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VĀRDS 
UZŅĒMĒJIEM

SPORTS
BK Anzāģe 
E-basketbola līgas 
čempioni

10. lpp. >

Par ķiplokiem un 
krūmmellenēm

8. lpp. >

Aktuālākie darbi pilsētā un pagastos, 
kuru īstenošana sākusies vai drīzumā 
tiks uzsākta:

Lielās ielas gājēju ietves atjaunošana 
posmā no Talsu līdz Ķiršu ielai; gājēju ietve 
Sabiles ielā posmā starp Ozolu un Saules 
ielu, asfalta seguma ieklāšana Vidzemes, 
Uzvaras( posmā no Rūmenes līdz Talsu 
ielai), Rožu, Smilšu, Tūju ielās Kanda-
vā; K.Mīlenbaha vidusskolas sporta zāles 
atjaunošana. 

Tāpat investīciju plāna iekļauti seko-
joši darbi pagastos: gājēju ietves izbūve uz 
pastu un stāvlaukumu, kā arī stāvlaukumu 
seguma rekonstrukcija pie kultūras nama 

un pagasta pārvaldes 
Zantē; Matkules pa-
gasta dīķa tīrīšana, 
kā arī ietvju un stāv-
laukuma seguma at-
jaunošana pie ēkas 
“Bērzi”; Vānes pagas-
ta estrādes nojumes 
būvniecība un stāvlau-
kuma izbūve pie pagas-
ta pārvaldes; atsevišķu 
ielu segumu atjaunošana 
Cērē un Zemītē; skatuves 
grīdas būvniecība Valdeķu 
kultūras namā.

Papildus sākotnējiem 
darbiem 2021. gada investīciju plānā 

iekļauti sekojoši darbi:
● Abavas ielas, Talsu ielas, Kurzemes, Meža ielas, Daigones ielas segumu atjaunošana un 
Pļavas ielas izbūve;

● Automašīnu stāvvietu izbūve gar Daigones ielu, lai radītu drošāku gājēju pārvietošanos 
līdzās peldbaseiniem un jaunizveidotajai virvju trasei;

● Cēres skolas fasādes atjaunošana;
● Cēres pagasta estrādes pārbūve;
● Sporta halles trenažieru zāles aprīkojuma iegāde;
● K.Mīlenbaha parka izbūves turpināšana;
● Sociālās mājas “Briedumi” jumta seguma atjaunošana;
● Zemītes pagasta pārvaldes ēkas jumta seguma atjaunošana;
● Vides pieejamības nodrošināšana Kandavas novada muzejā; 
● Atpūtas vietas sakārtošana pie Kandavas novada muzeja;
● Kandavas kultūras nama fasādes remonts;
● Gājēju ietves izbūve uz Ozolāju estrādi no Kūrorta ielas (kāpnes ar 

margu);
● “Veselības takas” izveide pie Teteriņu ezera, kas sastāvētu 

no diviem dažāda garuma lokiem, lai veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu un turpinātu iecerētās aktīvās atpūtas 

teritorijas attīstību;
● Digitāla vides informācijas stenda novieto-

šana Kandavas pilsētā, lai vienkāršotu 
pasākumu afišu izvietošanas iespējas 

un padarītu pieejamāku aktuālo in-
formāciju novada iedzīvotājiem 

un ciemiņiem;
● un citi darbi.

Precizēts 2021. gada investīciju plāns

Turpinājums 2. lpp

Saistībā ar papildus ienākumiem Kandavas novada budžetā no 
pašvaldībai piederošā īpašuma “Karjers” pārdošanas atklātā 
izsolē, tika precizēts 2021. gada investīciju plāns, ievērojami 
papildinot šogad plānoto investīciju sarakstu.



2
2021. gada 5. maijs

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Kandavas novada Pašvaldības poli-
cija konstatējusi, ka arī mūsu no-
vadā ikdienā vērojama bērnu un 
jauniešu pulcēšanās sabiedriskās 

vietās, neievērojot noteiktos ierobežojumus. 
Tomēr arī uz bērniem un jauniešiem attie-
cas visi valstī noteiktie ierobežojumi. 

Tādēļ aicinām vecākus pārrunāt ar 
bērniem valstī pieņemtos ierobežojumus, 
lai izvairītos no situācijām, kad tiek pār-
kāpti sociālās distancēšanās noteikumi un 
citas uzvedības normas! 

Aicinām sociālās distancēšanās noteiku-
mus ievērot visiem iedzīvotājiem t.sk. gan 
vecākiem, gan bērniem!

Ar Covid 19 nebeidzas dzīve un pasaule, 
bet sabiedrībā noteikto normu ievērošana 
dara mūsu pasauli labāku. 

 Kandavas novada Pašvaldības policija 
nebūt nav represīva iestāde, tā vairāk nodar-
bojas ar pakalpojumu sniegšanu. Ar mums- 
policiju- nevajag baidīt bērnus!

Kandavas novada Pašvaldības policijā 
strādā četri policisti un priekšnieks. Darba 
režīmi dažādi, grafiku pieskaņojam pasāku-
miem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Prome-
nādei, Tirgus laukumam, Bruņinieku pils-
kalnam, autoostai, Ozolājiem, skolām u.c.

Pilsētā ir paplašināts videonovērošanas 
tīkls, uz šo brīdi izmatojām 19 kameras t.sk. 
viena ar transportlīdzekļu VIN atpazīšanas 
programmu un četras grozāmas. Būtu vē-
lams turpināt šo tīklu paplašināt.

Aizvadītajā gadā policisti pildīja sa-
vus pamatuzdevumus Kandavā, tās tuvā 
apkārtnē un regulāri izbrauca patruļās 
pa pagastu teritorijām. Izbraukumu laikā 
kontrolējām vispārējo sabiedrisko kārtību 
(dzērāji sabiedriskās vietās, īpaši pie vei-
kaliem, skolu tuvumā, nepilngadīgie smē-
ķētāji, īpašumu sakopšana, administratīvā 
centrā dislocētos īpašumos nenopļauta 
zāle u.c.)

Visa gada garumā un īpaši septembrī 
mums norādīts pastiprinātu uzmanību pie-
vērst skolām un nepilngadīgo uzvedībai.

Pagājušajā gadā izbraucām uz ļoti dažā-
diem izsaukumiem: 

• Uz skandāliem – ģimenēs, starp kaimi-
ņiem u.c.

• Ziņojumiem par dzērājiem dažādās 
novada vietās (lieto alkoholu, guļ uz ielas, 
guļ krūmos, aizmidzis uz soliņa, utt.).

• Uz ugunsgrēkiem.
• Cilvēku pazušanas gadījumiem. 
• Notikumiem ceļu satiksmē.
• Nereti bija izsaukumi uz jauniešu pul-

cēšanās vietām (tirgus, Tirgus laukums, 
Promenāde, u.c. t.sk. dzīvokļos). Pārsvarā 
izsaukumi bija anonīmi, iemesli- jauniešu 
nepieņemamā uzvedība. 

• Atkritumu apsaimniekošanas noteiku-
mu pārkāpumi. 

• Īpašumu nesakopšana, zāles 
nenopļaušana.

Lūgums iedzīvotājiem atcerēties, ka 
katrs ir atbildīgs par savu īpašumu. Šeit pie-
mērots populārais teiciens – “pie katra staba 
policistu nenoliksi”. 

Ļoti bieži ir izsaukumi un pieteikumi, 
kas saistīti ar mājas dzīvniekiem; aizmucis, 
pazudis suns vai kaķis, suns bez uzraudzī-
bas, klaiņojoši kaķi utt. 

Nopietns darbības virziens ir pašvaldī-
bas organizēto pasākumu nodrošināšana, 
kuros nepieciešama policijas klātbūtne.

Statistikas dati objektīvi neatspoguļo po-
licijas darbu – administratīvā prakse ir tikai 
daļa no mūsu darbības.

Bez izsaukumiem, pārbaudām un risi-
nām notikumus un materiālus, kas tiek no-
doti mums pēc piekritības (kompetences), 
pašu konstatētus, saņemtus pa pastu, utt.

Aizvadītajā gadā nogādāti pēc piede-
rības kopā 43 cilvēki, t.sk. – 2 uz VP Tu-
kuma dežūrdaļu (iespējamie noziegumu 
izdarītāji); 34 iereibušie cilvēki – uz dzīves-
vietām; 7 – kuri nespēja nokļūt mājās un pie 
mediķiem.

Noķerti un nogādāti klaiņojošie dzīvnie-
ki – 30. Vēlos atgādināt, ka policijas kompe-
tencē ir uzraudzīt dzīvnieku labturības pra-
sību ievērošanu, bet tai nav dzīvnieki jāķer. 

Jāatzīmē, ka ne visi suņu īpašnieki iz-
pilda dzīvnieku labturības prasības - nesa-
vāc dzīvnieku ekskrementus publiskās vie-
tās. Tam vienmēr ir labi pamanāmas sekas, 
jo cilvēki šajās “mīnās” mēdz iekāpt.

Tuvojas vasara un peldēšanās sezona, 
atpūta ūdens tuvumā, tādēļ lūdzam ievē-
rot noteikumus, kā rīkoties pie ūdens un 
ūdenī, galvenais- neatstājiet bērnus bez 
uzraudzības!

Paldies, visiem, kas mums ir palīdzējuši, 
un tiem, kuri ir sapratuši!

Rihards Zariņš, Kandavas novada 
Pašvaldības policijas priekšnieks

AKTUALITĀTES

Sakarā ar priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem, domes priekšsēdētājas slejas vietā, turpinām stāstīt par paveiktajiem un plānotajiem darbiem domes administrācijā un struktūrvienībās.

Par Kandavas novada Pašvaldības policijas 
darbību aizvadītajā gadā

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIETEIKUMI (t.sk. izsaukumi) 513 326 347 384 400 301 390

NOTIKUMI 96 49 44 37  43 39 41
ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU 
PROTOKOLI 73 58 57 80 82 59 76

t.sk.
LAPK 75.p.1.p. 

(atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpums) 

- - 3 - 2 2 2

LAPK106.p1.d. (dzīvnieku turēšanas 
noteikumu pārkāpums) 1 5 1 2 2 1 3

LAPK 171.p.1.d. 
(iereibis atrodas sab. vietā) 30 27 25 37 28 22 37

LAPK 171.p.2.d. 
(atkārtoti iereibuši sab. vietā) 4 5 13 18 25 20 26

LAPK 1711.p.1.d. 
(iereibuši nepilngadīgie) 14 4 2 6 10 3  2

LAPK 1711.p.2.d. 
(atkārtoti iereibuši nepilngadīgie) - - - 2 2 2 1

Ieskatam, daži skaitļi no 
2014.–2020. gadam, salīdzinājumā: 

Papildus iepriekš minētajiem dar-
biem, visos Kandavas novada pagastos 
tiek plānots uzstādīt jaunas rotaļu iekārtas 
un/vai āra trenažierus, lai nodrošinātu bēr-
niem un jauniešiem iespēju aktīvi darboties 
svaigā gaisā, uzlabot savas fiziskās prasmes.

Esošie laukumi pagastos ir nolieto-
jušies, nepilda savas funkcijas. Lai kaut 
nedaudz uzlabotu šo situāciju, pagastu 

pārvaldnieki, konsultējoties ar pagasta ie-
dzīvotājiem, skolu un bērnudārzu pārstāv-
jiem, apkopoja informāciju par katrā no 
pagastiem visnepieciešamākajām iekārtām.

Visi plānā iekļautie darbi vēl tiek ap-
spriesti un pastāvīgi aktualizēti, lai finan-
sējuma apguve tiktu veikta sabalansēti visā 
novada teritorijā.

Sintija Kokina, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Precizēts 2021. gada 
investīciju plāns

Zantes esošais rotaļu laukums

Valdeķos esošais 
rotaļu laukums

Valdeķos plānotās 
iekārtas

Zantē plānotās iekārtas

Zemītē esošais rotaļu laukums

Zemītē plānotās iekārtas

Sākums 1. lpp.
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Aprīlī beidzot sagaidīts siltāks 
laiks, nelieli ierobežojumu at-
vieglojumi un pāris jaunumu. 
Nav noslēpums, ka digitālais 
darbs ar jaunatni mums ļāvis 
sasniegt jaunas virsotnes. Taču 
tas arī devis jaunus izaicināju-
mus. Tā kā centra darbinieces 
nemitīgi seko līdzi aktualitā-
tēm, t.sk. dažādiem pētījuma 
rezultātiem, atklātas neierastas 
metodes darbā ar jauniešiem. 

Laura Kristīne Anšance  
| MJIC “Nagla” jaunatnes darbiniece |

Secināts, ka jaunieši labprāt skatās In-
stagram storijus jeb stāstus, īpašu priekš-
roku dodot tieši video formātiem. Tad nu 
pilotprojekta ietvaros visas darbinieces un 
vairāki jaunieši sagatavoja video reportāžas 

no savas ikdienas. To laikā visiem intere-
sentiem bija iespēja uzdot sev interesējo-
šos jautājumus. Vērtīgi, ka, izmantojot šo 
iespēju, jaunieši uzdeva ne tikai izklaidē-
jošus, bet arī izzinošus jautājumus, piemē-
ram, kā var kļūt par jaunatnes darbinieku, 
kāda izglītība nepieciešama; kur vērsties un 
kā rīkoties, ja ir sava ideja un iniciatīva. 

Aprīļa ietvaros Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūra piedāvāja virkni 
dažādu izglītojošu vebināru un projektu 
darbnīcu. Šīs iespējas izmantoja gan jau-
nieši, kas vēlas tuvākajā laikā izstrādāt 
projektus, gan darbinieki, lai jau drīzu-
mā sniegtu jauniešiem jaunas, vērtīgas 
aktivitātes. 

Administratīvi teritoriālās  reformas 
ietvaros, esam sākuši plānošanas darbu 
ar Tukuma, Engures un Jaunpils nova-
du, lai saprastu, kā turpmāk tiks īstenots 
jaunatnes darbs. Jāatzīst, ka katrs novads 
strādā atšķirīgi. Ja mūsu stiprās puses ir 
gan digitālais, gan mobilais darbs ar jau-
natni, tad pārējos novados tas vai nu ir 
nesen sākts, vai nav aktualizējies. Savu-
kārt, pārējie novadi ir vairāk orientēti uz 
iespējām, no kurām mēs jau esam attei-
kušies lielās birokrātijas un atskaišu dēļ. 
Neapšaubāmi – ir pasākumu kopumi, kur 
apvienošanās nāks tikai par labu, taču ne-
pamet doma, ka savā jomā esam diezgan 
vadošā pozīcijā.

Ņemot vērā, ka jau no 12. aprīļa jau-
niešiem ar ierobežotām iespējām piedā-
vājam klātienes darbu, viņiem ir iespēja 
individuāli tikties ar kādu no darbinie-
cēm. Tāpat vienreiz nedēļā tiek organi-
zētas nodarbības ārā līdz 10 cilvēkiem. 
Joprojām tiek īstenots digitālais darbs ar 
jaunatni. Par visām aktualitātēm iespē-
jams uzzināt jcnagla.lv un centra sociāla-
jos tīklos @jcnagla. 

Joprojām tiek īstenots digitālais darbs ar jaunatni

Īstenota iedzīvotājas iniciatīva – 
“Sen jau vajadzēja!”
Kopš šī gada 16. janvāra Kan-
davas iedzīvotāja Laura Kris-
tīne Anšance uzsākusi mā-
cības Pasaules Dabas Fonda 
“Aizstāvības akadēmijas” kur-
sā, kas tiek īstenots ar Aktīvo 
iedzīvotāju fonda atbalstu. 

Šī kursa ietvaros jaunieši tiek apmācīti 
par pilsoniskās līdzdalības formām un 
iesaistīti aktivitātēs, kas veicina ticību 
personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pie-
ņemšanu valstī, mudināti uz rīcību intere-
šu pārstāvniecībā un iedrošināti ietekmēt 
politiskās iniciatīvas.

 Mācību noslēgumā studentiem jā-
izstrādā kursa darbs interešu aizstāvībā. 
Laura Kristīne savu kursa darbu vērš uz 
atkritumu apsaimniekošanu un tā mēr-
ķis – šķirojamo atkritumu konteinera 

pieprasīšana un uzstādīšana pie Kandavas 
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu cen-
tra (Zīļu iela 2).

“Ņemot vērā, ka pie centra atrodas 
tikai nešķiroto atkritumu konteineri un 
bieži vien tie ir piepildīti ar PET pudelēm, 
skārda bundžām un dažkārt pat stikla 
pudelēm, rodas pamatota nepieciešamība 
pēc atkritumu šķirošanas konteinera,” ap-
galvo kursa darba izstrādātāja. 

Sazinoties ar AAS “Piejūra”, SIA “Kan-
davas ceļi”, domes izpilddirektoru, priekš-
sēdētāju un saimniecības nodaļas vadītāju, 
ir pabeigta laukuma sagatavošana un uz-
stādīti atkritumu šķirošanas konteineri. 
Aicinām visus iedzīvotājus būt atbildīgiem 
un ņemt vērā “Piejūra” atkritumu šķiroša-
nas prasības!

Projektu “Jauniešu līdzdalības veicinā-
šana un stiprināšana interešu aizstāvībā” 

finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 
caur EEZ un Norvēģijas grantu program-

mu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
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KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE NOTIKS 2021. GADA 27. MAIJĀ PLKST. 13.00, 
KOMITEJU SĒDES 20. MAIJĀ NO PLKST. 13.00.

Kandavas novada
domes sēdē 2021. gada 29. aprīlī 

pieņemtie lēmumi
Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumos
• Apstiprināja grozījumus 2014. gada 29. decembra no-

teikumos “Noteikumi par Kandavas novada izglītības 
iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu”, kuri 
stājas spēkā 2021. gada 1. maijā (konsolidēti noteikumi 
publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašval-
dība- noteikumi, nolikumi, cenrāži).

Finanšu jautājumos
• Apstiprināja pašvaldības 2020. gada pārskatu un pār-

skatu par budžeta izpildi 2021. gada 1. ceturksnī.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2021. gada 28. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 “2020. gada pašvaldības bu-
džets” (saistošie noteikumi publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība – budžets)

• Nolēma veikt pārmaksātā nekustamā īpašuma nodok-
ļa atmaksu SIA “LatRosTrans” 49086,62 EUR apmērā 
no 2021. gada pašvaldības budžeta.

• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 177 451,46 
EUR apmērā, ar atmaksas termiņu 5 gadi, projekta 
“Transporta infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Sociālās palīdzības un veselības 
aizsardzības jautājumos
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 11 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta sais-
tošajos noteikumos Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pa-
balstu piešķiršanu”, kas nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

• Nolēma izīrēt telpu sociālajā dzīvojamā mājā “Brie-
dumi”, Matkules pagastā  , pašvaldības nelabiekārtotu 
četristabu dzīvokli “Eglāji”-4, Zantes pagastā; pašval-
dības dzīvokli “Aizdzires skola 8” Valdeķi, Kandavas 
pagasts.

Komunālos un vides jautājumos
• Apstiprināja SIA „Kandava komunālie pakalpojumi” 

2020. gada un 2021. gada 1. ceturkšņa pārskatus.

Citos jautājumos
• Nolēma, investīciju projektu “Kandavas novada so-

ciālā dienesta ēkas 1.stāva pārbūve Jelgavas ielā 4A, 
Kandavā” apstiprināt kā pašvaldības 2021. gada prio-
ritāro projektu, un iesniegt to Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā aizdevuma saņemšanai 
un īstenošanai.

• Nolēma piešķirt divām personām nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 2021. taksācijas gadam, sākot 
ar 2021. gada 1. aprīli, un samazinot nodokļa summu 
par 50% .

• Apstiprināja precizētus Kandavas novada domes  2021. 
gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 9 „Par reklā-
mas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publis-
kās vietās Kandava novadā”. Noteikumi nosūtīti Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināša-
nai. (noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 3. jūnijā un tiks 
publicēti Kandavas Novada Vēstneša maija izdevumā).

• Nolēma iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijai projekta pieteikumu “Dabisko zālāju 
atjaunošana Abavas senlejā, Kandavas novadā”, pro-
jekta kopējās izmaksas 41 325,00 EUR, no kurām 
publiskais finansējums 35 126,25 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 6 198,75 EUR. 

• Nolēma nodot Iekšlietu ministrijai bez atlīdzības do-
mes īpašumā esošo zemes vienību “Ūdenstornis Lie-
pās” ēkas būvniecībai, kurā tiks izvietots C kategorijas 
ugunsdzēsības depo, Valsts policijas un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta struktūrvienības.

• Apstiprināja investīciju plāna 2021. gadam aktualizē-
to redakciju (aktualizēts plāns publicēts mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- plānošanas 
dokumenti)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

“Grozījumi Kandavas novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23 “Kandavas no-
vada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu 6. panta sesto daļu

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 23 “Kandavas novada pašvaldības līdzfi-
nansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai ka-
nalizācijas tīkliem” (turpmāk - noteikumi), kas ap-
stiprināti Kandavas novada domes sēdē 2017. gada 
28. decembrī, protokols Nr. 20 3.§, Kandavas No-
vada Vēstnesis, 2018, 3.nr., 2019, 3.nr., 2020, 10.nr. 
šādus grozījumus: 

Izteikt noteikumu 7.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
• “7.1.5. personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai 

Iesniedzēja mājsaimniecībā ir persona ar šajā apakš-
punktā minēto invaliditāti.”

Izteikt noteikumu 8.1.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

• “8.1.5. personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai 
Iesniedzēja mājsaimniecībā ir persona ar šajā apakš-
punktā minēto invaliditāti.”.

Paskaidrojuma raksts
Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017. gada 28.de-

cembra saistošajos noteikumos Nr. 23 “ Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem” PROJEKTAM

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Kandavas novada domē ir saņemts iesniegumu - 
priekšlikumu noteikumu 7.1.5.apakšpunktā veikt 
šādus precizējumus: “personām ar 1. vai 2. grupas 
invaliditāti, vai personas ģimenē ir persona ar šajā 
apakšpunktā minēto invaliditāti.”.
Izvērtējot iesniegto priekšlikumu, pašvaldība uzska-
ta, ka nepieciešams sniegt atbalstu mājsaimniecī-
bām, kurās ir persona ar invaliditāti. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Izteikt noteikumu 7.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1.5. personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai 
Iesniedzēja mājsaimniecībā ir persona ar šajā apakš-
punktā minēto invaliditāti.”.
Izteikt noteikumu 8.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.1.5. personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai 
Iesniedzēja mājsaimniecībā ir persona ar šajā apakš-
punktā minēto invaliditāti.”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana nepalielinās paš-
valdības budžeta izdevumus, jo 2021. gada budže-
tā ir plānots līdzfinansējums nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai 

kanalizācijas tīkliem. Pieslēgumu skaits samazinās, 
tāpēc turpmākajos gados pieprasījumam pēc līdzfi-
nansējuma paredzēts samazināties. 
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumu mērķgrupa ir pakalpojumu lietotāji, 
ūdenssaimniecības pakalpojumu un decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Kandavas no-
vada teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošina Kandavas novada paš-
valdība un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”.
Kandavas novada pašvaldība un ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēji ir institūcijas, kurās fiziska 
vai juridiska persona var vērsties noteikumu pie-
mērošanas jautājumos. Noteikumi izskatīti Vides 
aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas un 
Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejas 
sēdēs 2021.gada 18. martā. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsul-
tācijas ar privātpersonām.

Ar jaunām ierosmēm aprīļa 
izskaņā pabeigts “Izaugsmes 
prakses cikls Kandavā 
“Tieši un laikā!”” 5.-9. klašu 
skolēniem. 

Ja aprīļa nedēļas nogalēs redzējāt jau-
niešus spilgtās vestēs un ķiverēs - tie bijām 
mēs! Ārtelpās – pilsētas vidē pieredzējušu 
pedagogu vadībā norisinājās virkne izzi-
nošu nodarbību, sākot no darba ar sevi līdz 
pat virtuālam ceļojumam pa Eiropu. Kāds 
atklāja sevī talantu disku golfā, kāds pirmo 
reizi izstaigāja Čužu purva taku, bet kāds 
uzzināja, ko nozīmē “runāt caur puķēm”. 
Projekta dalībnieki varonīgi cēlās nedēļas 
nogales rītos, lai jau 9.00 būtu “uz strīpas”. 
Skolēni pierādīja, ka  prot mobilizēties 
mācību apguvei, kā arī spēcināt iemaņas 
jēgpilnai un rezultatīvai sadarbībai klases, 
skolas kolektīvā un ģimenes apstākļos.

Augstu novērtējam ikviena dalībnieka 
ģimeni, bez kuru atbalsta mums nekas ne-
izdotos! Īpašs paldies mūsu pedagogiem 
Ivetai, Andželai, Baibai, Agitai un brīv-
prātīgajiem – Annijai, Ilzei, Matīsam un 
Kristam.

Lai veicinātu iedzīvotāju līdz-
dalību Kandavas novada vides 
labiekārtošanā, dzīves telpas 
uzlabošanā un radošu inicia-
tīvu īstenošanā, KNIF piedāvā 
finansiālu atbalstu labāko 
projektu iesniedzējiem.

Līdz 2021.gada 15.maijam projektu 
pieteikumus var iesniegt Kandavas nova-
da nevalstiskās organizācijas vai iedzīvo-
tāju grupas, kas apvienojušās, lai īstenotu 
kopīgas ieceres. Konkursā projekta idejas 
īstenošanai var pieprasīt finansējumu līdz 
400.00 EUR. Projektam var tikt piešķirts 
arī daļējs finansējums no pieprasītās sum-
mas, bet projekta īstenotājiem jānodro-
šina arī 10% līdzfinansējums, kas var būt 

naudas, brīvprātīgā darba vai mantas/pa-
kalpojumu ieguldījuma veidā. 

Visus projektus, kas atbildīs konkursa 
nosacījumiem, vērtēs Kandavas novada 
iespēju fonda Uzraudzības komitejas da-
lībnieki un Valdes locekļi. Konkursa uzva-
rētājiem pieteiktie projekti būs jāīsteno no 
1.jūnija 2021.g. līdz 30. oktobrim 2021.g. 

Konkursa nolikumu un pieteikuma 
anketu var atrast Kandavas novada paš-
valdības mājas lapā http://www.kandava.
lv sadaļās - Aktualitātes un Informācija 
iedzīvotājiem. Pieteikums vienā eksemplā-
rā līdz 2021.gada 15.maijam plkst.17.00. 
jāiesniedz aizlīmētā aploksnē Kandavas 
novada iespēju fondā, Jelgavas ielā 4a, 
gan elektroniski, nosūtot uz e-pasta adre-
si knifkandava@inbox.lv Informācija un 
konsultācijas: 26527265 Ērodeja Kirillova, 
29259272 Signe Ezeriņa.

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF), ar Kandavas novada 
domes atbalstu, izsludina 8. proj ektu konkursu “Dari pats!”

Noslēdzies izaugsmes 
prakses cikls Kandavā 

“Tieši un laikā!”

Projekta īstenotājs: Rīgas Vācu kultūras biedrība, Kandavas filiāle. Projekta līg. Nr. 5-29/161, 
īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros.
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Visu maiju un līdz pat pašval-
dību vēlēšanu dienai turpinās 
Latvijā vadošā pašvaldību un 
valsts tiesību eksperta Arvīda 
Dravnieka sniegtās bezmak-
sas konsultācijas. 

Akcijas “Ja ir VĒLĒŠANĀS, TAD jāpie-
dalās VĒLĒŠANĀS!” mērķis ir ļoti ērtā un 
sasniedzamā veidā dot iespēju jebkuram 
pilsonim uzzināt visu par un ap vēlēša-
nām, politiku un novadu reformu. Nav ie-
mesla kautrēties, ka “man jau nav nekādu 

gudru jautājumu”. Piezvaniet! Dravnieka 
kungs priecāsies jūs dzirdēt! Katrs jūsu 
jautājums, pārdomas, sašutums un bažas 
var radīt jaunas ierosmes. Zvans ir bez 
maksas! Iesaistieties, interesējieties, zva-
niet! Zinoši vēlētāji un prasīgi pilsoņi ir 
tas, ko Latvijai vajag. 

Projektu “Demokrātisko kompetenču 
inkubators” finansē Islande, Lihtenštei-
na un  Norvēģija  caur EEZ un  Norvēģi-
jas  grantu programmu “Aktīvo iedzīvotā-
ju fonds”. Īsteno Latvijas Vācu savienība, 
Kandavas koordinators: Rīgas Vācu kul-
tūras biedrības Kandavas filiāle. Norvēģi-
jas partneris: Fjellugla Kompetanse AS.

Jau pēc mēneša notiks pašvaldību vēlēšanas. Šoreiz tās notiks 
daudz plašākā teritorijā – jaunā Tukuma novada ietvaros. Lai 
gan Satversmes tiesas spriedums vēl nav paziņots, vēlēšanas 
notiks pēc jaunā teritoriālā dalījuma. Tas nozīmē, ka mums 
visiem ir jāpiedalās vēlēšanās, un visiem spēkiem ir jācenšas, 
lai Tukuma novada domē būtu Kandavas pārstāvniecība. 

Aicinām iedzīvotājus nebrīnīties, ka 
kandavnieku vārdi atrodami vairākos sa-
rakstos, tāds diemžēl ir vēlēšanu princips, 
ka vēlēšanās drīkst piedalīties tikai pēc 
politisko partiju principa. Arī kandavnie-
ki atrodas dažādās politiskajās partijās, 
un šoreiz nākas veidot komandu kopīgi 
ar citu nodaļu pārstāvjiem. Nākas veidot 
komandu, atbilstoši partijas ideoloģijai un 
kopīgam mērķim. Atgādinām, ka šogad 
ir iespēja balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī 
jaunā Tukuma novada teritorijā uzrādot 
ID karti vai pasi.

Iedzīvotāji vērsušies ar jautājumiem, 
kāpēc netika veidots atsevišķs kandav-
nieku vēlēšanu saraksts. Diemžēl, tas nav 
tik viegli izdarāms, tad daudziem kandi-
dātiem nāktos izstāties no partijām, kurā 
viņi darbojas. Lai veidotu kandavnieku 
deputātu kandidātu sarakstu, vispirms 
būtu jānodibina partija, kurā jābūt ne 
mazāk kā 200 biedriem, un visiem jābūt 
notariāli apstiprinātiem, kas šajā pandē-
mijas laikā ir gandrīz nereāli izdarāms. 
Vai arī visiem būtu jāapvienojas jau zem 

kādas esošās politiskās partijas. Bet arī 
šādā gadījumā nav pārliecības, ka Tuku-
ma domē tiktu ievēlēts vairāk nekā viens 
deputāts no Kandavas novada, jo ie-
priekšējās vēlēšanās piedalījās 3000 Kan-
davas novada vēlētāju, Tukuma novadā – 
9000 vēlētāji. Vēl jāņem vērā Jaunpils un 
Engures novadu vēlētāji, kas diezin vai 
būtu ieinteresēti balsot par Kandavas 
sarakstu.

Uz Tukuma novada pašvaldību vē-
lēšanām startē deviņu politisko spēku 
deputātu kandidātu saraksti un kandav-
nieki meklējami teju visos sarakstos. 
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem 
un piedalīties vēlēšanās, jo katra balss ir 
svarīga Kandavas novada deputātu pār-
stāvniecībai jaunajā domē. Tāpat svarīgi 
ir pārdomāt, par kuru no kandidātiem 
vai sarakstiem atdot savu balsi, kurš de-
putāts būs spējīgs aizstāvēt savu novadu 
un veicināt novada attīstību, jo balsis var 
sadalīties, un līdz ar to deputāta mandā-
tu un pārstāvniecību domē var nesaņemt 
neviens.

Katram ir jāpiedalās 
pašvaldību vēlēšanās!

Arvīda Dravnieka konsultācijas 
par pašvaldību vēlēšanām un 
novadu reformu turpinās

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF), ar Kandavas novada 
domes atbalstu, izsludina 8. proj ektu konkursu “Dari pats!”

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) atgādina, ka 
2020. gadā ir noslēgušies ūdenssaimniecības paplašināšanas 
būvdarbi Kandavā. Iedzīvotāju ērtībām un vides piesārņojuma 
mazināšanas nolūkā izbūvēti jauni ūdens un kanalizācijas tīkli 
Skolas, Lāčplēša, Kurzemes un Vidzemes ielās, jauni kanalizā-
cijas tīkli Raiņa, Uzvaras, Parka, Tūju, Sabiles un Lielajā ielā. 
Būvdarbu ietvaros izbūvētas 108 kanalizācijas pieslēgumu 
vietas mājsaimniecībām, pie kurām, izmantojot pašvaldības 
līdzfinansējumu, 64 mājsaimniecību īpašnieki jau izbūvējuši 
un pieslēguši savus iekšējos tīklus.

“Tas ir neatsverams fi-
nansiāls atbalsts, ko orga-
nizējusi Kandavas novada 
dome. Ne visās pašvaldībās 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūvei un pieslēgša-
nai ir noteikts pašvaldības līdzfinansējums,” 
tā par iespēju realizēt mūsu laikmetam at-
bilstošus sadzīves apstākļus saka KKP val-
des loceklis Dzintars Rušmanis. 

Domes saistošie noteikumi Nr. 23. “Kan-
davas novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgā-
des vai kanalizācijas tīkliem” paredz 50% 
līdzfinansējumu pieslēgumu projektēšanas 
darbiem, izbūvēto komunikāciju inženier-
tehnisko uzmērījumu veikšanai un reģistrā-
cijai, bet ne vairāk kā 100,00 EUR. Tāpat sa-
skaņā ar cenrādi kanalizācijas tīklu izbūvei, 
bet ne vairāk kā 580 EUR, ūdensvadam līdz 
560 EUR. Gandrīz par trešdaļu lielāks at-
balsts paredzēts īpaši aizsargājamām iedzī-
votāju grupām – vientuļiem pensionāriem, 
trūcīgām un maznodrošinātām personām, 
personām ar invaliditāti un daudzbērnu 
ģimenēm. 

Apvienojoties novadiem 
visi saistošie noteikumi tiks 
konsolidēti jeb apvienoti

Dz. Rušmanis turpina: “Apvienojoties 
novadiem jaunajā administratīvajā teri-
torijā, visi sasitošie noteikumi tiks kon-
solidēti, jeb apvienoti. To, kāds jaunās 
pašvaldības līdzfinansējuma apmērs tiks 
saglabāts tieši šo darbu atbalstam, šobrīd 

ir pāragri spriest. Tāpēc 
aicinu jau tagad visus īpaš-
niekus, pie kuru mājsaim-
niecībām ir izbūvēti jaunie 
inženierkomunikāciju pie-
vadi, pieslēgties pie jauna-

jām komunikācijām.
Tāpat ir jāatgādina, ka pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, 
iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir tā saucamās 
sirsniņmājas, jeb kanalizācijas notekūdeņu 
ietaises, kas nav pieslēgtas centralizētajiem 
tīkliem, vēl līdz šā gada 31. decembrim ir 
jāreģistrē KKP un jāsaved kārtībā, ja nepie-
ciešams, atbilstoši vides aizsardzības prasī-
bām. Otrs, ja šajā termiņā decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas atbilstība prasībām 
nebūs nodrošināta un attiecīgajam īpašu-
mam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir 
ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, 
īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Šo noteikumu un iespēju kopums ir 
kā “burkāns un pātaga”, kas kalpo par labu 
mums pašiem un vides kvalitātei, kurā mēs 
paši dzīvojam.”

Vairāk par pieslēgumu centralizētajiem 
ūdensvadam un kanalizācijai ierīkošanu 
var jautāt KKP speciālistiem, zvanot pa 
tālruni 26603244, 29181411 vai rakstot uz 
e-pastu sia_kkp@inbox.lv. Aktuālā infor-
mācija atrodama arī tīmekļa lapā https://
kkp.kandava.lv/.

Informāciju sagatavoja SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi”

Nepalaist garām 
līdzfinansējumu
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Kandavā Dārza ielā 11, pie 
bijušās Izpildu komitejas 
ēkas, šobrīd visu aizmirsts 
un nesakopts, atrodas piemi-
ņas ansamblis Otrā pasaules 
karā kritušajiem 26 sarka-
narmiešiem, Kandavas puses 
iedzīvotājiem. 

Sākšu ar vēsturisku atkāpi.
Otrais pasaules karš bija globāls bru-

ņots konflikts, kas iesaistīja vairumu pa-
saules valstu, plašākais un pēc bojāgājušo 
cilvēku skaita postošākais karš vēsturē. 
Karš ilga no 1939. gada 1. septembra līdz 
1945. gada 2. septembrim un prasīja ap 70 
miljonu civiliedzīvotāju un militārpersonu 
dzīvību. Eiropā karš beidzās ar Vācijas pa-
došanos 1945. gada 8. maijā. 

Pārkāpjot starptautiskās vienošanās 
PSRS-Vācijas karā tika ierauti arī 
vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas 
iedzīvotāji. Sarkanajā armijā Otrā 
pasaules kara laikā cīnījās 80 000-
100  000 Latvijas iedzīvotāju, na-
cistiskās Vācijas pusē iesaistīto 
skaits sasniedza 110 000 latviešu. 
Gan brīvprātīgi, gan piespiedu 
kārtā vīriem nācās tērpties oku-
pētājvalstu militārajās formās un 
piedalīties karā. Kandavas pusē 
dzīvojošie nebija izņēmums. Tā-
dēļ arī Kandavā un Kandavas no-
vadā ir vairākas piemiņas vietas 
kara upuriem.

Kandavas luterāņu baznīcā at-
rodas divas plāksnes leģionā kri-
tušo 41 karavīru piemiņai. 

Plāksnes uzstādīja Latvijas Nacionā-
lo Karavīru biedrības Kandavas nodaļas 
biedri, un tās tika iesvētītas 1992. gada 18. 
novembrī un 1994. gadā.

Savukārt, 1981. gadā Kandavā, Dārza 
ielā 11, tika izveidots piemiņas ansamblis 
Otrā pasaules karā kritušajiem 26 sarkanar-
miešiem, Kandavas puses iedzīvotājiem. 

Kritušo saraksts tika izveidots aptaujājot 
piederīgos un bijušos cīnītājus. Cīnītāju 
vārdi un uzvārdi tika veidoti no metāla 
burtiem, kuri piestiprināti uz trijstūrveida 
betona pamatnēm. Izgatavošanas darbus 
veica Nifonts Kuzmins. Kritušo karavīru 
mirstīgās atliekas šeit neatrodas, jo lielākā 
daļa no sarakstā minētajiem atdusas plaša-
jā Padomju Savienībā.

VĒSTURE

Pieminot Latvijas  
iedzīvotāju pirmās masu 
deportācijas 80. gadadienu, 
vienlaikus visā valstī  
notiks 1941. gadā  
izsūtīto iedzīvotāju  
vārdu lasījumi.

2021.  gada 14.  jūnijā aprit 80 gadu, 
kopš Padomju Savienība pēc Latvijas oku-
pācijas organizēja pirmās masu deportāci-
jas. 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 
tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot depor-
tāciju upurus, vienlaikus visā Latvijā lasīs 
1941.  gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju 
vārdus. Piemiņas pasākumi notiks arī tau-
tiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.

Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 
80  gadi kopš 14.  jūnija deportācijām” 

notiks vienlaikus visā Latvijā – katrā paš-
valdībā plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā 
deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, 

tādējādi godinot ikviena izvestā Latvi-
jas valstspiederīgā piemiņu. Lasījums 
no katras pašvaldības tiks straumēts 

reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, 
kur būs pieejama “Karšu izdevniecības 
Jāņa sēta” izstrādāta digitāla Latvijas kar-
te ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no 
pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vē-
lāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu 
videomateriāli, kā arī dati par deportēta-
jiem, lai veidotu un attīstītu publiski pie-
ejamu tiešsaistes platformu, kas vizuali-
zē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert 
apmēru un sekas, parādot statistiku un 
vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem 
izvesto cilvēku stāstiem.

Pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” at-
spoguļos Latvijas sabiedriskie mediji.

Piemiņas pasākumu rīko Valsts pre-
zidenta kanceleja sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku, ekspertiem no 
Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdev-
niecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem 
medijiem.

14. jūnijā notiks 1941. gadā izsūtīto 
iedzīvotāju vārdu lasījumi

 Piemiņas vietu svi-
nīgi atklāja Kandavas 
pilsētas 750 gadu jubi-
lejas pasākumu laikā. 

1990. – tajos gados 
piemiņas vieta bieži 

tika bojāta, nopostot veidotos uzrakstus. 
2000. gadu sākumā novada pašvaldība no-
lēma atlikušos burtus noņemt. 

Šobrīd betona pamatnes ir bez uzraks-
tiem, apaugušas ar sūnām, un piemiņas 
ansamblis savu vēstījumu vairs nepilda. 

Kandavas novada pašvaldība vēlas šo 
vietu sakārtot. Mēs esam sazinājušies ar 
Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldes 

darbiniekiem, kuri neiebilst betona pa-
matņu nojaukšanai.

Šajā laukumā plānots uzstādīt Miera 
zīmi, jo Otrais pasaules karš joprojām dzī-
vo mūsu atmiņā, un mēs karu nevēlamies 
vairs nekad piedzīvot. Šīs nežēlīgās atmiņas 
izraisa dziļu nepatiku pret jauniem konflik-
tiem, bet Miera zīme ir starptautiski izpla-
tīts simbols, kas radies Japānā 1955. gadā. 
Tā uzstādīta vairāk kā 200 valstīs, un arī 
Kandavā apliecinās mūsu tiekšanos pēc 
miera, sadarbības un solidaritātes. 

Inese Roze, Kandavas novada  
muzeja vadītāja

Par piemiņas ansambli Otrā pasaules karā kritušajiem 
sarkanarmiešiem Kandavā
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Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

5. maijā 90 gadu jubileja Kanda-
vas novada politiski represēto apvienī-
bas pirmajai vadītājai Inesei Krecerei 
(dz. Fišere, 1931–2002). 

Inese Krecere dzimusi Kandavā kurp-
nieka ģimenē. Mācījusies Kandavas K. 
Mīlenbaha pamatskolā. 1945. gadā beigusi 
Kandavas nepilno vidusskolu. 1949. gada 
25. martā izsūtīta no Talsu apriņķa Kan-
davas pagasta “Smilškalniem” uz Tomskas 
apgabala Šegarkas rajonu. Atbrīvota 1956. 
gada 27. septembrī. 1957. gadā atgriezusies 
un apmetusies savās dzimtajās mājās Kan-
davas pagasta “Smilškalnos”, kur bijusi brī-
va viena istaba un virtuve. 1957. gadā ap-
precējusies ar Elmāru Kreceri. 1957. gadā 
mājas atpirkusi no kolhoza. Vēlāk sākuši 
celt savu māju “Indrānus”. Neklātienē bei-
gusi Republikānisko lauksaimniecības teh-
nikumu. 1980. gadā “Smilškalnos” sākusi 
saimniekot meita ar ģimeni. 1995. gadā 
mājas cietušas ugunsgrēkā. Pēc kolhozu 
likvidēšanas strādājusi pastā. 1994. gada 
25. martā piedalījusies Kandavas politiski 
represēto kluba dibināšanā un kļuvusi par 
tā vadītāju. 

Mirusi 2002. gada 1. februārī.
Vītols V. Īss stāsts par “Smilškalniem”//

Kandavas Vēstis. 1996. gada 22. februāris, 
Vītols V. Caur ciešanām uz zvaigznēm//

Neatkarīgās Tukuma Ziņas. 2002. gada 23. 
marts

Aizvestie. 1949. gada 25. marts. Rīga: Lat-
vijas Valsts arhīvs. 2007, 870 lpp. – 391. lpp

26. maijā Kandavā mācītāja Hansa 
Fridriha Bernevica ģimenē dzimis mā-
cītājs Aleksandrs Bernevics (Bernewitz, 
1856–1919).

Sākotnējo izglītību apguvis mājmācībā. 
No 1869. līdz 1874. gadam mācījies Jelga-
vas ģimnāzijā. No 1875. līdz 1881. gadam 
ar pārtraukumiem studējis teoloģiju Tēr-
batā. Konsistorijas eksāmenu nokārtojis 
Jelgavā. No 1882. līdz 1889. gadam darbo-
jies kā sava tēva, mācītāja, adjunkts. Kopš 
1888. gada Kandavas diakonijas slimnīcas 
prezidents. No 1889. līdz 1919. gadam bi-
jis mācītājs Kandavas un Pūres draudzēs. 
1890. gada 29. augustā salaulājies ar Ieca-
vas ārsta Aleksandra Krēgera meitu Emī-
liju Augusti. No 1909. līdz 1919. gadam 
bijis Kandavas iecirkņa prāvests. 1905. 
gada revolucionāro notikumu laikā centies 
izlīdzināt radušos saspīlējumu starp vācu 
un latviešu draudzi. Pēdējos gados daudz 
slimojis, tādēļ draudzes gana pienākumus 
nācies pildīt ar adjunktu palīdzību. Kā 
Baltijas valsts padomes loceklis vācu oku-
pācijas laikā iestājies par latviešu tautas 
tiesībām skolu jautājumā. Lielinieku laikā 
apcietināts un nošauts.

Miris 1919. gada 16. janvārī, apbedīts 
Kandavā, Baznīcas kapos.

Apbalvojumi:
1910. gadā apbalvots ar Zelta krūšu 

krustu.
Kallmeyer Th. Die evangelischen Kirche 

und Prediger Kurlands – Riga, 1910, S. 245
Dišlere I. Rūmenes muiža. Vēsture. 

2. grāmata. Rīga: Zaigas Gailes birojs. 2009, 
119 lpp. – 88. – 89. lpp.

Atceramies un pieminam – 
maija jubilāri

Muzeja darbinieki saviem 
skatītājiem ir sarūpējuši 
jaunas izstādes, cerot, ka drīz 
atkal varēsim tikties klātienē! 
Visiem izstādes autoriem ir 
saistība ar Kandavu.

Inese Roze | Kandavas novada muzeja 
vadītāja |

Fotogrāfiem, ceļotājiem un Kanda-
vas patriotiem iesakām iedziļināties, 
pirms 140 gadiem dzimušā Kārļa Ādolfa 
Veinberga (1881 – 1949), ievērojama 20. 
gadsimta pirmās puses skolotāja, botāni-
ķa, ceļojuma apraksta “Vadonis pa Kur-
zemes Šveici” (1924) autora un izcila fo-
togrāfa fotogrāfijās. 

Fotogrāfa K. Veinberga skatu kartes 
un stikla fotoplates ir vienas no Kandavas 
novada muzeja krājuma unikālajām lie-

tām, tajās fiksēta Kandava un tās apkārtne 
gandrīz pirms 100 gadiem. Liela daļa no 
fotogrāfijām plašākai sabiedrībai apskatei 
nav bijusi pieejama. 2020. gadā tika veikta 
30 stikla fotoplašu digitālā retuša, putek-
ļu un skrāpējumu noņemšana, bojāto vai 
zudušo attēla daļu atjaunošana. Nu muzejā 
skatāma fotoizstāde “Kandava – vārti uz 
Kurzemes Šveici”. 

Šogad 15. maijā svinēsim Starptau-
tisko ģimenes dienu un Starptautisko 
muzeja dienu. Ja epidemioloģiskā situā-
cija vēl neļaus apmeklētājiem vērt muzeja 
durvis, tad 14. un 15. maijā muzeja ārtel-
pā būs apskatāma daļa no K.Veinberga 
fotoizstādes un kolekcionāra Jāņa Du-
kaļska sīpolpuķu izstāde. 

Mākslas mīļotājiem, skolniekiem 
un vēstures pētniekiem piedāvājam ie-
lūkoties mākslinieces-grafiķes Ineses 
Mīlbergas (1962) izstādē, kurai doti 
divi nosaukumi: “Kas dzīvo tumšajā 
skapī un citi stāsti” un “Atmiņu grāma-
ta manai ģimenei.” Apskatāmi ap 130 fi-
ligrāni zīmējumi un koši akvareļi, kuros 
attēloti mākslinieces bērnībā sastaptie 
personāži: opapiņš, Irīte, omamma Mir-
dza, mamma, toreizējās dzīves vietas  – 
Blaumaņielas dzīvoklis Rīgā, vasaras 
jūrmalas. Nākamā Ineses dzīvesvieta ir 
mazpilsēta, te lieliski parādīti gan sadzī-
ves apstākļi, gan skolu vide, gan veikalu 
iekārtojums, gan bērnu brīvbrīži ar tik 
neierastām spēlēm šodienas bērniem kā 
“klases”, “zemes dalīšana”, “veikalnieki”, 
“krāsas”. Zīmējumus un akvareļus pa-
pildina stāsti par notikumiem, rezultātā 
skatītājam tiek pasniegta 1960. – 1970-
to gadu sociālais reālisms. Šobrīd Inese 
strādā kā pedagogs Talsu mākslas skolā, 

ir aktīva Talsu māksli-
nieku (Krūmu mākslas) 
grupas dalībniece, bet 
dzimusi viņa ir “Līgu 
dzirnavās”.

Dzejas sapratējus, 
fotogrāfus un dabas 
mīļotājus iepriecinās 
kandavnieces Maijas 
Laukmanes (1953) fo-
toizstāde “Kurzeme 
tuvplānā”, kur 55 da-
žādus autorei svarīgus 
fotomirkļus papildina 

pašas rakstītās haikas. Te noskaņu rada 
iemūžinātie saules lēkti, Jāņu ugunskurs, 
smilšu raksti, žogu stāsti, ko papildina 
dzīvnieku portreti, atvērti logi un prieks: 
“Neesmu tauriņš, esmu tauriņa elpa, kas 
lido dzīvē.” Izstādē autore priecāsies par 
skatītāju līdzdalību, jūs varēsiet radīt no-
saukumus fotogrāfijām.

Sekojiet līdz informācijai FB lapā 
@kandavasnovadamuzejs un mājas lapā 
www.kandava.lv, iegūto informāciju pa-
stāstiet arī vecāka gadagājuma ļaudīm – 
saviem vecākiem, vecvecākiem, darba-
biedriem un kaimiņiem.

Sākotnējo izglītību apguvis mājmācībā. 
No 1869. līdz 1874. gadam mācījies Jelga-
vas ģimnāzijā. No 1875. līdz 1881. gadam 
ar pārtraukumiem studējis teoloģiju Tēr-
batā. Konsistorijas eksāmenu nokārtojis 
Jelgavā. No 1882. līdz 1889. gadam darbo-
jies kā sava tēva, mācītāja, adjunkts. Kopš 
1888. gada Kandavas diakonijas slimnīcas 

un stikla fotoplates ir vienas no Kandavas 
novada muzeja krājuma unikālajām lie-

to gadu sociālais reālisms. Šobrīd Inese 
strādā kā pedagogs Talsu mākslas skolā, 

ir aktīva Talsu māksli-
nieku (Krūmu mākslas) 
grupas dalībniece, bet 
dzimusi viņa ir “Līgu 
dzirnavās”.

fotogrāfus un dabas 
mīļotājus iepriecinās 
kandavnieces
Laukmanes (1953) fo-
toizstāde “Kurzeme 
tuvplānā”,
žādus autorei svarīgus 
fotomirkļus papildina 

pašas rakstītās haikas. Te noskaņu rada 

tām, tajās fiksēta Kandava un tās apkārtne 

iemūžinātie saules lēkti, Jāņu ugunskurs, 
smilšu raksti, žogu stāsti, ko papildina 
dzīvnieku portreti, atvērti logi un prieks: 
“Neesmu tauriņš, esmu tauriņa elpa, kas 
lido dzīvē.” Izstādē autore priecāsies par 
skatītāju līdzdalību, jūs varēsiet radīt no-
saukumus fotogrāfijām.

pašas rakstītās haikas. Te noskaņu rada 

Aprīļa beigās dienas 
gaismu ieraudzīja 
mūsu novadnieka 
Arkādija Mihailova 
pirmā grāmata ar 
ieintriģējošu nosau-
kumu – “Oktobrēna 
piedzīvojumi raga-
nu mežā”.

Līga Šupstika

Sazinājāmies ar Arkā-
diju, lai uzzinātu nedaudz 
vairāk par viņu pašu un to, 
kā tapa pirmā grāmatiņa. 

Lūk, Arkādija stāsts:
“Mani sauc Arkādijs. 

Esmu 18 gadus vecs jaunietis no Kandavas 
novada. Dzīvoju lauku ciematiņā Zantē. 
Esmu otrā kursa audzēknis vienā no Rī-
gas tehnikumiem. Mācos par foto dizaina 

speciālistu. Skolā vienmēr 
mani aizrāva radošie dar-
bi (domraksti, referāti un 
tamlīdzīgas lietas). Kādu 
dienu, atnākot mājās, es re-
dzēju informāciju, ka ir iz-
sludināts pasaku konkurss 
un nolēmu tajā piedalīties. 
Taču vēlāk es nodomāju, 
ka pie tā nevar apstāties 
un tā nolēmu izdot pasaku 
grāmatu. 

Pateicoties izdevniecībai 
“Domu pērles” man izde-

vās to izdarīt! Bet šis viss nebūtu izdevies 
bez mammas atbalsta, tāpēc saku paldies 
mammai!

 Ja man jautātu, vai šī būs mana vienīgā 
grāmata, es noteikti teiktu- nē. Ar laiku būs 
vēl dzeja un vēl pasakas. 

Esmu lepns dzīvot Kandavas novadā, 
kas ir bagāts ar literāriem cilvēkiem un ra-
došiem jauniešiem! Ja vēlaties iegādāties 
grāmatu, lūdzu sazinieties ar mani Facebo-
ok profilā.”

Veiksmi Arkādijam turpmākajās gaitās!

Iznākusi pasaku grāmata “Oktobrēna 
piedzīvojumi raganu mežā”

Jaunas izstādes 
Kandavas novada muzejā
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“Lielā pērle” – ķiploks
Ķiploki ir viena no visstraujāk 
augošām dārzeņu kultūrām 
Latvijā, to platības ir pieau-
gušas no 229 ha 2018. gadā 
līdz 402 ha 2020. gadā. Tur-
klāt šīs ir tikai tās platības, 
kas deklarētas Lauku atbalsta 
dienestā (LAD), bet ir virkne 
daudz mazāku platību, kas 
nav deklarētas. Latvija pati 
spēj nodrošināt apmēram 
50% no patēriņa, pārējais ir 
importētais. Ķiploks savu vār-
du aizguvis no latīņu valodas 
un tulkojumā nozīmē “lielā 
pērle”. Visiem ir zināmas 
ķiploka vērtīgās īpašības – tos 
var izmantot kā antibiotiķi un 
antiseptiķi. Pēc vitamīnu un 
minerālvielu satura tas pār-
spēj visus augļus un dārzeņus. 
Pārstrādājot ķiplokus, var 
iegūt plašu produkcijas klāstu. 

Nesen Kandavā ir izveidots neliels 
ķiploku pārstrādes uzņēmums SIA “ZPN 
food”, kura īpašniece Gunta Žagare laipni 
piekrita sarunai.

Kā Jūs izdomājāt savu ražotni iz-
veidot tieši Kandavā un kā iesākāt savu 
biznesu? 

– Es pati dzīvoju Bērzciemā, bet mans 
partneris, ar ko kopā uzsākām šo biznesu, 
saimnieko Jaunsātos un, meklējot telpas 
ražošanai, izvēlējāmies Kandavu – vidus-
ceļu starp mums abiem. Arī mūsu pagai-
dām vienīgā darbiniece ir kandavniece. Tā 
kā partneris vairākus gadus nodarbojas ar 
ķiploku audzēšanu lielās platībās, ir iegā-
dāta atbilstoša tehnika, lai roku darba būtu 
pēc iespējas mazāk. Tiek audzētas tādas 
ķiploku šķirnes kā “Ļubaša” un “Latvijas 
ķiploks”. Līdz šim visi ķiploki tika realizē-
ti svaigā veidā, bet, izveidojot šo ražotni, 
ceram, ka spēsim pārstrādāt arvien vairāk 
ķiploku. Ideja par pārstrādi dzima nejau-
ši – 2019. gada Ziemassvētkos sagatavoju 

marinētu ķiploku burciņas kā dāvaniņas 
saviem draugiem un radiem, atsauksmes 
bija tik cildinošas, ka iedrošināja uzsākt 
savu ražošanu. 

Kādus produktus domājat ražot no 
ķiplokiem?

– Marinētajiem ķiplokiem ir pievieno-
jušies ķiploku pulveris un pārslas, kā arī 

tirgū mazāk zināmi produkti, piemēram 
ķiploku čipsi un granulas. Strādājam arī 
pie citiem produktiem, kādu Latvijas tirgū 
vēl nav. Pašai pagaidām ir tikai praktiska 
pieredze un caur eksperimentiem apgūtās 
praktiskās iemaņas pārtikas ražošanā

Kā iegūstiet vajadzīgās zināšanas 
un kā piesaistiet līdzekļus savai biznesa 
idejai?

– Ļoti vērtīga pieredze bija mācības Jūr-
malas biznesa inkubatorā, kur pirmsinku-
bācijas ietvaros tika veikta tirgus izpēte un 
kopā ar pieredzējušu mentoru apspriestas 

Guntas biznesa ideja  
“Kiploku pārstrāde” iekļuva 

Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra šogad rīkotā 

konkursa “Laukiem būt” finālā, 
kur ieguva otro vietu un naudas 

balvu. Tā tiks ieguldīta uzņēmumā, 
pērkot ražošanas iekārtas, kuras 

nebija iespējams iegādāties  
ar LEADER projekta  

atbalstu.
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produktu idejas. Aprīlī norisinājās atlase 
inkubācijas programmai, kur arī mans uz-
ņēmums piedalījās. Konkurence bija ļoti 
sīva – pieci seši pretendenti uz vienu vietu. 
Izdošanās gadījumā būtu iegūts papildus 
atbalsts biznesa attīstībai, tomēr šoreiz mūs 
neuzņēma inkubācijas programmā. Taču 
tas mūs neatturēs no turpmākās attīstības. 
Un galu galā, ir palikuši kontakti arī no 
pirmsinkubācijas programmas. Tuvākajā 
laikā tiks pabeigta LEADER projekta rea-
lizācija, kuru iesniedzām Kandavas Part-
nerības izsludinātajā konkursā. Šī projekta 
ietvaros iegādājāmies daļu no nepiecieša-
majām ražošanas iekārtām. Un, protams, 
turam acis vaļā, lai izmantotu citas iespējas.

Kā un kur var iegādāties jūsu 
produkciju?

– Ražošanu esam uzsākuši samērā 
nesen, tādēļ produkciju pagaidām iespē-
jams iegādāties sazinoties ar mums. In-
tensīvi strādājam pie sava internetveikala 
izveides, plānojam sadarbību ar dažā-
diem veikaliem, arī sociālajos tīklos būs 
ievietota nepieciešamā informācija. Vēl 
ir daudz risināmu jautājumu, lai nodroši-
nātu ražošanu- gan nepieciešamo izejvie-
lu un materiālu sagāde, produktu reali-
zācija un piegāde klientiem (lai klientam 
būtu patīkama iepirkšanās pieredze, ir 
ļoti daudz nianses, pie kā jāpiestrādā), 
gan publiskā tēla veidošana.

VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

Ķiploku audzēšanu un pārstrādi ir uzsākusi arī Matkules pa-
gasta zemnieku saimniecība “Sarmas”. Pagaidām tas notiek 
mazos apjomos, ar domu ražošanu paplašināt.

Uz sarunu par turpmākajiem plāniem 
aicinājām saimniecības pārstāvi Valdi 
Šteinbergu.

Kāda ir jūsu saimniecības pamat-
nodarbošanās un kā nolēmāt audzēt 
ķiplokus?

– Sākumā Zemnieku saimniecības pa-
matvirziens bija graudkopība un cūkkopī-
ba, vēlāk pievienojās arī biškopība. Tā kā 
saimniecības īpašumā ir tikai 15 hektāru 
zemes, bija jāsāk domāt par papildus ie-
nākumu avotiem, lai palielinātu naudas 
plūsmu un veicinātu uzņēmējdarbību. Iz-
analizējot situāciju, nolēmām pievērsties 
augļkopībai un dārzkopībai, un nu jau 
trešo gadu nepilna pushektāra platībā au-
dzējam ziemas ķiplokus. Esam uzsākuši arī 
krūmmelleņu audzēšanu.

Vai dzīvi Rīgā varat savienot ar dar-
biem laukos?

– Ķiploku audzēšana, apstrāde un 
realizācija ir manā atbildībā. Melleņu au-
dzēšanā pašlaik piedalos ar stādījumu 
ierīkošanu un aprīkojuma uzstādīšanu. 
Pašlaik apgūstu zināšanas par augkopību 
no vecāku ilggadējās pieredzes un esmu 
pametis darbu Rīgā, lai pilnībā pievērstos 
laukiem un apgūtu jaunās zināšanas. Ar 
visiem darbiem cenšamies tikt galā savā 
ģimenes lokā, bet reizēm nepieciešami pa-
pildus palīgi, lai pēc iespējas ātrāk sagata-
votu produkciju.

Kā domājat realizēt ķiplokus?
– Pašreiz piedāvājam attīrītus ķiplokus 

un ķiploku pulveri un tiek meklētas papil-
dus realizācijas iespējas – zemnieku tirgū, 
vietējiem iedzīvotājiem, sociālajos tīklos. 
Vislielāko vērību ķiploku audzēšanā pie-
vēršam tieši ražības paaugstināšanai, lai ir 
kvalitatīvs un kvantitatīvs produkts no ie-
spējami mazākas zemes platības.

Esat vieni no retajiem, kas Kandavas 
novadā nodarbojas ar krūmmelleņu au-
dzēšanu. Kā sokas?

– Tā kā daļa saimniecības zemes platī-
bu atrodas blakus jauktam priežu mežam, 
kur augsne ir viegli skāba un smilšaina, 

saules apspīdēta nolēmām pievērsties krū-
mmelleņu audzēšanai. Par labu mellenēm 
izlēmām arī tāpēc, ka ogas ir viegli uzgla-
bājamas, neprasa tūlītēju realizāciju un ir 
izturīgas. Krūmāji ražo 20 gadus. Pagai-
dām ir iestādīti 0,12 hektāri, bet šogad pla-
tību ceram palielināt līdz 0,4 hektāriem. 
Jau šobrīd tiek gatavota zeme jauno stādu 
stādīšanai. Ceram realizēt ne tikai ogas, 
bet arī krūmmelleņu stādus, jo arvien vai-
rāk cilvēku tās vēlas audzēt savos piemājas 
dārzos. Būtisku atbalstu šīs nozares attīstī-
bai ieguvām piedaloties Kandavas novada 
domes izsludinātajā grantu konkursā, kurā 
iegūto finansējumu izmantojām krūm-
melleņu stādu iepirkšanai.

Nākotnē paredzēts melleņu dārzā ie-
rīkot laistīšanas sistēmu, lai stādiem būtu 
vienmērīgs mitrums, kas ir būtisks faktors 
to attīstībai. Tas atvieglotu arī fizisko dar-
bu. Strādāsim pie realizācijas jautājumu 
risināšanas gan ķiplokiem un to produk-
tiem, gan melleņu ogām, gan stādiem.

Sagatavoja  
Attīstības un plānošanas nodaļa

Par ķiplokiem un 
mellenēm
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Šī sezona mūsu sieviešu basketbola komandai ir noslēgusies. 
Lai gan izcīnīta uzvara un bilance turnīra tabulā ir līdzvērtīga 
DU komandai, 10 spēlēs izcīnot astoņas uzvaras un piedzīvo-
jot divus zaudējumus, diemžēl ceļazīme uz izslēgšanas turnīru 
netika izcīnīta. Sezonas sākumā aizvadītā savstarpējā spēlē pret 
DU meitenēm tika piedzīvots zaudējums. 

Kandavas komanda pirmo reizi Latvi-
jas sieviešu basketbola vēsturē pieteica ko-
mandu Latvijas sieviešu basketbols un gri-
bam uzteikt ikvienu komandas spēlētāju 
par lielisko pašatdevi un nedzīstošo dzirk-
stelīti acīs, ko varēja redzēt katrā spēlē! 
Paldies ikvienai no dāmām par ieguldīto 
darbu, attieksmi, smaidu un spēkiem, ko 
atstājāt laukumā, pārstāvot tieši KANDA-
VU! Paldies mūsu menedžerim Kristapam 

Gotfrīdam, liels paldies trenerim Rober-
tam Rozentālam, kapteinei Annijai Zvir-
gzdiņai. Tāpat arī liels paldies visiem mūsu 
sponsoriem, atbalstītājiem, sekotājiem un 
ikvienam, kas sekoja līdzi, turēja īkšķus un 
atbalstīja. Tas ir mūsu visu sasniegums! 

Lai sieviešu basketbols Kandavā aug, 
attīstās un sniedz šīs emocijas, ko katrs no 
mums piedzīvoja šajā sezonā! 

Paldies, paldies, paldies!

Aizvadot divas lieliskas spē-
les pret VALMIERA GLASS 
VIA Basketbols esam LMT 
Latvijas E-basketbola turnīra 
uzvarētāji!

Paldies Radijam Tironam, ka viņš uz-
ņēmās komandas kapteiņa lomu un no-
komplektēja čempionu vienību!

Paldies pārējiem komandas spēlētā-
jiem par izcili aizvadītu turnīru: Jānim 
Cīcim, Elvijam Zariņam, Jegoram Jelise-
jevam, Mārcim Ceplevičam un Kristapam 
Strazdiņam.

Turnīra MVP Jegors Jelisejevs. 

Veiksmi trīs mūsu komandas pārstāv-
jiem jau Latvijas izlases formās.

Kā arī sveiciens konkursa uzvarētājam 
Krišam Haferbergam!

Kandavas Lieldienu 
balvas rezultāti 
apkopoti

Laikā no 26. martā līdz 12. aprīlim 
interesentiem bija iespēja piedalīties 
sportiski azartiskā aktivitātē – meklējot 
kodus uz dekoratīvajiem putnu būriem, 
bija jāatrisina uzdevums un jāiesūta 
atbildes. 

Pareizas atbildes iesūtīja piecas ko-
mandas: “Kūrorta sauleszaķi” (Jānis, 
Ilze, Miks), “Birģeļu ģimene” (Ilze, Jānis, 
Eva, Gustavs), “Čuņčiņi” (Emīls, Laura), 
“Prātīgās kandavnieces” (Jana, Agneta 
Heinriete) un “Ivanovsku ģimene” (Ēriks, 
Andra, Anna Evelīna, Voicehs Rafaels, Se-
bastians Eduards, Kārlis Adrians).

Apsveicam uzvarētājus!
Par apbalvošanu ar komandu pārstāv-

jiem sazināsimies personīgi!

Kandavas Kultūras un Sporta 
pārvalde Lieldienās piedā-
vāja Kandavas novada iedzī-
votājiem un viesiem iepazīt 
Kandavas pilsētas piecus pa-
kalnus – piecas distances, kas 
kopā veidoja 3,8 kilometrus. 

Cilvēku atsaucība bija liela un āt-
rākie 10 katras distances veicēji tika 
pie pārsteigumu balvas. Tiem, kuri 
iesūtīja foto un telefona “ekrānšāvi-
ņu” kā pierādījumu, ka veikuši visas 
piecas distances (Edgars Bondarenko, 
Ināra Projuma, Sabīne Jurševica, Ri-
čards Bambis, Inese Demidova, Ivars 
un Kristaps Breči, Elza Lepse, Lauma 

Kandavas BJSS un BK “Anzā-
ģe/Kandava” komandas bijušie 
spēlētāji Kristers Šnikvalds 
un Kārlis Šenbergs ir iekļauti 
Latvijas basketbola U19 vīriešu 
izlases kandidātu rindās.

Šobrīd Kristers Šnikvalds pārstāv LU 
basketbola sistēmu, savukārt Kārlis Šenbergs 

spēlē BK “Liepāja” ko-
mandā Latvijas-Igau-
nijas basketbola līgā.

Kandavas basket-
bola skolas audzēkņi 
iekļauti valstsvienības 
kandidātu sarakstā, lai 
gatavotos gaidāmajam 
U19 pasaules kausam bas-
ketbolā, kas šovasar risināsies tepat Latvijā. 
Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 

izpildkomiteja apstiprinā-
jusi, ka 2021. gada FIBA 
U19 Pasaules kausa izcī-
ņa notiks Latvijas pilsē-
tās Rīgā un Daugavpilī. 
Sacensībās piedalīsies 16 

valstu komandas, tās tiks 
rīkotas no 3. līdz 11. jūli-

jam trijās sporta bāzēs – “Arēnā 
Rīga”, Olimpiskajā sporta centrā un Daugav-
pils Olimpiskajā centrā.

izpildkomiteja apstiprinā-

rīkotas no 3. līdz 11. jūli-gatavotos gaidāmajam 

Kārlis Šenbergs un Kristers Šnikvalds iekļauti U19 
Latvijas izlases basketbolā kandidātos

Zemītes sākumskolas skolēni 
rosīgi darbojas savā mazdār-
ziņā. Pavasaris ir atnesis mazā 
zemes gabaliņa brīnumainās 
pārvērtības un rudenī iesāk-
tajai dobei ar dabiskās pļavas 
kvadrātmetru jau pievienoju-
sies siltumnīca un top jaunas 
dobes, kas gaidīs savus stādus 
un sēklu guldījumus vasaras 
un rudens ražai. 

Un ticiet vai ne, bet savu vietu maz-
dārziņā atrada arī koši baltas kokvilnas 
bikses. Te varētu rasties jautājums, vai ar 
bikšu stādīšanu nav kaut kas greizi, bet nē! 
Jo skolas direktore atsaucās “eAgronom 

Ticiet vai nē, mēs
iestādījām BIKSES!

Iepazīstot Kandavas pakalnus

Noslēgusies mūsu sieviešu 
BK Kandava sezona

BK Anzāģe/Kandava 
LMT Latvijas 
E-Basketbola līgas 
čempioni
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Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
aprīlī reģistrēts viens jaundzimušais:

Lelde

SVEICAM VECĀKUS!

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2021. gada 24. marta līdz 
27. aprīlim reģistrēti mirušie: 

Auziņa Lilita (1935) Kandava
Bogdanova Zenta (1938) Kandava

Feldbergs Mārtiņš (1931) Zantes pagasts
Freimane Inta (1937) Kandava

Graudumnieks Visvaldis (1937) Matkules pagasts
Jansons Mārtiņš (1940) Kandava
Kuzmins Aivars (1960) Kandava

Laizāne Velta (1930) Slampes pagasts
Maisiņš Ilmārs (1931) Kandava

Riekstiņš Edijs (1995) Abavas pagasts
Rolova Ilona (1943) Vānes pagasts

Rozīte Lauma Irēna Ludmila (1923) Kandava
Rupeiks Jānis (1948) Kandava

Vilumsons Imants (1934) Kandava

Sēru vēstis

Laulību noslēguši
Sveicam aprīlī salaulāto pāri!

Mārci un Katrīnu Lagzdiņus

Inta Freimane
27.02.1937.- 22.04.2021.

Š.g. 22. aprīlī mūs sasniedza 
skumja ziņa. Kopā ar sauli, lietu un 
varavīksnēm, mūžības ceļā devusies 
mūsu novadniece – gaišs kultūras cil-
vēks – Inta Freimane. 

Freimane Inta (dz. Kārkliņa, 1937), 
mūzikas skolotāja, kora diriģente. 

Dzimusi 1937. gada 27. februārī 
Stāmerienā lauksaimnieka un skolotā-
jas ģimenē. 1944. gada rudenī kopā ar 
ģimeni pārcēlusies uz Talsu apriņķa Ār-
lavas pagastu. 1953. gadā beigusi Pūņu 
septiņgadīgo skolu, 1957. gadā – Val-
demārpils vidusskolu un 1961.  gadā  – 
Jelgavas mūzikas vidusskolas kordiri-
ģēšanas nodaļu. Jelgavā iepazinusies ar 
nākamo vīru Andri Freimani. 

1961. gadā pēc mūzikas skolas beig-
šanas norīkota strādāt uz Kandavas bēr-
nu mūzikas skolu par mūzikas litera-
tūras un solfedžo skolotāju. 1961. gadā 
apprecējusies. Neklātienē studējusi Lat-
vijas Valsts konservatorijā. 1964. gadā 
uzaicināta par Kandavas jauktā kora va-
dītāju. Bijusi arī vairāku vokālo ansam-
bļu vadītāja. No 1977. līdz 1999. gadam 
dziedājusi skolotāju korī “Vanema”. Pēc 
aiziešanas pensijā strādājusi par past-
nieci, vēlāk Dzirciema speciālajā inter-
nātskolā par skolotāju un audzinātāju. 
No 2004. līdz 2009. gadam studējusi LU 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

par pedagogu bērniem ar garīgās attīs-
tības traucējumiem. Kandavas jauktā 
kora dalībniece, senioru jauktā vokālā 
ansambļa “Vīgriezes” dziedātāja. Vai-
rākkārt bijusi Kandavas pilsētas depu-
tāte, kultūras un izglītības pastāvīgās 
komisijas priekšsēdētāja.

Inta Freimane – mūsu Intiņa, paliks 
atmiņā ar savu gaišumu, smaidu, sa-
pratni un dziļo kultūras piederību. 

Pa varavīksnes spožo tiltu
Tieši Dieva rokās nu aizej,
Par tevi allaž domāsim,
Kad debesīs varavīksni skatīsim!

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Kandavas novada dome

IN MEMORIAM

“Latvijas Pasts” 
aicinājums abonementiem 
salabot/ nomainīt 
pastkastītes
Lai turpmāk pastnieks varētu jūsu pastkastītēs 
ievietot jums adresētos sūtījumus, lūdzam 
novada pastkastīšu īpašniekus, kuru 
pastkastītes ir salauztas vai nokalpojušas savu 
laiku, salabot tās vai nomainīt pret jaunām, kā 
arī precizēt datus uz pastkastītēm un izvietot 
tās atbilstoši MK noteikumiem. 

Mobilais mamogrāfs 
VESELIBAS CENTRS 4 
plāno ierasties Kandavā 
pie sociālā dienesta š.g. 
19. maijā
UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI 
PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir 
BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 
2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu – 3 euro.

PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU 27 86 66 55 
(darba dienās no pl 9-17)

ĪSZIŅAS
Latvija” aicinājuma piedalīties pētījumā 
kā vienkāršā un aizraujošā veidā pārbaudīt 
savu lauku augsnes kvalitāti? Uzdevums 
bija vienkāršs – jāiesaistās eAgronom rīko-
tajā sacensībā “Bikses augsnē 2021”, kuras 
pamatā ir pasaulslavenais koncepts “Soil 
Your Undies”! Viss, kas jādara, ir:

• Jāpiereģistrējas sacensībai;
• Jāsagaida, kad no rīkotāja saņems 

kokvilnas bikses;
• Jāierok tās augsnē uz 2–3 mēnešiem 

un jāatsūta rīkotājam fotoattēls no eAgro-
nom jaunā lauku apsekošanas moduļa;

• Jūlijā jāizrok bikses, lai analizētu 
augsnes kvalitāti un to, cik ļoti bikses ir 
sadalījušās.

Nu ko, arī Zemītes sākumskolas dārzi-
ņā, bikses ir iestādītas!

Ja rodas interese, par šo projektu vai-
rāk varat izlasīt: https://eagronom.com/lv/
bikses-augsne-2021

Ticiet vai nē, mēs
iestādījām BIKSES!

Iepazīstot Kandavas pakalnus
Kristīne Anšance, Emīls Anšancs, 
Adriana Gerharde), lūdzam ierasties 
Kandavas Tūrisma informācijas cen-
trā, Ūdens ielā 2, Kandavā pēc papil-
dus pārsteiguma balvām! 

Informāciju sagatavoja Kandavas 
novada Kultūras un sporta pārvalde
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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. 5 (193). 
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

Slimību profilakses un veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas novadā
Aicinām pievienoties Zoom platformā un aizvadīt aktīvus treniņus veselības veicināšanas 
nolūkos! Viss, kas Tev nepieciešams ir dators, planšete vai telefons ar interneta pieslēgumu un 
bezmaksas Zoom aplikācija ierīcē. 

Maijā būs iespēja pieslēgties:
- vingrošanas nodarbībām katru pirmdienu plkst. 18.30, 
- Zumbai otrdienās un piektdienās 20.00 
- Zumba Gold svētdienās plkst. 19.00. 

Alise Līva Mažeika, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Godātie seniori un Kandavas 
novada pieredzējušie ļaudis! 
Gribu padalīties savos ie-
spaidos par mums pašiem, 
paskatoties uz sevi, it kā no 
malas, pēc nu jau pusgadu il-
gas klusēšanas un dzīvošanas 
pandēmijas apstākļos.

Šā gada 10. aprīlī palika seši mēneši 
vai tieši pusgads no dienas, kad nonācu 
slimnīcā ar insultu. Liktenis un Dievs 
man bija labvēlīgs, jo atkal esmu uz kā-
jām un varu atkal kaut ko darīt mājās 
un arī Kandavas novada Pensionāru 
biedrības labā. Tā, šā gada 12. aprīlī daļa 
no Kandavas novada Pensionāru bied-
rības (KNPB) aktīva 13 cilvēku sastāvā 
stingros piesardzības un distancēšanās 
apstākļos un maskās tikāmies biedrī-
bas dienas centrā, lai izrunātu gaidāmās 
pārmaiņas un turpmāko darbu jaunā 
teritoriālā iedalījuma apstākļos pēc gai-
dāmajām pašvaldību vēlēšanām. Liels 
bija mans pārsteigums, kad pēc mana 
lūguma, pacelt rokas tiem senioriem, 
kas ir izmantojuši piedāvāto iespēju 

vakcinēties pie ģimenes ārsta prioritā-
rajās vecuma grupās 70+ vai 60+, tādu 
nebija, ja neskaita mani. Tas nozīmē to, 
ka pandēmija turpināsies, bet Kandavas 
novada domē iesniegtais biedrības pa-
sākumu plāns nevar tikt realizēts, jo arī 
ierobežojumi turpināsies.

Lai labotu situāciju, esmu pieņēmis 
lēmumu, ar šā gada 1. jūliju KNPB rī-
kotajos pasākumos atļaut piedalīties 
tikai tiem senioriem, kuri varēs uzrādīt 
derīgu vakcinācijas pasi. 

Lūdzu izmantojiet doto iespēju un 
atlikušo laiku. Pieņemu, ka arī valdības 
pacietība nebūs mūžīga un līdzekļu tau-
pības nolūkā ar 3. ceturksni var noteikt 
vakcinācijai maksu vismaz pašizmaksas 
līmenī. 

Pirms diviem gadiem KNPB biedru 
kopsapulcē apstiprinātais mans biedrī-
bas Valdes priekšsēdētāja pilnvaru laiks 
beidzas un tikai no senioru pašu vakci-
nācijas pret Covid -19 gaitas un rezultā-
tiem būs atkarīgs, vai mūsu biedrībai būs 
iespējams sasaukt 12. jūlijā plānoto bied-
ru kopsapulci, vai arī tā beigs pastāvēt.

Domājiet un lemiet, bet ne pārāk ilgi! 
Laiks negaida.

KNPB valdes priekšsēdētājs  
Zigurds Megnis

Atklāta vēstule Kandavas novada 
gados vecākajiem iedzīvotājiem

MŪSU PASTĀ

26. maijā no plkst.10.00–13.00 Kandavas novada 
sociālā dienesta telpās notiks DONORU DIENA.




