons „Marta”. Tas iekārtojas biju-
šās veterinārās aptiekas telpās

Kandava simts gados (1918–2018)

Kandavas tirgus atklāšana

Veikals „Savieši” Kandavā, Sabiles ielā 1

Nodegusī ēka Lielā ielā 32
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1994. gada 20. oktobrī Jelgavas ielā 1 
atver kafejnīcu-bistro „Māra”

1995. gada 5. janvārī Kandavas pilsē-
tas pašvaldības izdevums „Kandavas Vēs-
tis” no A-4 formāta pāriet divreiz lielākā 
formātā

1995. gada 1. martā sāk risināt jautā-
jumu par dabas parka veidošanu. Izstrādā 
projektu „Abavas ielejas aizsardzības un 
attīstības programma”. Šajā darbā piedalās 
arī Eiropas Padomes Kultūras mantojuma 
departaments

1995. gadā akciju sabiedrībā „Kanda-
vas radiorūpnīca” strādā 112 darbinieki. 
Tajā ražo radioaparātus „Abava”, divu vei-
du radioaparātus „Selēna”, dažas patēriņa 
preces, iekārtas ugunsdrošībai, plastmasas 
izstrādājumus – drēbju pakaramos, sviesta 
un siera traukus

1995. gada 1. aprīlī Mūzikas skolā par 
direktori sāk strādāt Maruta Balode

1995. gada 18. maijā Kandavas inter-
nātvidusskolā viesojas Kubas Republikas 
vēstnieks Jorgi Marti un padomnieks eko-
nomikas jautājumos Marčello Kabarello 
Torresu. Viņus pavada DPS līdzpriekšsē-
dētājs Juris Celmiņš. Viesi tiekas ar Kan-
davas pilsētas domes priekšsēdētāju Daini 
Rozenfeldu, viņa vietnieku Aivaru Galviņu 
un internātvidusskolas direktoru Viktoru 
Konrādu (1928 – 1998)

1995. gada maijā Lielajā ielā 31 bijušā 
kinoteātra „Auseklis” vietā atver kinoteātri 
„Senleja”

1995. gada 11. jūnijā Kandavas jauk-
tais koris piedalās Dziesmu un mūzikas 
svētkos Jelgavā, kas veltīti pirms 100 ga-
diem notikušajiem Vispārējiem Latvju 
Dziesmu svētkiem Jelgavā 

1995. gada 1. un 2. jūlijā Kandavā ri-
sinās Latvijas sporta veterānu 32. sporta 
spēles. Tajās piedalās vairāk nekā 500 da-
lībnieku no visas Latvijas

1995. gadā no 21. līdz 23. jūlijam 
Kandavas jaunsargu vecākā grupa piedalās 
militārajā nometnē Aizkrauklē

1995. gada 1. augustā Abavas ielā 31 
atklāj būvmateriālu veikalu „Ezergaiļi”

1995. gadā par Kandavas lauksaimnie-
cības tehnikuma direktoru kļūst Ivars Lasis

1995. gada 12. septembrī Kandavā, 
Lielajā ielā 9, atklāj Latvijas „Unibankas” 
Kuldīgas filiāles Kandavas norēķinu darba 
grupu. Tajā strādā trīs darbinieces: vadītā-
ja Sarmīte Ruduka, Līga Frīdenberga un 
Dace Rozentāle 

1995. gada 12. oktobrī izdotajām 
„Kandavas Vēstīm” beidzot parādās arī 
gada skaitlis, gan tikai pašās avīzes beigās

1995. gada 11. novembrī Kandavas 
luterāņu baznīcā Kandavas zemessargiem 
notiek aizlūgums atbrīvošanas cīņās kri-
tušajiem karavīriem. Tajā dalību ņem arī 
nākamie jaunsargi

1995. gada 17. novembrī bijušajās 
bankas telpās Talsu ielā 11 durvis ver Kan-
davas novada muzejs. Tā pirmais vadītājs 
ir vēsturnieks, skolotājs un publicists V. 
Vītols 

1995. gadā sāk rekonstruēt blakus bi-
jušajam universālveikalam kādreiz iecienī-
to kafejnīcu „Abava” 

1995. gadā iesvēta jauno kapliču Jaun-
kandavas kapos

1995. gadā Kandavas veco aptieku pri-
vatizē, tā tagad saucas SIA „Vecā aptieka” 
Kandavā

1995. gada beigās Jelgavas ielā 4 atver 
veikalu „Savieši”.

(Turpinājums sekos)

Pašvaldības kapitālsabiedrība 
SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” 2019. gada novembrī pa-
rakstīja līgumu ar SIA „Amatnieks” 
par būvdarbu uzsākšanu jauna sil-
tumtrases posma izbūvei un esošo 
siltumtīklu pārbūvei Sabiles, Ozolu, Zīļu, 
Lielā un Kūrorta ielās. Būvdarbu līguma ko-
pējā summa bez PVN EUR 273 948,29. 

Siltumtīklu energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas būvdarbi Kandavas pilsētā notiek 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta 
Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistē-
mas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot 
jauna posma būvniecību Kandavā” ietvaros.

Informējam Kandavas pilsē-
tas iedzīvotājus, ka marta pirmajā 
nedēļa būvuzņēmējs ir veicis sil-
tumtrases nospraušanas darbus un 
uzsācis trases rakšanas darbus zaļa-
jā zonā starp Zīļu un Kūrorta ielu. 

Paralēli tiek veikti iekšējo siltumtīklu mon-
tāžas būvdarbi Kūrorta ielas namu Nr.3., 
Nr.5. un Nr.7 pagrabos. Būvdarbi objektā 
norisinās saskaņā ar plānoto laika grafiku, 
un tiek veikti atbilstoši SIA „District Heat-
ing Partner” izstrādātajam būvprojektam 
„Jauna siltumtrases posma izbūve un esošo 
siltumtīklu pārbūve”. Siltumtrašu posmu iz-
būves būvuzraudzību veic SIA „Akorda”.

Turpinās jaunās siltumtrases 
izbūves darbi Kūrorta ielā

Publicējam Zigrīdas Mincānes vēstuli – paldies sociālās aprū-
pes darbiniekiem un citiem līdzcilvēkiem Kandavā.

Akmeņu 
velšanas...

Ir tik labi nebēdnī-
gi dziedāt mūsu tautas 
stipro dziesmu “Bēdu 
manu, lielu bēdu”, 
neko nedomājot par 
vārdu jēgu. Taču dzīvē 
daudzas reizes notiek 
tā, ka liktenis tevi pašu 
noliek zem akmens kopā 
ar bēdu! Ko tad? Un bē-
das gadās arī tādas, ka nav 
tik liela akmens, vai arī akmens 
par lielu, lai to viens kustinātu. Visādi 
gadās…..

Man arī tā – akmens tik tikko nenospie-
da, taču Debesu rokas sadevās kopā- dau-
dzas, tiešām daudzas! Un es gribu pateikt 
tos paldies, kam īstenībā neatrodu gribētos 
vārdus. Bet ar vārdiem var noglaudīt sirdi, ja 
mana sirds paklanās pateicībā tavējai, lūdzu 
pieņem šo mēmo paldies, cilvēk!

Tagad esmu Kandavas pansijā, jū-
tos drošībā, kā glābējsilītē. Tas ir liels bišu 
strops, kur ir sava sistēma, un liels darbs, tik 
ļoti atšķirīgs no īsto bišu dzīves. 

Šajā namiņā notiek patiesā kalpošana 
visaugstākajiem spēkiem, akmeņu velšana 
no kādas dzīves. No daudzām patiesībā. 

Vesels cilvēks savā spēkā augstprātīgi 
nolūkojas uz kādu blakus, kas nevarīgs. 
Bet! Tu veselais, pavisam negaidot, vari 

nokļūt situācijā, kad esi ne-
varīgs un nu tev vajag pa-

līdzību. Un tev nākas ar 
pacietību un pateicību 
ļauties intīmai fiziskai 
apkopei, kaut tas nav 
vienkārši panesams- 
nespēt pašam sevi sa-
kopt, īpaši neatkarīgai 
un lepnai būtnei.

Paldies Kandavas 
domei par Sociālās aprū-

pes dienestu, par to neno-
vērtējamo un nenovērtēto palī-

dzību novadā. Kādi ordeņi var atsvērt 
Inta Leitarta cilvēciskās rūpes par grūtdie-
ņiem diendienā? Kāda alga pienāktos tam 
štata darbiniekam, kas maina pamperus, 
iznes podiņus, baro nevarīgos? Tā ir liela 
ļaužu armija, kas it kā nemanāmi palīdz 
cilvēkam augšāmcelties atpakaļ dzīvei. 

Paldies Rutiņai, Dagnijai, Jautrītei, Rudī-
tei, kas mūs uzpasē naktīs, vienmēr laipnas, 
mīļas, gatavas palīdzēt. Paldies bišu mātei 
Mārītei, viņai ir siltas, gādīgas rokas, maz-
gājot nevarīgos. Ir Ilzīte, kas nāk ar ēdienu 
smaržu, ir galvenās dravnieces un biškopes – 
Ginta un Daiga. 

Vai mēs ieraugām aiz lielā ļaunā vīrusa 
tepat blakus esošos, bet neaizstājamos dau-
dzos sociālās palīdzības ļaudis? Un patiesībā 
ikvienu, kura darbs palīdz līdzcilvēkam.

Sen, tālajā 2000. gada Lieldienu rītā, 

lecot saulei, Baznīckalnā mācītājs Kaspars 
Simanovičs savā uzrunā sacīja: ”Toreiz šajā 
stundā dažas sievietes vēla akmeni nost no 
Kristus kapa. Mēs arī varam to darīt- šodien 
un katru dienu- novelt akmeni kādam no 
sirds, no ceļa, no dzīves varbūt. Un kādu 
mazliet augšāmcelt.”

Manā gadījumā bija tik negaidīti daudz 
nesavtīgu cilvēku, kas vēla akmeņus nost no 
manas dzīves. Turpināšu dzīvot ar Blauma-
ņa vārdiem: “Dieva pasaule, cik tu skaista! 
Raibā dzīve, cik tu man mīļa!”

Paldies katram un visiem kopā – 
Zigrīda Mincāne

Mani zelta kaimiņi!
Es nezināju, cik labi jūs spējat būt, ja 

kāds ir kārtīgā ķezā turpat blakus! Nu to pie-
dzīvoju pati. Vārdos neizteicama pateicība, 
vēlējums, lai viss tas nesavtīgais rūpests caur 
Visumu nāk pie katra atpakaļ vajadzīgajā 
brīdī. Viņi visi tur bija – Dunduri, Taubes 
un Stasīte, viņi palīdzēja man augšāmcelties. 
Ja kāds to būtu dokumentējis, sanāktu stāsts 
par cilvēciskām kaimiņu attiecībām. 

Tomēr īpašs paldies Dunduriem – Val-
dim, durvis mūķējot, Anitai- ilgajās, pastā-
vīgajās rūpēs par mani visu šo garo laiku, kā 
par savu piederīgo.

Sajūtiet manu sirdspaldies, mīļie 
kaimiņi!

Priecīgas Lieldienas un katru dienu! 
Kāda laime ir būt veselam un spēt palīdzēt 
kādam!

Zigrīda, Skolas ielā 3, Kandavā

MŪSU PASTĀ

Rūpēsimies 
kopā, lai stadions 
kalpotu pēc 
iespējas ilgāk!

Pavisam nesen kandavniekiem kļuva 
pieejams atjaunotais Kandavas Lauksaim-
niecības tehnikuma sporta stadions – žogs 
ir noņemts un stadionu var apmeklēt ik-
viens. Lai svaigi atjaunotā teritorija mūs 
visus priecētu, un kalpotu pēc iespējas 
ilgāk, lūdzam ikvienu cienīt citu darbu – 
nepiemēslot un nebojāt apkārtni. Ja esi 
velosipēdists vai pārvietojies ar skrejri-
teni, tad nebrauc pa stadiona segumu. 
Iekšējās kārtības noteikumus skatīt www.
kandava.lv.

Tāpat lūdzam ievērot šobrīd visā Lat-
vijā noteiktos Valsts ārkārtas situācijas no-
teikumus, kas ierobežo cilvēku pulcēšanos. 
Ja ir vēlme apmeklēt stadionu, tad aicinām 
to darīt, ievērojot sociālās distancēšanās 
priekšnoteikumus. 
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Šis stāsts uz Kandavas novada muzeju atnāca pats skolotājas Li-
gitas Vanagas izskatā. Ligitu Vanagu pazīstu sen. Viņa ir viena no 
tām skolotājām, kura vienmēr apmeklē muzeja pasākumus un uz 
tiem ir vedusi arī savus audzēkņus. Bet šo stāstu es nezināju, lai 
arī gadiem ilgi dzīvojam Tukumā blakus mājās.

Ināra Znotiņa | Kandavas novada  
muzeja krājuma glabātāja |

Mani mīļie vecāki  
un vecvecāki

Manam vectēvam no tēva puses Vilim 
Valdmanim piederēja Matkules pagasta 
„Griebumu” saimniecība. Viņš uz savas ze-
mes ielika pamatus Matkules pamatskolai, 
kuru atklāja 1880. gadā. Vilis Valdmanis 
bija arī pagasta vecākais. Vectēvs nomi-
ra 1912. gadā. Vecāmāte Trīne nākusi no 
Zūru puses, nu jau sen gadus mieru atra-
dusi Matkules kapos.

Vecvecākiem piedzima trīs dēli un trīs 
meitas. Meitas bija slimas ar tuberkulozi un 
nomira jaunas. No dēliem vecākais bija mans 
tēvs Kārlis. Vēl bija brāļi Vilis un Žanis. Žanis 
1938. gadā bija Matkules pagasta sekretārs. 
Otrā pasaules kara laikā viņš devās bēgļu 
gaitās. Vispirms bija Eslingenā, bet vēlāk ar 
ģimeni pārcēlās uz Kanādu. Viņa bērni un 
mazbērni ir veidojuši filmu par Eslingenu.

Kad vecaistēvs nomira, manam tēvam 
bija tikai seši gadi. Viņa aizbildnis bija krust-
tēvs Žanis Blumbergs no Grenču pagasta. 
Tēvs bija beidzis tikai trīs klases, bet bija 
dzīvesgudrs un par lauksaimniecību zināja 
vairāk nekā mācīti agronomi. Kā vecākajam 
dēlam viņam pienācās pārņemt „Griebumu” 
saimniecību un izmaksāt pārējiem bērniem 
viņu pienākušos mantojuma daļu. Saimnie-
košana nemaz tik viegli nedevās, tā īsti no-
stabilizējies tēvs jutās tikai 40 gadu vecumā, 
kad saprata, ka laiks mājās vest sievu.

Tētis apprecējās 1946. gada 6. decem-
brī ar Irmu Simanaiti, kura bija par viņu 17 
gadus jaunāka. Mamma bija dzimusi 1923. 
gadā mašīnmeistara Kazimira Simanaiša 
ģimenē. Viņa bija labsirdīga, mierīga rak-
stura, dziļi sirdī māksliniece, bija pie savas 
radinieces Sabilē mācījusies aušanu. Strādā-
jusi dažādus darbus, audusi pēc pasūtījuma, 
palīdzējusi mātei galdu klāšanā. Otrā pasau-
les kara laikā dzīvojusi „Stepēs” pie Māras 
kambariem. 

Tētis bija šerpāks, ļoti noteikts, praktis-
kajā dzīvē mācījies visas lauksaimniecības 
gudrības. Par priekšzīmīgu saimniekošanu 
no prezidenta Kārļa Ulmaņa saņēmis III 
pakāpes Diplomu. Otrā pasaules kara laikā 
„Griebumos” mājvietu atrada vairākas bēgļu 
ģimenes. Pēc Otrā pasaules kara tētis sāka 
strādāt meliorācijā un pēc norīkojuma strā-
dāja dažādās vietās Latvijā. 

Mana otra vecmāmiņa, mammas māte 
Līna Simanaite, bija dzimusi kalpu ģimenē. 
Viņa labi prata gatavot ēst, ilgus gadus bija 
saimniece dažādos godos, talkās un citos 
pasākumos. Viņa labi šuva ar šujmašīnu, 
adīja mežģīņrakstus un, protams, prata 
visus lauku darbus. Vecmāmiņa Līna man 
bija ļoti mīļa.

Mammas tētis Kazimirs Simanaitis pēc 
tautības bija lietuvietis un ar to lepojās. 
Viņš Pirmā pasaules kara laikā bija karojis 
Latvijas teritorijā un te kontuzēts. Latvijas 

brīvvalsts laikā strādā-
jis par mašīnmeistaru 
uz vairāku saimnieku 
kopēji pirktās kuļmašīnas.

Sākās izvešanas…
Dažādas represijas sākās jau 1940. 

gadā. Tēvs bija iesācis celt jaunu māju, bija 
jau sagādājis materiālus. Nu tas viss palika 
pagātnē. 

1946. gada 6. decembrī mani vecāki ap-
precējās. 1947. gadā jaunajā ģimenē ienāca 
mans brālītis Edgars.

1949. gada martā mans tētis gulēja slim-
nīcā Cēsīs, bet liktenīgajā 25. martā mana 
mamma ar mazo brālīti bija aizgājuši cie-
mos uz „Aiznorām”, kur dzīvoja viņas tēvs 
ar māti. Tēvam 24. martā bija vārdadiena – 
Kazimiri. Un tā nu iznāca, ka „Aiznorās” 
paņēma kuplo Plezeru ģimeni ar mazajiem 
bērniem un viens no atbraukušajiem tei-
cis manai mammai, ka viņai jābrauc līdzi, 
jo viņa arī ir pārvietojamo sarakstā. Tā nu 
mana mamma ar brālīti un mani neklātienē, 
jo vēl atrados mammas puncī, bija spiesta 
bez kaut kādām mantām doties prom nezi-
nāmā pasaulē.

Mammu pārvietoja 
uz Tomskas apgabala 
Tomskas rajonu. 1949. 
gada 23. aprīlī Tomskas 
slimnīcā piedzimu es 
(pēc pases gan iznāk, ka 
esmu dzimusi 29. aprī-
lī), bet blakus mums ar 
mammu gulēja mans 
brālītis Edgars, kurš bija 
saslimis ar garo klepu. 
Es viņu nekad neredzē-
ju, jo viņš turpat slimnī-
cā nomira. Bet es dūšīgi 
izturēju visu izsūtījuma 
laiku. 

Mamma kopā ar 
mani pēc slimnīcas tur-
pināja ceļu uz nometinājuma gala punktu – 
Baturinu, sādžu 30 kilometru attālumā no 
Tomskas. Pirmās naktis abas ar mammu 
pavadījām guļkoku būdā, kuru par māju 
grūti nosaukt. Tai jumts bija tik caurs, ka 
varēja zvaigznes skaitīt. Vienīgā vieta, kur 
man nelija virsū ūdens, bija palodze. Vēlāk 
mūs pārvietoja labākā mājelē.

Ļoti pateicīga esmu Dorei un Žanim 
Valdmaņiem, ar kuriem kopā mēs Baturinā 
dzīvojām. Mums bija vienādi uzvārdi, bet 
radi mēs nebijām. Viņi bija izvesti no Mat-
kules pagasta „Laukstrīķiem”. Abi jau gados. 
Viņus norīkoja par sargiem aitu fermā. Viņi 
mani pieskatīja, bet vēlāk arī manus brālī-
šus. Žanis nomira 1952. gadā, bet Dore at-
griezās ar mums kopā 1957. gadā.

1953. gadā mums pievienojās arī tētis. 
Viņš 1952. gada 21. maijā bija izsūtīts no 
Talsu rajona Vandzenes ciema „Elpām”. 

Sibīrijā piedzima mani brāļi: 1953. gadā 
Andris, 1956. gadā – Jānis.

Dzīve Sibīrijā
Māte strādāja dažādus darbus. Bieži 

gāja mežā zāģēt malku. Sniegs bija pusotru 
metru dziļš, tur kokus neviens neatraka, bet 
zāģēja krūšu augstumā. Pavasarī un vasarā 
latvieši drīkstēja metru garos celmus nozā-
ģēt sev. Vasarās mamma vāca sienu, pļāva ar 
izkapti, krāva lielās kaudzēs ap mietu. Vienā 
tādā kaudzē sagāja četri līdz seši vezumi. Sa-
krautais siens tā arī palika pļavās, to veda uz 
fermām ziemā, kad vajadzēja lopiem dot ēst. 

Vēlāk mammai uzticēja 
kopt aitas. Viņa ļoti rū-
pējās par kopjamajām 
aitām, pati nopakoja 
telpas, lai jēriņiem būtu 
siltāk. Par to viņa pat 
saņēma Atzinības raks-
tu. Mamma strādāja 
arī zosu fermā. Viņai 
bija jāveic visi darbi no 
mazo zosulēnu perēša-
nas brīža līdz pat gaļas 
sagatavošanai tirdz-
niecībai veikalos. Vis-
nepatīkamākais skats 
bija, kad nokautās zosis 
noplūktas gulēja virtu-
vē uz garā sola gar visu 
sienu un to galvas no-

karājās līdz grīdai. Par darbu samaksa bija 
neliela, toties bija prēmijas par labu darbu. 
Par to naudu mamma iegādājās govi. Vēl 
mamma strādāja lauku brigādē un dārz-
kopības brigādē. Kolhozā audzēja milzīgas 
kāpostu ražas. Sibīrieši ļoti interesanti sēja 
gurķus. Viņi izveidoja dobi kā vannu, to pie-
pildīja ar grieztiem salmiem, atstājot malas 
augstākas, tad vannā sēja gurķus. Salmi trū-
dēja un līdz ar to sildīja zemi, bet vējš skrēja 
pāri. Tā gurķi saņēma maksimālu siltumu, 
ātri auga un nogatavojās. Varēja izaudzēt pat 
divas ražas vienā vasarā.

Četras reizes gadā drīkstēja saņemt pa-
ciņas no mājām, apmēram 10 kilogramus 
smagas. Pasts atradās 15 kilometru attālumā 
Veršiņinas sādžā. Katrā nometinājuma vietā 

bija apmēram 12 latviešu ģimenes, kuras cita 
citu atbalstīja. 

Ziemās latvieši traukos sasaldēja pienu. 
Tad izņēma no traukiem un saiņoja maisos. 
Tādus divus maisus viņi piesēja pie ragavi-
ņām, paņēma darbā brīvdienu un vakarā 
devās 30 kilometrus garajā ceļā uz Tomskas 
tirgu. Tur pienu pārdeva, jo pilsētnieki to 
ļoti labi pirka. Latvieši pilsētā sapirka visu 
nepieciešamo, devās ar kājām atkal atpakaļ 
un no rīta atkal bija darbā.

Latvieši ļoti rūpējās par govīm. Viņi cēla 
kūtis, siltināja sienas ar kartupeļu lakstiem 
vai salmiem, ja atļāva. To vietējie, protams, 
nedarīja. Viņi govis sadzina nojumēs tikai 
tad, ja temperatūra bija zem 40 grādiem. 
Pārējā laikā govis uzturējās slēgtā pagalmā 
vai, ja pietrūka barības, tad devās uz pļavām. 
Ziemā sibīrieši laida govis pie siena kau-
dzēm. Govīm bija uzaugusi vilna tik bieza 
kā lāčiem, bet pienu varēja dabūt ziemā ne 
vairāk par diviem litriem, bet vasarā labi ja 
sešus litrus. Sādžinieki brīnījās, kā latvie-
šiem no viņiem pirktajām govīm izdevās 
izslaukt pilnu spaini piena trīs reizes dienā. 
Daudzi pārliecinājās, ka govis vajag aprūpēt, 
turēt siltumā un pareizi barot, lai sasniegtu 
rezultātus. Daļa sibīriešu sāka govis turēt 
siltumā kūtīs. Vasarās govis un teļus izlaida 
no pagalma uz ielas. Katram lopiņam kaklā 
bija zvans. Gans skanīgo ganāmpulku aiz-
dzina uz pļavām ārpus sādžas, bet vakarā 
lopi atgriezās mājās un apstājās pie saviem 
vārtiem. Vārti vērās uz iekšu, tā govis pašas 
iegāja savā pagalmā.

Tētis sākumā brauca ar bulli un vadāja 
dārzkopības produkciju no lauka uz pagra-
bu un noliktavām. Tētis bija ļoti labi iere-
dzēts no kolhoza priekšsēdētāja Maškovica. 
Nereti bija tā, ka agri no rīta priekšsēdētājs, 
kurš dzīvoja pretējā mājā, klauvēja pie mūsu 
loga un sauca: „Kārli, ko šodien darīsim?”, 
protams, krievu valodā. Kolhozam slikti vei-
cās ar cūkkopību. Sivēni bieži aizgāja bojā. 
Cūkas baroja ar sasalušiem kartupeļiem, 
kurus ziemā atveda no lauka un tādus pa-
šus deva cūkām. Tētis apņēmās pierādīt, ka 
arī Sibīrijas apstākļos ziemā var izaudzēt si-
vēnus bez krišanas. Kūtī likvidēja caurvēju, 
kartupeļus sāka sutināt, bet vēlāk pat uzstā-
dīja īpašas sutināšanas iekārtas ar tvaiku. Par 
sasniegtajiem rezultātiem tēti fotografēja 
vietējai avīzei un cildināja par 100% sivēnu 
izaudzināšanu.

VĒSTURE

Cilvēku likteņgaitas
Valdmaņu ģimene no Matkules pagasta „Griebumiem”

25. marts - 
Komunistiskā 

genocīda upuru 
piemiņas diena

25. martā atzīmējām Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienu. 
Šogad paiet septiņdesmit viens 

gads, kopš 1949. gada 25. marta 
represijām, kad padomju vara 
izsūtījumā uz Sibīriju izveda 

tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, 
nešķirojot pieaugušais vai bērns. 

Valdmaņu ģimene: no kreisās Andris, Irma, Kārlis, Jānis, Ligita. 1970. gads

Ligita Valdmane (prec. 
Vanaga) Baturinā.  
1952. gada vasara
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Mēs, bērni satikām labi. Draudzējāmies 
gan ar latviešiem, gan sibīriešiem. Mums 
laba draudzene bija priekšsēdētāja meita 
Gaļina. Mēs pa kluso mēdzām atbīdīt žogu, 
kas bija starpā starp mājām, un skrējām no 
sētas uz sētu. 1. klasē sāku mācīties vietējā 
vidusskolā. Arī te man jāsaka, ka neviens 
man pāri nedarīja. Vispār bija diezgan inte-
liģenta sabiedrība. Citiem bija pat augstākā 
izglītība. Tāda bija arī manai krustmātei 
Mildai Gusārei, kura kopā ar vīru bija izsūtī-
ta no Jaungulbenes.

Ar vietējiem sibīriešiem sadzīvojām labi. 
Viņi, piemēram, brīnījās par mūsu Ziemas-
svētkiem, jo mēs nesām mājās eglīti, dedzi-
nājām svecītes, dziedājām. Tas viņiem bija 
jaunums un liels brīnums. Kad bija Ziemas-
svētki, sibīrieši, pieplakuši pie mūsu logiem, 
ar interesi skatījās, ko mēs darām.

Vēl interesanta lieta bija vietējo kāzas. 
Viņiem bija tāda paraša, ka visi trauki, kas 
atrodas uz galda, ir jāsaplēš. Tad nu sibīrie-
tes, kurām mājās bija skaisti Ķīnas trauki, 
tos uz kāzu laiku nesa pie mums, latviešiem, 
jo bija taču žēl saplēst tik skaistus un košus 
traukus. Savukārt latvieši bija iemanījušies 
pēc kāzām salasīt saplēsto trauku suķes un 
no tām veidot mozaīkas. Tas arī sibīriešiem 
bija brīnums.

Un, protams, vēl ģērbšanās. Latvie-
tes, kuras līdzi bija paņēmušas zīda kleitas, 
apakšbrunčus un citus skaistus apģērba 
gabalus, nu bada dēļ bija spiestas daudz ko 
pārdot. Sibīrietes tādus apģērbus nebija re-
dzējušas, tādēļ ne vienu reizi vien varēja re-
dzēt viņas ģērbušās zīda apakšbrunčos un 
vatētajā pufaikā.

Beidzot mājās
1957. gadā beidzot braucām uz mājām. 

Sākumā dzīvojām pie vecvecākiem Sima-
naišiem Talsu rajona Oktē, jo uzreiz vecāki 
savās mājās „Griebumos” iekšā netika. Oktē 
pabeidzu pirmo klasi. 

Mūsu mājas „Griebumi” skaitījās kā sko-
lotāju māja. Tur dzīvoja trīs ģimenes: fizikas 
un matemātikas skolotājs Arvīds Novickis 

ar savu ģimeni, skolotāja Ausma Birnīte un 
skolas apkopēja. Apkopējai ierādīja dzīvok-
li ciema centrā, un mēs beidzot tikām savā 
mājā, gan tikai kā īrnieki. Un arī tikai tāpēc, 
ka ciema priekšsēdētājs Osvalds Paegle pa-
zina manu tēvu un par mums galvoja. Dzīve 
gan savā mājā nekāda jaukā nebija. Mēs pat 
nedrīkstējām no sava dārza paņemt nevienu 
ogu, nevienu ābolu.

No otrās klases sāku mācīties Matkules 
pamatskolā. Lai gan līdz šim biju runāju-
si krieviski un Baturinā mācījusies krievu 
valodā, skolā latviešu valoda man grūtības 
nesagādāja, pat biju teicamniece. Klases au-
dzinātāji man bija Osvalds Berķis un Zenta 
Plezere. Pēc pamatskolas beigšanas turpinā-
ju mācīties Kandavas internātvidusskolā. Te 
man audzinātāji bija Inta un Viktors Vītoli. 
1966. gadā uzreiz iestājos Liepājas Peda-
goģiskajā institūtā pamatskolas skolotāju 
specialitātē.

Tātad visu mūžu esmu bijusi skolotāja. 
Pirmos gadus pēc institūta beigšanas strādā-
ju Kandavas internātvidusskolā par vecāko 
pionieru vadītāju un dzīvoju Talsu ielā 9 
Kārkliņu mājā, no kuras milicija bija pārgā-
jusi uz citām telpām. Tad ilgus gadus strādā-
ju Tumes pamatskolā (vēlāk vidusskolā) un 
darba gaitas nobeidzu Tukuma speciālajā 
skolā 2018. gadā.

Tagad esmu pensionāre. Mani bērni jau 
lieli. Man ir mazbērni un būs vēl. Vienmēr 
visur esmu piedalījusies un turpinu pie-
dalīties. Mana interese par visām norisēm 
sabiedrībā turpinās. Galu galā – dzīve ir 
skaista! Ligita Vanaga.”

VĒSTURE

25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Kan-
davas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede un priekšsēdē-
tājas vietniece Gunda Cīrule, pieminot mūsu tautas traģiskās 
vēstures lappuses un godinot novada un arī visas Latvijas repre-
sēto ļaužu piemiņu, nolika ziedus pagājušā gada nogalē atjau-
notajā piemiņas vietā Matkulē, Kandavas stacijā un Kandavā.
Dagnija Gudriķe

Arī piemiņas akmens Kandavā šajā 
pavasarī ar Latvijas Politiski represēto ap-
vienības un novada pašvaldības atbalstu, 

atguvis salasāmu vēstījumu, kas laika gaitā 
bija krietni cietis. 

Kandavas novada muzeja vadītāja Ine-
se Roze un vēsturniece Aksilda Petrevica 
apmeklēja un nolika ziedus visās Kandavas 

novada Represēto piemiņas vietās. 
Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ, 

represētās personas un citi iedzīvotāji tika 
aicināti individuāli nolikt ziedus un aizdegt 
sveces, ko viņi šajā dienā arī darīja.

1949. gada 25. martā no Kanda-
vas novada deportēja 276 ģimenes, kopā 
707 iedzīvotājus.

„Atcerēsimies un neaizmirsīsim notiku-
mus, kas vismelnākajiem burtiem ierakstīti 
mūsu tautas vēsturē!” 

/ citāts no grāmatas “Atcerēties…  
Neaizmirst….” Padomju represijās  

cietušie Kandavas novadā /

Martā Kandavas kultūras 
namā norisinājās Latvijas iz-
glītības iestāžu Kurzemes re-
ģiona skolēnu skatuves runas 
konkurss, kurā piedalījās da-
lībnieki no Tukuma, Engures, 
Jaunpils, Talsu, Kuldīgas un 
Ventspils novadiem, Ventspils 
pilsētas un, protams, māji-
nieki – pārstāvji no Kandavas 
novada izglītības iestādēm. 
Agita Riekstiņa

Konkursā piedalījās 44 dalībnieki, 
kurus vērtēja kompetenta žūrija:  Dace 
Jurka  – VISC Interešu izglītības un au-
dzināšanas darba nodaļas vecākā referen-
te; Dace Liepeniece – pedagoģe, režisore; 
Anna Jansone – pedagoģe, režisore. 

Kandavas novadu pārstāvēja deviņi da-
lībnieki, kopumā uzstājoties labā līmenī. 

II pakāpi ieguva: 4. klases skolniece 
Linita Vanaga no Vānes pamatskolas, sko-
lotāja Daina Olšteina; 5. klases skolniece 
Estere Marcinkeviča no Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolas, skolotāja Inguna 
Auziņa; 8.klases skolnieks Artus Šimkē-
vičs no Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidus-
skolas, skolotāja Baiba Leitarte

I pakāpi ieguva: 1. klases skolnieks Ģirts 
Lastovskis no Vānes pamatskolas; skolotāja 
Daina Olšteina; 2. klases skolniece Laura 
Kulmane no Kandavas Reģionālās vidus-
skolas, skolotāja Sana Anmane; 10.  klases 
skolnieks Artūrs Jekovičs no Kandavas 
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, skolotāja Iveta 
Grunte; 11. klases skolniece Margarita Se-
līna Bogdanova no Kandavas Reģionālās 
vidusskolas, skolotāja Vita Eglīte.

Labākos panākumus uzrādīja 7. klases 
skolnieks Adrians Gerasimovs no Kanda-
vas Reģionālās vidusskolas (skolotāja Dace 
Kristberga) un 12. klases skolnieks Edgars 
Vesmanis no Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas (skolotāja Inguna Auziņa), 
kuri ieguva Augstāko pakāpi.

Kandavas novadā piemin Komunistiskā genocīda upurus

Noslēdzies 
Kurzemes 
reģiona skatuves 
runas konkurss

Edgars 
Vesmanis

Adrians Gerasimovs 
(no kreisās)  
Laura Kulmane un 
Margarita Selīna 
Bogdanova

Irmas un Kārļa Valdmaņu kāzu foto. 
1946. gada 6. decembris
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Savu Labākā sociālā darbinieka titulu Elita Šmelde uzskata par 
balvu visam Zantes ģimenes atbalsta centram. “Galvenais – 
uzrakstiet, ka tas nav tikai mans nopelns, bet visas mūsu ko-
mandas. Viens jau te nav darītājs”, saka nodibinājuma Zantes 
ģimenes atbalsta centrs sociālo gadījumu vadītāja Elita Šmelde, 
kura Labklājības ministrijas rīkotā konkursā atzīta par Latvijas 
Labāko sociālo darbinieku 2019. To, ka centra vadītāja Aija 
Švāne viņu pieteikusi konkursam, Elita nezināja.

Diāna Kārkliņa, laikraksts “Diena”

Pārsteigums bija arī iedzīvotāju balsis, 
kad internetā ritēja balsojums par kon-
kursa žūrijas noteiktajiem finālistiem. 
“Patīkami, ka darbs tiek novērtēts, jo tas 
nav viegls. Bet man ļoti patīk mans darbs, 
kas varbūt ir dīvaini... “ Elita smaida. Par 
spīti tam, ka ikdienā jārisina smagas situā-
cijas, draudzīgā atmosfēra Zantes ģimenes 
atbalsta centra kolektīvā, kurā strādā spe-
ciālisti no Kandavas novada un arī Tuku-
ma, Saldus, pat Rīgas un Jūrmalas, Elitu 
iedvesmo – it īpaši tad, ja visiem kopīgi iz-
dodas palīdzēt bērniem un mammām, kas 
nonākuši centrā. “Un, ar bērniem strādā-
jot pat šādā vietā, – tā nav depresīva vide!” 
viņa piebilst.

Grāmatvede – audzinātāja 
Zantes ģimenes atbalsta centrs ir viens 

no pieciem šādiem centriem, tas darbojas 
Latvijas Bērnu fonda paspārnē un galve-
nokārt nodrošina sociālo rehabilitāciju 
bērniem, kas cietuši no prettiesiskām dar-
bībām, visa veida vardarbības (fiziskās, 
emocionālās, seksuālās, pamešanas novār-
tā). Vēl viena valsts finansēta rehabilitāci-
jas programma ir vardarbībā cietušām sie-
vietēm, tāpat centrs palīdz krīzes situācijā 
nonākušām ģimenēm ar bērniem.

Sociālie dienesti Zantes centra drošajā 
vidē mēdz ievietot bērnus, ja, piemēram, 
mammai jādodas slimnīcā, bet atvasēm 
nav pieskatītāja, ja audžuvecākiem kaut 
kur jābrauc.

Centrā nonāk nepilngadīgas grūtnie-
ces un māmiņas, arī zīdainīši, no kuriem 
mātes atteikušās uzreiz pēc dzemdībām, – 
līdz brīdim, kamēr audžuģimene nokārto 
formalitātes un paņem mazuli pie sevis. A. 
Švāne stāsta, ka vidēji centrā uzturas ap 20 
bērniem no visas Latvijas un vecumā līdz 
pat pilngadībai.

“Cenšamies dažādot bērnu ikdienu 
un parādīt, ka var dzīvot arī citādi. Un lai 
bērns jūt – mēs tevi novērtējam un mīlam 
tādu, kāds esi,”- teic centra vadītāja.

Elita mazajā Kandavas novada Zantē 
dzīvo pavisam netālu no ģimenes atbalsta 
centra, kurā strādā jau 15 gadu, gandrīz 
kopš pašas tā izveidošanas.

Pati gan ir no Dagdas Latgalē. Elita 
vienmēr gribējusi darbu ar bērniem, vi-
dusskolā domāja kļūt par pedagoģi. “Bet 
kaut kā pēdējā brīdī manas domas nosvē-
rās par labu grāmatvedībai, jo esmu diez-
gan pedantiska, man patīk rēķināt, visu 
sakārtot. Iestājos LLU Jelgavā, kuru gan 
nepabeidzu, toties satiku tur savu vīru. Ie-
precējos Zantē. Tad dzima meitas, mazliet 
pastrādāju Krājbankā, mazliet tirdzniecī-
bā” - Elita stāsta.

2006. gadā A. Švāne uzaicināja Elitu 
nākt strādāt par sociālo audzinātāju jaun-
izveidotajā Zantes ģimenes krīzes centrā 
(par ģimenes atbalsta centru tas kļuva 
vēlāk). Lai gan attiecīgas izglītības viņai 

nebija, Elita saredzēja iespēju strādāt ar 
bērniem un arī mācīties, ko gribējās tikpat 
ļoti.

Paralēli darbam viņa kopā ar vēl di-
vām kolēģēm iestājās Latvijas Universitā-
tē P.Stradiņa Medicīnas koledžā Jūrmalā, 
kur varēja apgūt sociālo aprūpi un sociālo 
rehabilitāciju.

“Apmaiņas programmā uz mēnesi aiz-
braucu arī uz Vāciju, redzēju, kā tur strādā 
veco ļaužu pansionātā, aprūpes centrā,” 
Elita stāsta.

Pēc koledžas beigšanas miera nebija, 
un visas trīs turpināja studijas Sociālā dar-
ba un sociālās pedagoģijas augstskolā At-
tīstība. Pēc gada gan tā tika likvidēta, tāpēc 
Elita sociālā darbinieka diplomu ieguva 
Kristīgajā akadēmijā.

Lai kaut kas uzlabotos 
Elitai ļoti patika audzinātājas darbs. 

Kad viņai centrā piedāvāja kļūt par sociālo 
gadījumu vadītāju, viņa kādu brīdi svārstī-
jās. Tiešā kontakta ar bērniem Elitai aiz-
vien mazliet pietrūkst, lai gan parunāties 
ar centra iemītniekiem viņa aiziet ik die-
nu. Tomēr arī tagadējais amats iet pie sirds, 
jo apvieno darbu gan ar cilvēkiem, gan ar 
kārtību dokumentos.

Sociālais gadījums – tas ir ikviens cil-
vēks, kas nonācis centrā, un viņa situāci-
ja, kam jāpieiet individuāli, Elita skaidro. 
Sociālo gadījumu vadītājas Zantes centrā 
ir divas.

Viņas sarunās ar klientu noskaidro 
problēmu un nosaka mērķi, kas jāsasniedz, 
kamēr cilvēks uzturas centrā. Kopā ar pā-
rējiem kolēģiem – klīniskajiem psiholo-
giem, sociālajiem darbiniekiem, sociālo 
pedagogu un audzinātājām – tiek lemts, 
kas un kā darāms, lai vislabāk palīdzētu 
konkrētajam bērnam vai mammai.

Savukārt brīdī, kad cilvēks gatavojas 
centru pamest, sociālo gadījumu vadītājas 
savelk kopā visu informāciju par to, kā ri-
tējis rehabilitācijas process, kādas bijušas 
sarunas ar klientu, viņa uzvedība un kādi 
ir iesaistīto speciālistu secinājumi.

Vēl viens būtisks Elitas pienākums ir 
saziņa ar visām atbildīgajām iestādēm un 
pusēm – bāriņtiesām, sociālajiem dienes-
tiem, policiju, ārstiem, skolām, vecākiem 
utt. – un tiltu būvēšana starp šīm institū-
cijām un centrā nonākušo bērnu. Elita arī 
uztur sadarbību ar vietējo Zantes skolu, 
kur centra bērni mācās, tāpat centra klien-
tus ved uz medicīniskiem izmeklējumiem 
u. tml. Viņa rezumē:

“Man jārūpējas, lai bērnam mūsu cen-
trā labi klātos un arī lai atrisinātu viņa si-
tuāciju, lai kaut kas viņa dzīvē uzlabotos.” 
Saikni ar centrā reiz pabijušajiem bērniem 
palīdz uzturēt sociālie tīkli. Ja viņi tajos 
raksta, ka mājās nekas nav mainījies, vecā-
ki aizvien dzer, sit vai tml., Elita ar kolē-
ģiem atkal ceļ trauksmi.

Jautāta par biežākajām situācijām, kā-
dās bērni nonāk Zantes ģimenes atbalsta 

centrā, Elita atzīst, ka tās kļūst arvien sa-
režģītākas. Agrāk dominēja gadījumi, ka 
dzērājvecāki pamet bērnus novārtā, šobrīd 
arvien biežāk atved bērnus, kas cietuši ne 
tikai no viena vardarbības veida, bet to 
piedzīvojuši gan fiziski, gan emocionāli, 
gan seksuāli.

Arī A. Švāne piebilst, ka pirms 12–13 
gadiem centrā visa gada garumā nonāca 
trīs līdz pieci seksuālā vardarbībā cietuši 
bērni, parasti padsmitgadīgas meitenes, bet 
tagad šādu gadījumu ir divi, trīs, četri kat-
ru mēnesi, turklāt arī 3–4 gadus veci bērni. 
“Mēs nevaram izārstēt seksuālo vardarbību, 
tā paliek uz visu mūžu. Mūsu uzdevums ir 
mēģināt bērniem pierādīt – tu neesi vainīgs 
pie tā, kas ar tevi ir noticis,” saka A. Švāne.

Elita stāsta, ka kļuvis vairāk tādu gadī-
jumu, kur bērns no vardarbības cietis au-
džuģimenē, tāpat arī gadījumu, kad vecāki 
ir aizņemti, šķiras, bet bērns paliek kaut 
kur pa vidu vai pat tiek izmantots kā ie-
rocis. “Bērns nonāk centrā, vecāki grib, lai 
mēs mainām viņa uzvedību, bet nav gatavi 
paši mainīties, darīt kaut ko, lai palīdzētu 
savam bērnam. Tā parasti ir ar turīgiem, 
labi izglītotiem vecākiem. Tas ir stereotips, 
ka vardarbība notiek tikai zemākajos sa-
biedrības slāņos”- saka Elita.

Biezāka āda, ilgāki vakari 
Lai gan pa šiem gadiem Elita, kā pati 

atzīst, ir uzaudzējusi biezāku ādu, dažkārt 
joprojām grūtākais darbā liekas atsaucības 
trūkums un birokrātija iestādēs, cenšoties 
izcīnīt centra bērniem nepieciešamo.

“Piemēram, bērns jau ilgstoši ir pie 
mums, bet nav ierosināts kriminālprocess. 
Lai gan tu esi visiem paziņojis, ka viņš ir 
cietis smagā fiziskā vardarbībā, nekas ne-
kust uz priekšu,” teic Elita.

“Veiksmīgu gadījumu ir daudz. Kad iz-
dodas atrast audžuģimeni bērnam. Vai kad 
izdodas parādīt mazgadīgai māmiņai, kura 
bērnam nav gatava, ka viņa var būt laba 
mamma. Un ja vēl izdodas sameklēt at-
balsta personas, kas šai māmiņai palīdzēs 
turpmāk, un viņa no centra aiziet, sakot – 
es nekad neatstāšu savu bērniņu... Tu jau 
vienmēr strādā ar cerību, ka būs labi”, Elita 
dalās gandarījuma mirkļos.

Viņa uzskata, ka darbā ar bērniem un 
cilvēkiem vispār noteikti jāieliek sirds. Pa-
līdzēt var tad, kad iejūties viņu ādā.

Tiesa, dažkārt tas nozīmē palikt darbā 
ilgāk vakaros, atsaukties uz zvaniem arī 
brīvdienās.

“Ja mans bērns nonāktu šādā situāci-
jā, es kā mamma arī droši vien zvanītu un 
man būtu vienalga, ka centra darbinie-
kam tad nav darbalaiks. Mēģinu noteikt 
cilvēkiem robežas, kad var zvanīt, bet pa-
šai nesanāk pie tām noturēties, mazliet ar 
sevi vēl jāpastrādā. Tajā pašā laikā man ir 
prieks, ka varu palīdzēt. Un tas atkal visu 
līdzsvaro”- Elita stāsta. Grūtos brīžos viņai 
noder kolēģu atbalsts un padoms, koman-
da kopīgi brauc ekskursijās, svin svētkus. 
Izdegšanu attālina arī sociālajiem darbi-
niekiem pieejamās supervīzijas.

“Un man liekas, ka laukos pati vide 
dziedina. Atnākot mājās no darba, eju 
ārā – man ir dārzs, puķes, mežs, ģimene.”

Neviens  
nav norakstāms 

No bērna, kas nāk no skarbas vides 
un situācijas, nevar prasīt, ka centrā viņš 
būs mīļš un pūkains, jo atskabargainība ir 
aizsargreakcija. Pusaudži nereti iepriekš 
raduši pie ielas dzīves, bet centrā jūtas ie-
slodzīti, jo te ir režīms.

Vides un attieksmes maiņa bērnus to-
mēr ietekmē ļoti pozitīvi. “Ir bijis, ka gai-
dām, kad bērns sāks uzvesties tik šausmī-
gi, kā mūs brīdināja, bet tā arī nesagaidām. 
Tajā, kāds tas bērns pie mums ir atvests, ir 
vainīgi pieaugušie”, saka Elita. Īpašs prieks 
ir tad, ja pat šķietami bezcerīgi huligāni 
kļūst pieklājīgi un izpalīdzīgi, ja rūdītam 
bastotājam iepatīkas mācīties vai ja bērns, 
kurš iepriekš uzskatīts par norakstītu, Zan-
tē saņemas un pabeidz skolu. Centra dar-
binieces tad kā mammas iet uz izlaidumu.

Sociālajā darbā nevar strādāt, ja neesi 
ar zināmu misijas apziņu, Elita vērtē. 

Elitas meitas gan nav gājušas mammas 
pēdās, taču viņa pati ir darbaudzinātāja un 
prakses vadītāja topošajiem sociālajiem 
darbiniekiem.

Par nākotni Elita smaida: “Man patiktu 
mācīties, ja nebūtu jāraksta diplomdarbs. 
Bet nekad nesaki nekad.” Savukārt, saistībā 
ar centru gribētos, lai tas turpina pilnvei-
doties, ieviest jaunas programmas, īstenot 
projektus.

Elita jau šobrīd iesaistās apmācību or-
ganizēšanā skolēniem par atkarību problē-
mām, drošu interneta lietošanu, arī jauno 
māmiņu skolā.

Projektu realizācijā Zantes centrs ir 
ļoti aktīvs. Piemēram, vasarās ar ziedotā-
ju atbalstu tiek rīkotas nometnes pie jūras 
gan centrā mītošajiem bērniem, gan tiem, 
kas te pabijuši iepriekš. Būs nometne arī 
krīzes situācijā nonākušām mammām ar 
bērniem.

Ik gadu, pateicoties sponsoriem, visi 
brauc ekskursijā uz Gotlandi. Jau ir ap-
stiprināti projekti par mākslas terapiju un 
kanisterapiju centrā, top projekts iniciatī-
vas PuMPuRS ietvaros, kas cenšas mazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Būs 
arī izglītojošas nodarbības gan skolēniem, 
gan skolotājiem apkārtnes skolās par mo-
bingu un vardarbību.

Darbā ar bērniem un cilvēkiem vispār 
noteikti jāieliek sirds. Palīdzēt var tad, kad 
iejūties viņu ādā, uzskata Elita Šmelde.

Vidzemes koncertzālē Cēsis plānotā 
konkursa laureātu apbalvošana  

Covid-19 dēļ pārcelta uz 25. septembri.

Viens jau te nav darītājs
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā no 2020. gada 24. februāra  

līdz 30. martam reģistrētie 
jaundzimušie:

Esmeralda Emīlija, Madara, Tomass,  
dvīņi Evelīna un Elgars 

SVEICAM VECĀKUS!

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2020. gada 24. februāra līdz 
30. martam reģistrēti mirušie: 

Gerasimova Ārija (1929) Zante
Golubovska Rita (1934) Sabile

Jēkabsone Daina (1942) Kandava
Jēkabsons Vilnis (1943) Kandava

Pelīte Zigrīda (1939) Kandava
Ronis Alfons (1927) Vānes pagasts
Students Broņislavs (1945) Bauska
Zandersons Jānis (1938) Kandava

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Martā salaulāti divi pāri.
Sveicam jaunlaulātos 
Diānu un Artūru Ozolus!

Laulību  
noslēguši

* * *
Aprīlī  

Smaragda kāzu jubilejā  
sveicam Armu un Viesturu Traniņus!

Martā Zelta kāzas atzīmēja 
kandavnieki Astrīda un Jānis 
Emsiņi. Piedāvājam interviju ar 
gaviļniekiem.
Līga Šupstika

Kā jūs abi iepazināties?
– Jānis: Abi studējām Jelgavā, es mācījās 

mehos, Astrīda – zootehniķos. Iepazināmies 
ballē, pirmajā kursā pirms Jaungada. Tajā 
laikā studentiem balles bija ļoti bieži, pat trīs 
reizes nedēļā – trešdienās, piektdienās un 
sestdienās. Mācības notika arī sestdienās un 
tās bija grūtas un garas. Tomēr atradām laiku, 
lai balles rīkotu, katra fakultāte pa kārtai. Ap-
precējāmies trešajā kursā.

– Astrīda: Kad Jānis pēc balles mani pa-
vadīja mājās, samelojos, ka mācos mežtehni-
ķu fakultātē. Mehāniķi jau skaitījās tādi lep-
nāki un man likās, ka uz zootehniķēm varētu 
šķībi skatīties. Jānis bija pareizais- mācījās ļoti 
labi, skolu beidza ar sarkano diplomu. Kad 
sākām tikties, Jānis mani pieskatīja. Reiz viņš 
pamanīja, ka neesmu ieradusies uz fizikas 
lekciju, nāca mani meklēt uz kopmītnēm. Es 
tur mierīgi gulēju. 

– Jānis: Un joprojām, ja ir kādi strīdi, es 
saku: “Astrīdiņ, tā ir fizika, bet tu jau fizikas 
lekcijās gulēji!”

Kāda bija jūsu kāzu diena?
– Jānis: Kāzu diena bija ļoti jautra, jo 

viesu vidū bija studenti vien, pat visi radi ne-
bija. Astrīdai bija mamma un tētis, mani ve-
cāki nebija, tikai māsas. Apprecējāmies, kad 
abiem bija divdesmit divi gadi. Kāzu diena 
bija saulaina, sniegs nebija nokusis, bija kupe-
nas. Fotografējāmies pie kopmītnēm. 

– Astrīda: Jānim viesos bija 20 zēni, man 
meitenes – tās bija izdancojušās.

– Jānis: Kopā kāzās bija ap 60 viesu. 
Vai abi esat dzimuši Kandavā?
– Astrīda: Es esmu dzimusi Bauskas ra-

jona Taurkalnē. Ģimenē bijām četri bērni 
– divas māsas un divi brāļi. Lielākoties mūs 
audzināja mammīte viena pati, dzīvojām ļoti 
pieticīgi. Kad pabeidzu 8. klasi, vidējā izglītī-
ba bija obligāta, ja nemācījās, vecākiem bija 
jāmaksā soda nauda. Aizgāju uz Saulaines 
tehnikumu. Tehnikumā es diezgan labi mācī-
jos, biju pieradusi slaukt govis un audzinātāja 
domāja, ka no manis iznāktu laba zootehni-
ķe. Aizsūtīja mani uz akadēmiju, un tur iepa-
zinos ar Jāni. 

Jānis: Man ir brālis un bija trīs māsas. 
Dzīvojām Pūrē. Pūrē esmu nodzīvojis 24 ga-
dus, bet Kandavā jau 39 gadus.

Mamma bija lopkopēja kolhozā “17. jū-
nijs” Pūrē, es strādāju, stūmu kūtsmēslus no 
rīta pirms skolas un vakarā pēc skolas. Domā-
ju – cik ilgi es to darīšu un lauku brigādē sie-
nu gubošu. Skatos, brauc traktorists – kas ne-
kait traktoristam. Domāju, iešu mācīties par 
traktoristu.  Atnācu uz Kandavu, izmācījos 

par mehāniķi. Kad es mācījos tehnikumā, 
mēs bijām 1000 zēni, un neviena meitene.

Pienāca laiks, kad mani gribēja iesaukt 
krievu armijā desantniekos. Tehnikumu 
beidzu aprīlī un pārējos tūliņ jūnijā iesauca 
armijā. 20 cilvēku grupu, tajā skaitā mani, 
paņēma uz Rīgu gatavot desantniekiem. 
Desantniekiem iesaukšana bija septembrī. 
Aizbraucu uz Jelgavu, aizgāju mājās, tēvs 
man saka – tev pavēste uz kara komisariātu 
atnākusi. Es saku, ka neiešu. Tēvs, ka milicija 
mani meklēs. Atbildēju – es te neesmu bijis, 
tu mani te neesi redzējis. Devos atpakaļ, no-
liku eksāmenus, tur bija sagatavošanas kurss. 
Nokārtoju eksāmenus un tiku uzņemts. Ar šo 
izziņu devos uz kara komisariātu un teicu, ka 
Jelgavā mācos. Tā arī armijā nebiju.

Izmācījos par inženieri. Mēs bijām precē-
jušies, bija jau bērni. Es biju sarunājis Jelgavā 
strādāt par inženieri, bet Kandavā piedāvāja 
dzīvokli, domāju pastrādāt neilgu laiku. At-
nācu, iepatikās un tā visu mūžu nostrādāju. 
Dzīvokli tā arī nedabūju, to māju neuzcēla, 
septiņus gadus nodzīvojām kopmītnēs, bet 
tad tiku pie mājas.

Cik jums bērnu?
– Jānis: Trīs meitas, trīs mazmeitas, divas 

mazmazmeitas un drīz jābūt mazmazdēlam.
– Astrīda: Abas vecākās meitas ar mani 

augstskolu izgājušas. Jaunākā piedzima, kad 
man bija 39 gadi. Jelgavā dabūju paņemt aka-
dēmisko gadu un pabeidzu neklātienē. Tad 
Jāni norīkoja uz Kandavu un es sadalē varēju 
iet līdzi. Dzīvojām kopmītnēs Sabiles ielā. 

– Jānis: Visu mūžu nostrādāju par skolo-
tāju, kā nemaz nebiju domājis. Labākās atmi-
ņas palikušas par manu pēdējo audzināmo 
kursu, kas pabeidza 2011. gadā. Man patīk 
lauku darbi, pēc sirds aicinājuma esmu zem-
nieks. Man joprojām patīk rušināties pa zemi. 

Vai strīdēties arī sanāk?
– Jānis: Viens no mūsu strīdu iemesliem 

ir, ja manī neklausās.

– Astrīda: Viņš tikai stāsta, stāsta un stās-
ta un man tikai jāklausās pavērtu muti.

– Jānis: Es jau saku, ka Tu vari man ne-
piekrist, bet ir ļoti nepieklājīgi neklausīties. 

Kāda ir ilgās kopdzīves recepte?
– Jānis: Jāsaka, ka tā saldākā dzīvošana 

bija tad, kad tikko apprecējāmies un tagad, 
kad esam pensijā. Pa vidu ir visādi gājis. Strī-
dējušies mēs esam daudz, bet par nopietnām 
lietām nekad. Galvenais ir sarunāties un uz-
klausīt otru. Nekāda īpaša recepte nav, drīzāk 
tā ir pienākuma apziņa – tu esi solījis un solī-
jums jāpilda. Tā mūsu vecāki dzīvoja – mana 
mamma un tēvs. Arī mans tēvs bija liels ru-
nātājs, laikam man tas iedzimis no viņa, at-
ceros, mamma vienmēr tā mierīgi teica: “Nu, 
ko tu, papiņ, burkšķi?”.  Un ja divi strīdas, 
tad vienam jāpiekāpjas. Es saku, ka piekāpjas 
gudrākais. Kurš no mums ir gudrākais, ne-
māku teikt, bet pirmais piekāpjos es (smejas).    

– Astrīda: Man ir šausmīgs raksturs. Tas 
man laikam no tēva. Viņš varēja turēt dusmas 
ilgi un nerunāja ar mammu dienām. Tādiem 
kā mēs nemaz nevajadzētu precēties, mums 
raksturi nesapas. 

– Jānis: Viņa horoskopus lasa, bet jāskatās 
dzīvē! Viņa ir Jaunava, es esmu Zivs. Astrīda  
atradusi, ka šīs horoskopa zīmes nesader. Ja es 
pameklētu, tad varētu atrast, ka ļoti labi sader. 
Lai saglabātu attiecības svarīgi ir uzticēties ot-
ram. Es Astrīdiņai uzticos. Augstskolas laikā 
šad tad palaidu Astrīdu atpūsties uz balli ar 
kursa biedrenēm, paliku ar mazuli mājās. 

– Astrīda: Aizejam uz balli, bet tā jau 
ir – kad esi aizņemta, tad vislielākā piekri-
šana. Pēc balles mani nāk pavadīt, bet pie 
durvīm stāv vīrs. 

– Jānis: Īsāk sakot, galvenais ir pienāku-
ma apziņa pret ģimeni. Tagad jaunie sastrīdas 
un aizskrien pie kādas jaunākas un smukākas. 
Un cik ilgi? Skaties, nepaiet ilgs laiks, kad jau 
trīsreiz precējies un šķīries, cauri dzīves vēt-
rām īries! (smejas). 

Zigrīda Pelīte
/07.03.1939.–18.03.2020./

18. marta vakarā mūžībā devusies Kandavas 
evanģēliski luteriskās draudzes locekle, Zu-
pas virtuves koordinatore Zigrīda Pelīte. 
Zigrīda Pelīte dzimusi 1939. gada 7. martā un 
Dievs viņai deva nodzīvot 81 gadu garu un ba-
gātu mūžu. Zigrīdas mūzš nebija viegls, kad 
meitenei bija tikai divi gadi, nomira viņas tēvs, 
māte daudzus gadus pavadīja izsūtījumā un 
Zigrīda auga pie radiem Kandavā. Te arī viss 
viņas mūžs aizvadīts. Piecdesmit astoņus ga-
dus pavadījusi saskanīgā laulībā ar vīru Ilmā-
ru. Izaudzinājusi trīs bērnus un mūža nogalē 
priecājusies par septiņiem mazbērniem. 
Dievs bija Zigrīdu uzrunājis un viņa cieši pie 
tā turējās, savu dzīvi ielika Dieva rokās un 
uzticējās tam. Desmit gadus Zigrīda bija Kan-
davas evanģēliski luteriskās draudzes Zupas 
virtuves koordinatore, nesavtīgi diendienā rū-
pējoties par dzīves pabērniem un grūtībās no-
nākušajiem. Zigrīda Pelīte paliks savu līdzcil-
vēku atmiņā kā tiešs, atklāts un ticīgs cilvēks, 
kas sevi ziedojusi labdarībai un paļāvusies uz 
Dieva žēlastību.
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Kandavas novada dome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa informē, 
ka ārkārtas situācijas laikā, Dzimtsarakstu 
nodaļa reģistrē dzimšanas un miršanas faktus, 
kā arī pieņem laulību pieteikumus. 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās, ar 
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 63107374.
Atgādinām, ka laulību iesniegumu var iesniegt 
arī elektroniski, parakstot ar e-parakstu.
Plānotās laulības aprīlī tiks reģistrētas tikai 
liecinieku klātbūtnē, bez viesiem.

IN MEMORIAM

Saldākā dzīvošana jaunībā un pensijā

Kandavas novada Bāriņtiesas aicinājums
Kandavas novada bāriņtiesa aicina visus 
novada iedzīvotājus šajā ārkārtas situācijā 
pievērst īpašu uzmanību bērnu drošībai un 
aprūpei.
Kaut arī šobrīd bāriņtiesā nenotiek apmeklētāju 
pieņemšana klātienē, mūsu darbs turpinās, esam 
sasniedzami gan izmantojot e-pastu, gan tālruni.
Lai mēs spētu nodrošināt bērnu un personu 
ar rīcībspējas ierobežojumiem tiesību un 
interešu ievērošanu, lūdzam visus iedzīvotājus 
ziņot bāriņtiesai, ja jūsu rīcībā ir nonākusi 
informācija, ka pašvaldības teritorijā ir bērni, 
kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu 
dēļ, pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez 

likumiskas pārstāvības. Tāpat lūdzam ziņot, 
ja ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru 
vecākiem jāatrodas pašizolācijā.
Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī saistībā 
ar Covid-19, aicinām atsaukties audžuģimenes, 
kuras nepieciešamības gadījumā varētu 
uzņemties bērnu aprūpi, ja viņu vecāki 
veselības stāvokļa dēļ to nespēs. 

Kontakttālruņi saziņai ar bāriņtiesu:
26424743; 63182497; 29117232 
e-pasts: barintiesa@kandava.lv

Zanda Zeltzaķe, Bāriņtiesas  
priekšsēdētājas vietniece
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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. 4 (180). 
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

Marta sākumā uz kārtējo mu-
zikālo vakaru, veltītu Mūzikas 
skolas 60 gadu jubilejai, aicinā-
ja stīgu nodaļas audzēkņi un 
absolventi.
Dagnija Gudriķe

Koncerta apmeklētāji varēja noklausīties 
audzēkņus, kas tikko sākuši apgūt vijoļspēli, 
kam šī bija pirmā uzstāšanās, un tādus, kas 
šo instrumentu jau apguvuši profesionāli. 

“Jūs esat izvēlējušies spēlēt visskaistāko 
un visgrūtāko instrumentu”, – sacīja skolas 
direktore Maruta Balode.

“Kandavā vijoles skan jau sešdesmit 
gadus, jo mūzikas nodaļa ir aizvadījusi seš-
desmit skanīgus gadus. Vijoles klase skolā 
darbojas no pirmā mācību gada. 1959./60.
mācību gadā tā uzņēma pirmos audzēkņus, 
kurus mācīja pasniedzējs Alfreds Brauns. 
Skola toreiz bija dzīvoklis Padomju ielā 16, 
bija vēl pa vienai telpai kultūras namā un 
tagadējā domes ēkā. Tikai 1972. gadā skolai 
piešķīra visiem labi zināmo sarkano ķieģe-
ļu namiņu, kurā bez mūzikas skolas tobrīd 
vēl atradās piena veikals un maizes ceptuve. 
Divus gadus norisinājās remontdarbi. Pub-
likācijā laikrakstā “Komunisma Rīts” 1975. 
gadā skolotāja Inta Freimane rakstījuši šā-
das rindas “Devītās piecgades pēdējā gadā šī 
iestāde saņēma kapitāli izremontētas telpas, 
bet visi celtniecības darbi vēl nav pabeig-
ti un trūkst dažu klašu. Pats galvenais, nav 

nevienas lielākas telpas, kurā varētu notikt 
kora nodarbības, akordeona un pūšamo 
instrumentu spēlētāju kolektīvā muzicēša-
na.” Šajā ķieģeļu namiņā skola draudzīgi sa-
dzīvoja četrdesmit trīs gadus. Un tā kā dzīvē 
aug un attīstās ne tikai bērni, bet arī skola, 
mēs savu sarkano namiņu esam nomainījuši 
pret tagadējo gaismas pili. Augusi un attīstī-
jusies arī vijoles nodaļa. Skaitliskais rekords 
bijis 22 audzēkņi nodaļā, skolu beiguši 57 
vijolnieki un no šiem piecdesmit septiņiem, 
septiņpadsmit ir turpinājuši muzikālo izglī-
tību tālāk. Secinājums viens – visskaistākais 
instruments ir visgrūtākais un vijolnieki ir 
ļoti nopietna tauta. Kad skan vijoles stīgas, 
vibrē mūsu dvēseles stīgas…”

Skolas vēsturē ir ierakstīti 12 vijoles 
spēles pasniedzēju vārdi. Pirmos desmit ga-
dus vijoles skolotāji bieži mainījās, bet tad 
1984. gadā Kandavā ieradās Inga Rubene 
un kadru mainībai tika pielikts punkts. Jau 
35 gadus Inga ir vijoļspēles pasniedzēja, vi-
jolnieku mamma un boss vienā personā. 

No 57 vijoļspēles absolventiem, 45 ir Ingas 
audzēkņi un 13 no tiem viņa sagatavojusi tā-
lākām vijoļspēles studijām. Viena no šī vel-
naduča ir arī Ingas tagadējā kolēģe, skolotāja 
Elīna Jēgermane.

Koncertā piedalījās 2008. gada absolven-
te, profesionālā mūziķe – Ventspils mūzikas 
vidusskolas skolotāja, Baltic Sea Philharmo-
nic orķestra dalībniece Dita Immermane. 

Video sveicienu ar vēlējumu savai skolai 
bija atsūtījusi talantīgā džeza dziedātāja Arta 
Jēkabsone, kura pagājušā gadā absolvēja 
prestižo Ņujorkas universitāti The New Sc-
hool for Jazz and Contemporary Music.

Ciemos bija atbraukusi un ar brīnišķīgu 
alta spēli iepriecināja Latvijas Nacionālās 
Operas orķestra altu grupas koncertmeis-
tare, bijusī skolas absolvente no Zemītes 
Silvija Krauze.

Kad koncerta beigās uz skatuves kopā 
iedziedājās sešpadsmit vijoles, likās, ka gars 
paceļas mākoņos, bet rokas pašas ceļas ap-
laudēt līdzi mūzikas skaņām.

Martā notika arī otrs skolas 
sešdesmitgadei veltītais pa-
sākums – akordeonistu festi-
vāls-koncerts “Svinam kopā!”.
Līga Šupstika

Arī akordeonisti ir skolas vēstures lieci-
nieki 60 gadu garumā, jo šī mūzikas instru-
menta pārstāvji bijuši kopš Mūzikas noda-
ļas pirmsākumiem. Ja, 1959. gadā mācības 
1. klasē uzsāka divi akordeonisti, tad šogad 
ir sasniegts rekords – pieci akordeonisti”. 

Pasākuma vadītāji – KMMS absolvente 
Elza Lepse un audzēknis Artus Šimkēvičs, 
iepazīstināja arī ar citiem interesantiem fak-
tiem par skolas akordeonistiem. 

Kandavas Mūzikas skola dibināta 1959. 
gadā. No pirmā izlaiduma 1965. gadā līdz 
2019. gadam Mūzikas skolas akordeona spē-
les nodaļu absolvējuši 86 audzēkņi. Diemžēl 
tādi, kas turpinājuši mūzikas ceļu, ir uz vie-
nas rokas pirkstiem saskaitāmi. Tieši akor-
deona spēli profesionāli turpinājušas tikai 
divas absolventes: Liene Dravniece un sko-
las skolotāja Daiga Zariņa (abas ir pasnie-
dzējas Dzintras Lindes absolventes). 

Jaunieši bija papētījuši, kādas profesi-
jas dzīvē izvēlējušies akordeona spēles ab-
solventi. To vidū ir skolotāji, bērnudārza 
audzinātājas, biznesmeņi, arhitekti, me-
diķi, sociālie darbinieki, policisti un ITK 
speciālisti. Absolventu vidū ir pazīstamā 

sportiste – airētāja Elza Gulbe (2008. g. ab-
solvente) un aktieris Kaspars Znotiņš (1990. 
g. absolvents), kurš skolā viesojās februārī 
Klavieru nodaļas absolventu un audzēkņu 
koncertā. Kaspars, kā pateicību par mūzikas 
skolā iegūtajām zināšanām, skolai uzdāvinā-
jis 120 basu akordeonu.

Pateicības vārdus un ziedus direktore 
Maruta Balode dāvāja skolotājām Dzintrai 
Lindei un Daigai Zariņai.

Dzintra Linde skolā sākusi strādāt 1973. 
gadā un izaudzinājusi 54 akordeonistus. 
Skolotāja ir ne tikai skolēnu un skolotāju 
mīlēta, bet arī cienīta un respektēta personī-
ba Latvijas akordeonistu vidē. 

1984. gadā skolā darbu uzsākusi 
Dz.  Lindes absolvente, tagad akordeo-
nu nodaļas vadītāja Daiga Zariņa, kuras 
pūrā ir 27 absolventi. Daigas mīlestība 
ir kolektīvā muzicēšana un akordeonistu 
orķestris. Skolotājas lielākais talants ir pa-
plašināt orķestri ar absolventiem, piemē-
ram, ja akordeonu nodaļā ir 10 audzēk-
ņu, tad akordeonistu orķestra koncertos 
vienmēr būs 15. 

Direktore atzīmēja, ka skolas vēstures 
grāmatā ir ierakstītas daudzas skaistas tra-
dīcijas un viena no tradīcijām – ilgdzīvo-
tājām ir akordeonistu festivāli un draudzī-
bas festivāli, tāpēc paldies tika teikts visām 
skolām, kuras radīja kopā būšanas prieku 
un kuplināja svētku koncertu – Ventspils, 
Kuldīgas, Rojas, Valdemārpils, Talsu un 
Tukuma akordeonistiem.

“Ir svarīgi noturēt to mirkli, kad skaņa 
par mūziku top un nepalaist garām to mir-
kli, kad mūzika dvēseli skar, un cilvēks par 
mūziķi top!” – tā jubilāriem svētkos vēlēja 
Ventspils Mūzikas skolas kolektīvs. 

Kandavas Mūzikas skolai – 60

Kad vijoles skan…

Akordeonisti jubileju svin kopā

Skolotājas (no kreisās) Dzintra Linde, 
Daiga Zariņa un direktore Maruta Balode

Ar 1. aprīli mainās nolietoto 
riepu nodošanas maksa
Ņemot vērā, ka ar 2020. 
gadu ir palielinājušās no-
lietotu riepu realizācijas 
izmaksas, informējam, 
ka ar 2020. gada 1. aprī-
li ir palielināta nolietotu 
riepu nodošanas maksa visās SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” pārkrau-
šanas-šķirošanas stacijās un poligonā “Janvāri”. 
Jaunā maksa par riepu nodošanu – 150 EUR/t, 
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 
līdzšinējo 80 EUR/t bez PVN vietā. 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai,  
kas tiek publicēta uzņēmuma mājaslapā  
piejuraatkritumi.lv un Facebook lapā – @piejura.
Kontaktinformācija: Tālr.: 63123306  
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv

SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas 
sabiedrības “Piejūra”” 
Pārkraušanas-šķirošanas 
stacijā Tukumā jebkāda veida 
atkritumi netiek pieņemti
28.marta pēcpusdienā SIA “Atkritumu apsaim-
niekošanas sabiedrības “Piejūra”” pārkrauša-
nas-šķirošanas stacijā Tukumā (Dienvidu ielā 1) 
izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Tā 
kā turpmāko nedēļu laikā notikuma vietā strādā 
VUGD, Valsts policijas un Valsts vides dienesta 
pārstāvji, kā arī uzņēmuma darbinieki veic teri-
torijas sakopšanu, jebkāda veida atkritumi pār-
kraušanas-šķirošanas stacijā netiek pieņemti un 
pakalpojumi netiek sniegti ne privātām, ne juridis-
kām personām. 
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un iecie-
tīgiem. Informācija par ierastā darba atsākšanu 
tiks izziņota.

Par Zaļo zvanveida 
konteineru izvietojumu
Daudzviet mūsu uzņēmuma darbības reģionā ir 
noņemti zaļie zvanveida konteineri, kas paredzēti 
stikla iepakojumam (stikla pudelēm un burkām). 
Noņemtie konteineri bija uzņēmuma SIA Eco Bal-
tia vide īpašums. 
Ir pasūtīti jauni zvanu konteineri, kurus uzstādīsim 
vietās, kur pašvaldība ierīkojusi prasībām atbil-
stošus laukumus. Šobrīd nav zināms, kad notiks 
pasūtīto konteineru piegāde, sakarā ar situāciju 
pasaulē vīrusa COVID-19 izplatības laikā, bet ir 
cerība, ka tas notiks aprīļa beigās.
Šobrīd tiek veikta analīze par noņemto konteineru 
piepildījumu, kas tiks ņemta vērā, plānojot jauno 
konteineru izvietojumu.

Izsludināts projektu konkurss 
uzņēmējdarbībai
Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina  
LEADER projektu iesniegumu konkursa 10. 
kārtu uzņēmējdarbības aktivitātē. Kopējais 
izsludinātais finansējums 1.Rīcībai “Atbalsts 
uzņēmējdarbības  uzsākšanai un attīstībai” - 93 
296, 65 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana 
līdz 28.04.2020. 
Projektu īstenošanas vieta – Kandavas 
Partnerības teritorija: Kandavas novads, 
Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas 
pagasti Tukuma novadā.
Projektu iesniegumu iesniegšana: TIKAI 
ELEKTRONISKI Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. 
Kontaktinformācija: Inta Haferberga, tālr. 
28390394, e-pasts: intaha@inbox.lv. Vairāk 
informācijas: www.kandavaspartneriba.lv; 
www.lad.gov.lv.

PROJEKTS

Atbalsta Zemkopības ministrija  
un Lauku atbalsta dienests


