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KULTŪRA
Aicina piedalīties 
izstādes veidošanā 
par Kandavas 
radiorūpnīcu

9. lpp. >

VĀRDS 
UZŅĒMĒJIEM

“Stādu darbnīca” 
Zemītes pagastā

10. lpp. >

Vai atceraties 1990. gada 4. maiju, kad gan mazuļu ratiņos, gan 
dobes vidū iedurtā lāpstā uz kāta vai ābeles zarā bija iekārti 
mazie „tranzistoriņi”? Un galvenais toreiz nebija klausīties 
mūziku, galvenais bija nepalaist garām brīvības vārdus. Tas bija 
Trešās atmodas laiks. 
Aksilda Petrevica

Notikumi pirms trīsdesmit gadiem 
1990. gada pavasarī iezīmēja ļoti būtisku 
pagriezienu ceļā uz neatkarīgas Latvijas 
valsts atjaunošanu. Pirmo reizi pēc 50 ga-
diem, pēc PSRS likumiem organizētajās 
Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēša-
nās, kandidātiem, kurus izvirzīja komu-
nistiskā partija, bija reāli jākonkurē ar 
Latvijas Tautas frontes (LTF) izvirzītajiem 
kandidātiem. 1990. gada 18. marta vēlēša-
nās no 201 deputāta mandāta 131 ieguva 
Tautas frontes pārstāvji un atbalstītāji. Tā 
jau bija uzvara.

Vēl iepriekš, 1989. gada decembrī bija 
notikušas pašvaldību vēlēšanas. Jaunievē-
lētie deputāti 1990. gada 21. aprīlī Rīgā, 
„Daugavas” stadionā sapulcējās uz Vis-
latvijas pašvaldību deputātu sanāksmi, 
kurā ar 8000 balsīm „par” un tikai dažiem 
simtiem „pret” nobalsoja par Latvijas ne-
atkarību. Ievēlētajiem Augstākās padomes 
deputātiem bija uzdevums apstiprināt 
šo tautas pārstāvju gribu, padarot to par 
likumu.

Tautas frontes pārstāvjiem, uzvarot 18. 
marta vēlēšanās un iegūstot divas trešdaļas 
deputātu mandātu, bija iespēja atbilstoši 
PSRS (!) likumdošanai grozīt Latvijas PSR 
konstitūciju. Notika diskusija, kuras rezul-
tātā tika pieņemts lēmums balsot par Lat-
vijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanu, 
kas paredzēja pakāpenisku ceļu uz neatka-
rību, nosakot pārejas periodu.

4. maijā Rīgā pie tagadējā Saeimas 
nama sapulcējušies cilvēki, logi ir vaļā, 
radio, TV notiek tiešraides, visā Latvijā 
pie radioaparātiem, televizoriem ļaudis 
skaita… Lai lēmums tiktu pieņemts, ne-
pieciešamas vismaz 134 balsis. Tas bija arī 
īpašs balsojums – ne anonīms, bet kon-
krēts – vārds, uzvārds; vēlēšanu apgabals, 
„par”-„pret”-„atturos”. Nespēdami novērst 

balsojumu par Latvijas Neatkarības dek-
larācijas pieņemšanu, zāli atstāja ar Inter-
fronti saistītie opozīcijas frakcijas „Līdz-
tiesība” 57 deputāti. Un mēs visā Latvijā 
uzgavilējām, kad „par” nobalsoja 138 Aug-
stākās padomes deputāti. Ļoti nozīmīgs 
bija Deklarācijas 9. punkts, kas noteica, ka 
Latvijas attiecības ar PSRS turpmāk veido-
jamas uz līdztiesīgiem pamatiem, balsto-
ties uz abu valstu 1920. gada 11. augustā 
parakstītā miera līguma principiem.

Faktiski LTF bija pārņēmusi politisko 
varu Latvijā. Sajūsma par gūtajiem panā-
kumiem ceļā uz neatkarību bija milzīga. 

Arī apziņa, ka esam pagriezuši vēstures 
ratu, lai atkal būtu neatkarīga valsts, ka 
esam to paveikuši bez asins plūdiem, stin-
gri un pārliecinoši paužot savu gribu.

Īpašs laiks ar īpašām sajūtām. Tie, kam 
bija lemts šo laiku piedzīvot, atceras torei-
zējo gaišo un optimistisko sajūtu.

4. maijs – Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas diena
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Lai palīdzētu Kandavas no-
vada pašvaldības teritorijā 
dzīvojošajām un deklarētajām 
personām, dome pieņēmusi 
lēmumu par atbalsta snieg-
šanu ēdināšanai 1.-4. klašu 
visiem izglītojamiem, un 
5.-9. klašu izglītojamiem no 
daudzbērnu, trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm, 
ārkārtējās situācijās laikā, 
nodrošinot pārtikas paku 
piegādi. 

Aprīlī pirms Lieldienām, ņemot vērā, 
ka izglītības iestāžu ēdinātāji pašlaik pa-
kalpojumu saviem izglītojamajiem ne-
sniedz, pašvaldība vienojās ar esošo sa-
darbības partneri Stefāniju Neibergu 
(SIA “Saltums Kandavā”) par 250 pārtikas 
paku nodrošināšanu 1.-4. klasei, savukārt, 
maijā tika veikta cenu aptauja ar vietē-
jiem pārtikas tirgotājiem, ņemot vērā MK 
Nr.172 „Noteikumi par uztura normām 
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institū-
ciju klientiem un ārstniecības iestāžu pa-
cientiem” prasībām. Šajā aptaujā komisija 
par piemērotāku un atbilstošāko cenai iz-
vēlējās ZS “Griezes”, kas kopumā sagatavos 
413 pārtikas pakas, bet pašvaldība tās no-
gādās skolēniem no 5. līdz 8. maijam.

Tāpat liels atspaids daudzbērnu, trū-
cīgām un maznodrošinātām, kā arī krī-
zes situācijā nonākušām ģimenēm ir ar 

Sabiedrības integrācijas fonda, Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) un Sociālā dienes-
ta sagādātajām pārtikas pakām, kas satura 
ziņā atšķiras no skolēniem paredzētajām 
pakām. Šajās pakās vairāk ir beramo pār-
tikas produktu, bet skolēnu pakās dominē 
piena produkti un augļi. LSK Kandavas 
komitejā aprīlī tika izsniegtas 400 pakas, 
bet visiem tiem, kuriem pietrūka vai ir ne-
pieciešamība, varam paziņot, ka 7. maijā 

AKTUALITĀTES

Esam nonākuši situācijā, kad 
esam spiesti dzīvot mums 
neierastos apstākļos. Šis ir 
laiks, kurā mums no jauna ir 

jāiemācās pielāgoties dažādām neie-
rastām vai vismaz citādām sadzīves 
situācijām. Nākas pārkārtoties un jeb-
kurā situācijā atrast labāko risinājumu. 
Valstī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas dēļ, ar mērķi ierobežot vīrusa CO-
VID-19 izplatību, līdz 12. maijam Kan-
davas novadā ir slēgtas visas kultūras un 
sporta iestādes, tomēr, nepieciešamības 
gadījumā, varam sazināties ar bibliotē-
ku darbiniekiem un saņemt vajadzīgo 
pakalpojumu, bet ceram, ka pakāpenis-
ki un pavisam drīz darbību atjaunosim, 
turpinot ievērot drošības noteikumus. 
Izglītības iestādes strādā attālināti, bet 
pirmsskolas izglītības iestādēs darbs no-
tiek. Atcelti visi publiskie pasākumi un 
sporta sacensības, bet prieks, ka mums 
ir daudz iespēju doties dabā, atrast sev 
piemērotas fiziskās aktivitātes, un esam 
jau sākuši domāt par vēl kādu pastaigu 
taku un dažādu aktivitāšu izveidi. Vi-
sās pašvaldības iestādēs iedzīvotājiem 
ir pieejama attālināta apkalpošana, bet 
sociālos darbiniekus ir iespējams satikt 
klātienē, lai operatīvāk rastu risinājumu 
krīzes un problēmu situācijās. Man ir 
bezgala liels prieks, ka esam pasargājuši 
savu Kandavas novadu no bīstamā vīru-
sa klātbūtnes, un turpinām būt piesar-
dzīgi, tajā pašā laikā saprotoši viens pret 
otru. Lepojos ar sava Kandavas novada 
ļaudīm, kā arī ar bijušo kandavnieku 
neizmērojamo sirsnību un dāsnumu, 
sniegt palīdzīgu roku un visāda vei-
da atbalstu tiem, kuriem šobrīd klājas 
visgrūtāk. 

Šogad izpalika kolektīvā sakopšanas 
talka, bet ir mūsu novadā cilvēki, kas to 
dara tāpat, no labas sirds, darot mūsu 
novadu skaistāku, tīrāku, sakoptāku, 
bez lieka aicinājuma, aiz ieraduma, tā 
vienkārši un pašsaprotami. Šogad izpa-
lika Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanas svētku atzīmēšana 4. maijā, 
bet, iespējams, katrs savā ģimenē, katrs 
savās mājās, klājot balto galdautu, daudz 
vairāk aizdomājās par šīs dienas nozīmi, 
par savu tautu, par savu valsti, par savu 
novadu, par saviem tuviniekiem! Ņe-
mot vērā, ka valsts neatkarība nav paš-
saprotama, to nedrīkst atstāt pašplūsmā, 
nedrīkst atstāt novārtā, nedrīkst nopli-
cināt, noniecināt un izvazāt pasaules ce-
ļos – ikvienam ik dienu ir jāpieliek sava 
roka tās stiprināšanai un pilnveidošanai.

Bieži vien tikai tad, kad nevaram būt 
kopā ar saviem mīļajiem, nevaram svi-
nēt svētkus, mēs protam novērtēt savas 
ģimenes, savas kultūras, tautas un tradī-
ciju nepieciešamību, satikšanās un kopā 
būšanas prieku. 

Vēlot visiem stipru veselību un 
izturību,

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

Cienījamie 
Kandavas novada 
iedzīvotāji! 

Kandavas novada sociālā 
dienesta informācija par 
pabalstu un pārtikas paku 
iedalīšanu 2020. gada martā

Pārtikas pakas sadarbībā ar Latvijas 
Sarkano Krustu (turpmāk LSK): 

Izdalītas 200 pakas, no tām
• trūcīgām personām – 150
• uz izziņu pamata krīzes situācijā – 50
• tajā skaitā 21 – daudzbērnu ģime-

nēm; 7 vieniniekiem pensionārie un ar in-
validitāti; 22 nepilnām ģimenēm.

Pabalsti vēl maksāti:
• 16 audžubērniem;
• 47 aizbildņu bērniem 
• 10 aizgādņiem
• 10 pensionāriem jubilejās.

Kandavas novada sociālā 
dienesta informācija par 
pabalstu un pārtikas paku 
izsniegšanu aprīlī 

Līdz 20.04.2020. izdalītas 200 pārtikas 
pakas, no tām

140 trūcīgām personām
60 pakas krīzes situācijā
tajā skaitā
• 38 daudzbērnu ģimenēm
• 11 vieniniekiem pensionāriem un ar 

invaliditāti
• 1 nepilnām ģimenēm.
27. aprīlī ienāca vēl 200 pakas, kas tiks 

izdalītas krīzes situācijā.
Pārtikas pakas nodrošina Sabiedrī-

bas integrācijas fonds (SIF), līdz ar to tās 
tiek izsniegtas uz SD izziņu pamata. Par 
izsniegtām pakām atskaites katru mēnesī 
tiek iesniegtas SIF, to dara LSK Kandavas 
komiteja.

Maijā gaidāmas vēl 500 pakas.

Sociālais dienests strādā katru darba 
dienu no 8.00 līdz 17.00 ar pusdienas pār-
traukumu no 12.00 līdz 13.00. Sniedzam 
visus pakalpojumus, izņemot rehabilitāci-
jas pakalpojumus, to vietā var saņemt kon-
sultācijas no speciālistiem.

Tālruņi informācijai:
29171921; 63182063

Par pieejamo psihologa 
atbalstu

Kandavas novada Sociālais dienests 
informē, par pieejamo psihologa atbal-
stu krīzes situācijā nonākušiem Kanda-
vas novada iedzīvotājiem. 

Lai vienotos par psihologa konsultāciju, 
zvanīt Sociālā dienesta vadītājam Intam Lei-
tartam pa tālruni: 29171921 vai 63182063.  
Tāpat iedzīvotājiem tiek nodrošinātas at-
tālinātas fizioterapeita un ergoterapeita 
konsultācijas. Konsultācijām pieteikties, 
zvanot pa tālruni 63180987 vai 20261977. 
Informējam iedzīvotājus un ģimenes, kas 

nonākušas krīzes situācijās, kam nepie-
ciešama pārtika vai cita veida materiālais 
atbalsts, sazināties ar Kandavas novada 
sociālo dienestu pa tālruni: 29171921 vai 
63182063. Tāpat Sociālais dienests sadar-
bībā ar ēdinātājiem un Kandavas luterāņu 
draudzes zupas virtuvi nodrošina iedzīvo-
tājus ar siltu zupu, kuras saņemšanai ne-
pieciešams ierasties ar saviem traukiem. 
Aicinām arī tos, kuri zaudējuši ienākumus 
vērsties dienestā, lai saņemtu krīzes situā-
cijas pabalstu. Jebkura situācija tiks izvēr-
tēta un iespēju robežās atrisināta.

Ēdināšanas atbalsts ārkārtas situācijas laikā

Par pabalstiem un pārtikas pakām
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tiks saņemtas vēl 500 pārtikas pakas. Lai 
saņemtu šīs pārtikas pakas jāzvana uz So-
ciālo dienestu un jāpiesakās pie Inta Lei-
tarta pa tālruni: 29171921.

Bez tam, mums ir liels prieks un gan-
darījums, ka Kandavas novadā kā sniega 
lavīna, šajā krīzes laikā ir attīstījusies lab-
darība. Mainoties situācijai, daudzi uz-
ņēmumi pārorientējas, lai saglabātu savu 
darbību vai pielāgotos jaunajiem apstāk-
ļiem. Tā arī Gotfrīdu ģimenes uzņēmums 
SIA “Kristaps” izveidoja e-veikalu, ar pie-
gādi mājās, ievērojot visus drošības no-
teikumus. Šajā sakarā, pasūtot produktus 
saviem radiniekiem, bijušie kandavnieki, 
izmanto iespēju darīt labu arī iedzīvotā-
jiem, kam šobrīd nav viegli. Tas iesākās ar 
bijušo kandavnieci Intu Lakstīgalu, kura 
šobrīd dzīvo Kanādā, un mūs uzrunāja, 
lai palīdzētu vientuļajiem cilvēkiem un 
daudzbērnu ģimenēm. Viņai pievienojās 
bijušie kandavnieki Matīss Peremežs, Dā-
vis Andersons, Elvis Vimba, Vita Feldma-
ne-Millere un daudzi citi, arī no Kandavas 
un Latvijas, kas vēlējās palikt anonīmi. 
Liels paldies Ilzei Gotfrīdai ar ģimeni – 
mammu Solvitu un brāli Kristapu ar Kiti-
ju, kas uzņēmās labdaru lomu, piegādājot 
pakas un dāvājot sirds siltumu sarunās ar 
vientuļniekiem un daudzbērnu māmiņām. 

Aprīlī labdarības pakām saziedoti 1614, 
52 eur, un par šo summu pārtikas pakas 
ir saņēmuši 35 vientuļie Kandavas novada 
iedzīvotāji un 43 daudzbērnu ģimenes. Kā 
arī SIA “Kristaps” konditoreju sociālajām 
mājām “Briedumi” Matkulē un Kandavas 
pansijai.

Inta Lakstīgala: “Pēdējo dienu laikā 
jebkurš kandavnieks ir sajuties lepns būt 
piederīgs šai skaistajai pilsētai ar vissirsnī-
gākajiem cilvēkiem. Ja naktī redzat gaismu 
pār šo pilsētu, tā nav apmaldījusies zie-
meļblāzma, tas ir cilvēku sirds siltums.”

Inga Priede: “Sirds gavilē un prieka 
asaras birst, redzot, cik mums ir superīgi 
jaunieši! Redzams, ka dzīvojot ārvalstīs, 
Kandava ir ieslēgta dziļi sirdīs uz mūžu!”

Kandavas novada dome saņēmusi arī 
skolēnu vecāku pateicības par ģimenēm 
sniegto atspaidu bērnu ēdināšanai: 

“Sirsnīgs paldies Stefānijai Neibergai, 
un Kandavas novada domei par jaukajām, 
pārdomātajām pakām!” 

“Saņēmu pārtikas paku. Jūtos kā Zie-
massvētkos! Manuprāt, ļoti pārdomātas un 
vajadzīgas lietas.”

“Mūsu ģimene bija patīkami pārsteigta 
par kvalitatīvo pārtikas paku saturu. Pal-
dies paku sagādātājiem!”

Apkopoja sabiedrisko attiecību nodaļa

AKTUALITĀTES

Ārkārtas situācija radikāli mainījusi visu mūsu dzīvi. Kad ar 
tēmu par Kandavas luterāņu baznīcas koka skulptūru likteni, 
13. februārī muzejā uzsākām plānoto sarunu ciklu par dažādām 
vēstures tēmām, nezinājām, kā situācija valstī mainīsies. Patiesī-
bā ierosinājums un ideja nāca no Grosu un Nikolajenko ģime-
nēm, ar kurām pēc Daces Grosas iniciatīvas tikos 2019. gada 
18. novembrī, lai stāstītu par Latvijas valsts dzimšanu.

Aksilda Petrevica

Aprīļa beigās muzejā bija 
plānota saruna par Latvijas 
kā demokrātiskas valsts vei-
došanos, bet ārkārtas situā-
cija ieviesa savas korekcijas 
klātienes tikšanās norisēs, tā-
dēļ šobrīd kontaktējamies ar 
avīzes starpniecību. Cerams, 
ka garāka un daudzpusīgāka 
saruna ar interesentiem būs 
iespējama rudens pusē. 

Pirmais maijs – Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena

Beidzoties Pirmajam pasaules karam, 
Eiropas politiskā karte radikāli mainījās. 
Bija tautas, kuras atjaunoja kādreiz jau pa-
stāvējušās neatkarīgās valstis (Polija, Lietu-
va), bet latvieši, pirmo reizi vēsturē veidoja 
kopīgu nacionālu Latvijas valsti. Padomju 
okupācijas laikā bieži tika uzsvērts, ka neat-
karīgās, suverenās Latvijas valsts dibināšana 
1918. gada18. novembrī bija tikai pāris poli-
tisko partiju iegriba, ne tautas vēlme. Jāatce-
ras, ka Latvijas vēsturē valsts proklamēšanai 
seko divi būtiski notikumi, kuri apstiprina- 
Latvijas Republika ir tautas griba. Vispirms 
628 Brīvības cīņu dienas, kurās ar ieročiem 
rokās tika nosargāta jaunās valsts neatkarī-
ba. Un vēl – 1920. gada 17. un 18.aprīlī Lat-
vijas pilsoņi savu „jā ”vārdu Latvijas valstij 
pauž pirmo reizi piedaloties demokrātiski 
ievēlētas valsts pārvaldes veidošanā. Akti-
vitāte bija liela – vēlēšanās piedalās 84,9% 
no balstiesīgajiem pilsoņiem. Tās bija vispā-
rējas, vienlīdzīgas, tiešas, aizklātas un pro-
porcionālas vēlēšanas, kurās piedalījās abu 
dzimumu pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada 
vecumu. Jāatgādina, ka šajā laikā daudzās 
valstīs sievietēm nebija tiesības piedalīties 

politiskajā dzīvē (vēlēšanu 
tiesības sievietēm Francijā - 
1944.; Grieķijā – 1952.; Itāli-
jā – 1946.; Šveice – 1971.). Sat-
versmes sapulces vēlētāju vidū 
dominēja sievietes (atsevišķos 
apgabalos 64%; ietekmēt va-
rēja arī kara sekas), bet sešas, 
tajā skaitā arī Elza Pliekšāne 
(Aspazija), kļuva par Satvers-
mes sapulces deputātēm. 

Un tā pirms 100 gadiem, 
1920. gada 1. maijā bijuša-
jā Vidzemes bruņniecības 

namā (tagadējā Saeimas ēkā) notika Lat-
vijas tautas ievēlētas likumdevēju sapulces 
atklāšanas sēde, kuras uzdevums bija vei-
dot demokrātiskas valsts konstitucionālos 
pamatus.

Šis datums kalendārā blakus Darba 
svētkiem (Starptautiskā strādnieku soli-
daritātes diena sākta atzīmēt visā pasaulē 
jau 19. gs. 90. gados) atzīmēts kā Latvijas 
republikas Satversmes sasaukšanas diena 
un ir valsts svētku brīvdiena.

Satversmes sapulce līdz savas darbības 
beigām (1922. gada 7. novembris) pieņem 
250 likumus, 291 noteikumu ar likuma 
spēku un 134 pārvaldes noteikumus. Fak-
tiski Satversmes sapulci mēs varam uzska-
tīt par Saeimas priekšteci, pirmo tautas vē-
lētu parlamentu, kura galvenais uzdevums 
bija valsts konstitūcijas jeb Satversmes iz-
strādāšana un izdošana. Jau ar pirmajām 
sēdēm tika risināts latviešu zemniekiem tik 
vitālais jautājums par zemes īpašumu - ag-
rārā reforma. Tieši tāpēc mēs nedrīkstam 
aizmirst 1.maiju – dienu, kad 152 ievēlē-
tie deputāti sapulcējās, lai izstrādātu savas 
valsts pamatlikumu, par kuru Satversmes 
sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste teicis: 
„Lai šī jaunā valsts Satversme padara Lat-
viju laimīgu un stipru.”

Satversmes
sapulcei – 100

Satversmes sapulce 1920. gada 1. maijs

Ēdināšanas atbalsts ārkārtas situācijas laikā

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF), ar 
Kandavas novada domes atbalstu, izsludina  
7. projektu konkursu „Dari pats!».

Kandavas novada iespēju fonds izsludina 
projektu konkursu “Dari pats!”

Ērodeja Kirillova

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

Līdz 2020. gada 20. 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 Euro. Projektam var tikt piešķirts 
arī daļējs finansējums no pieprasītās sum-
mas, bet projekta īstenotājiem jānodrošina 
arī 10% līdzfinansējums, kas var būt nau-
das, brīvprātīgā darba vai mantas/pakal-
pojumu ieguldījuma veidā.

Visus projektus, kas atbildīs konkur-
sa nosacījumiem, vērtēs Kandavas nova-
da iespēju fonda Uzraudzības komitejas 

dalībnieki un Valdes locekļi. Konkursa uz-
varētājiem pieteiktie projekti būs jāīsteno 
ne vēlāk, kā līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Konkursa nolikumu un pieteikuma 
anketu varat atrast Kandavas novada paš-
valdības mājas lapā http://www.kandava.lv 
sadaļā „Informācija iedzīvotājiem”. Pietei-
kums vienā eksemplārā līdz 2020. gada 20. 
maijam plkst. 17.00 jāiesniedz aizlīmētā 
aploksnē Kandavas novada iespēju fondā, 
Jelgavas ielā 4a, vai elektroniski, nosūtot 
uz e-pasta adresi knifkandava@inbox.lv 
Informācija un konsultācijas: 26527265 
Ērodeja Kirillova.
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KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 21. MAIJĀ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2020. GADA 28. MAIJĀ PLKST. 13.00

Domes ārkārtas sēdēs 3. un 9. aprīlī pieņemtie lēmumi
3. aprīļa lēmums
• Novirzīt aprīļa mēnesim piešķirto valsts dotāciju viena 

Kandavas novadā deklarēta izglītojamajā (1.-4. klase) 
no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģi-
menēm, brīvpusdienu nodrošināšanai 0,71 eiro mācī-
bu dienā, jeb 14,20 eiro, pārtikas paku iegādei. 

• Pašvaldības finansējums viena Kandavas novadā 
deklarēta izglītojamajā (1.-4. klase), kura ģimene 

neatbilst trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbēr-
nu ģimenes statusam, brīvpusdienām sastāda 0,71 
eiro mācību dienā, jeb 14,20 eiro, kas arī novirzāms 
pārtikas paku iegādei. Finansējums jāparedz no izglī-
tības iestāžu budžeta līdzekļiem. Izglītības pārvaldes 
vadītājai Jeļenai Šnikvaldei izstrādāt iekšējos notei-
kumus pārtikas paku saņemšanai un informēt par to 
izglītojamo vecākus vai citus likumiskos aizbildņus. 

Domes Juridiskajai un personāla nodaļai sagatavot 
grozījumus Kandavas novada domes un SIA “Sal-
tums Kandavā” noslēgtajos ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšanas līgumos. Lauku atbalsta dienesta skolu 
programma “Piens un augļi skolai” tiek īstenota, 
veicot produktu piegādi izglītojamiem vienlaicīgi ar 
pārtikas paku piegādi. Noteiktās pārtikas piegādes 
izglītojamiem nodrošināt no mēneša 6.-9. datumam.

9. aprīļa lēmums
• Apstiprināt domes ārkārtas sēdes 2020. gada 3. aprīlī 

(protokols Nr. 6 1.§) lēmuma “Par piešķirto valsts 
budžeta dotāciju brīvpusdienām izlietošanu” 1. 
punkta grozījumus, izsakot pielikumu “SIA Saltums 
Kandavā pārtikas paka” jaunā redakcijā. 

Domes sēdē 30. aprīlī pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja grozījumus pamatbudžeta izdevumu 

tāmē Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 
savstarpējo norēķinu veikšanai 2020. gadā pēc 2019. 
gada naudas plūsmas izdevumiem.

• Nolēma svītrot domes 2020. gada 26. marta lēmuma 
“Par Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļau-
tībā esošo profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
maksas pakalpojumu atcelšanu” (protokols Nr. 5 
27.§) nolemjošajā daļā vārdu “aprīlī”.

• Nolēma nodrošināt pārtikas paku piegādi aprīļa mē-
nesī Kandavas novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā deklarētiem 5.-9.klašu izglītojamajiem, 
kuru ģimenēm ir piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas 
un/vai daudzbērnu ģimenes statuss, kā arī pārtikas 
paku piegādi maija mēnesī Kandavas novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā deklarētiem 1.-4.
klašu izglītojamajiem. Finansējums izpildei jāparedz 
no aprīļa un maija mēnesim piešķirtās valsts dotāci-
jas un Kandavas novada izglītības iestāžu budžeta lī-
dzekļiem. Lauku atbalsta dienesta skolu programma 
“Piens un augļi skolai” tiks īstenota, veicot produktu 
piegādi izglītojamiem vienlaicīgi ar pārtikas paku 
piegādi.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada domes 2019. gada 

pārskatu un domes Finanšu nodaļas vadītājas D. 
Rudēvicas pārskatu par budžeta izpildi 2020. gada 
1. ceturksnī.

• Nolēma ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pa-
kalpojumi”, pamatkapitālā 152  216  eiro apmērā 
Eiropas savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 
4.3.1.0/18/A/004 „Siltumapgādes sistēmas efekti-
vitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būv-
niecību Kandavā” īstenošanai. Kapitāldaļu turētāja 
pārstāvim Egīlam Dudem sasaukt SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” dalībnieku sapulci, lai pie-
ņemtu ar pamatkapitāla izmaiņām saistītos lēmu-
mus (par statūtu grozījumiem, pamatkapitāla palie-
lināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu 
apstiprināšanu).

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4 “Grozī-

jums Kandavas novada domes 2019. gada 29. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu””, kas nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai atzinuma sniegšanai. (saistošo noteiku-
mu projekts publicēts mājas lapā www.kandava.lv  

vietnē – pašvaldība - saistošie noteikumi - saistošo 
noteikumu projekti)

• Nolēma izīrēt pašvaldības daļēji labiekārtotu divis-
tabu dzīvokli “Aizdzires skola”-8, Valdeķi, dzīvokļa 
kopējā platība 67,2 m2.

• Nolēma jautājumu par aprūpes pakalpojuma cenrāža 
izvērtēšanu izskatīt maija mēneša komiteju sēdēs.
(atturas: E. Bariss; R. Fabjančiks; D. Rozenfelds; K. 
Ševčuks) 

Komunālie jautājumi
• Pieņēma zināšanai SIA “Kandavas komunālie pakal-

pojumi” 2019. gada pārskatu un apstiprināja 2020. 
gada 1. ceturkšņa pārskatu.

Citi jautājumi
• Nolēma izveidot Kandavas novada domes mantas 

nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisiju 
sekojošā sastāvā: domes izpilddirektors E. Dude; 
finanšu nodaļas vadītāja D. Rudēvica; juridiskās un 
personāla nodaļas vadītājs J.Mazitāns un apstiprinā-
ja komisijas nolikumu.

• Apstiprināja domes iekšējos noteikumus “Korupci-
jas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles 
veikšanas kārtība Kandavas novada pašvaldībā”, kas 
stājas spēkā 2020. gada 1. maijā. (noteikumi publicēti 

mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība - no-
teikumi, nolikumi, cenrāži)

• Nolēma izsludināt grantu konkursa “Attīsti uzņēmēj-
darbību Kandavas novadā!” otro kārtu par konkursa 
pirmajā kārtā neizlietotā finansējuma summu. 

• Apstiprināja Kandavas novada īpašumu pārvaldīša-
nas komisijas sastāvā Zitu Dižbiti, Kandavas novada 
būvvaldes teritorijas plānotāju. Komisijas sastāva 
grozījumi stājas spēkā 2020. gada 1. maijā.

• Nolēma atļaut atsavināt domei piederošā nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā 9 
garāžas: Nr.1, ar kopējo platību 18,3m2, Nr.2, ar ko-
pējo platību 18,6 m2, Nr.3, ar kopējo platību 18,3 
m2 , Nr.4, ar kopējo platību 18,1m2, Nr.5, ar kopējo 
platību 18,4m2, Nr.6, ar kopējo platību 18,2m2, Nr.7, 
ar kopējo platību 18,0 m2 un Nr.8, ar kopējo platību 
18,2m2. Nekustamā īpašuma (vienas garāžas) izsoles 
sākumcena 900,00 (deviņi simti) eiro, izsoles solis 
50,00 (piecdesmit) eiro un nodrošinājums 10% ap-
mērā no sākuma cenas. (atturas: R. Fabjančiks, K. 
Ševčuks; D. Rozenfelds) 

• Savukārt, garāžu Nr.9, ar kopējo platību 34,7m2 at-
ļāva atsavināt, nosakot īpašuma izsoles sākumcenu 
1200,00 eiro, izsoles solis 50,00 (piecdesmit) eiro un 
nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas.(attu-
ras: R. Fabjančiks; K. Ševčuks)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Kandavas novada domes saistošie noteikumu Nr. 4
“Grozījums Kandavas novada domes 2019.gada 

29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par so-
ciālās palīdzības pabalstu piešķiršanu””

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma”35.panta otro, ceturto un 
piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija 
noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vie-
nošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2019.gada 29.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstu piešķiršanu” (turpmāk – noteikumi) 
šādu grozījumu:

Papildināt noteikumu 27. punktu ar apakšpunktu 27.3. 
šādā redakcijā:

“27.3. gadījumos, kas iestājušies no ģimenes (perso-
nas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un tā nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības, laikā, kad valstī 
izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendā-
ra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām saistī-
bā ar Covid-19: katrai mājsaimniecībā dzīvojošai 

darbspējīgai personai ne vairāk kā 100 EUR mēnesī, 
kā arī ne vairāk kā 50 EUR mēnesī par katru perso-
nas apgādībā esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, ja 
izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

27.3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situā-
ciju nav ienākumu vai ienākumi ir samazinājušies 
(piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, per-
sonai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 
saņemts bezdarbnieka pabalsts vai persona neatbilst 
nosacījumiem, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, 
pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz 
cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – 
pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu 
avotu, u.c., persona nesaņem dīkstāves pabalstu vai 
dīkstāves palīdzības pabalstu);

27.3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izde-
vumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā 
saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām val-
stīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti pa-
pildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

27.3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies ka-
rantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.”.

Šogad Kandavas novada pašvaldība 
pirmo reizi organizēja grantu konkursu 
“Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas nova-
dā!”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmēj-
darbības vides attīstību Kandavas novadā, 
sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu preču 
un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt 
jaunu uzņēmumu dibināšanu Kandavas 
novadā, piešķirot grantu.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts pašval-
dības līdzfinansējums līdz 2000,00  EUR 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 
Kopējais grantu konkursam piešķirtais 

finansējuma apjoms ir 8000,00 EUR. 
Konkursa pirmajā kārtā tika iesniegti 
četri pieteikumi no kuriem divi tika ap-
stiprināti un plānots piešķirt finansējumu 
3291,35 EUR apmērā. 

Kandavas novada dome informē, ka 
5. maijā tiks izsludināta grantu konkur-
sa “Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas 
novadā!” otrā kārta par pirmajā kārtā 
neizmantoto finansējumu 4708,65 EUR 
apmērā. Sīkāka informācija par konkur-
su pieejama Kandavas novada mājas lapā 
www.kandava.lv.

Var pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai
Lauku atbalsta dienests informē, ka 

līdz 1. jūnijam dienesta klienti var pieteik-
ties marķētās dīzeļdegvielas ar samazinā-
tu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – ir 

jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Ie-
sniegumā jānorāda ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas par 2019. gadu.

Var pieteikties platību maksājumu saņemšanai
Līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienes-

ta (LAD) klienti Elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā (EPS) var pieteikties platību 
maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto 
iesniegumu. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu 
apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav 
iespējams saņemt klātienes konsultācijas 
un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo 
atbalstu klientiem dienests sniedz pa tāl-
runi – šādi iespējams saņemt ne tikai kon-
sultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa 

sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un 
iesniegt Vienoto iesniegumu. 

Konsultācijas par pieteikšanos pla-
tību maksājumiem var saņemt pa tālru-
ni 67095000 darba dienās no plkst. 7.00  
līdz 20.00. 

Kandavas novada LAD klienti konsultā-
cijas par pieteikšanos platību maksājumiem 
var saņemt, zvanot domes uzņēmējdar-
bības konsultantei Ivetai Pāžai pa tālruni 
29186169 pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 
18.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un 
piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. 

Noslēgusies grantu konkursa 
“Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas 
novadā!” pirmā kārta

Kandavas novada svētki “Kandavai – 790” (29.-31. maijs),  
valstī izsludināto ierobežojumu dēļ, nenotiks!
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NOVADA VĒSTNESISJAUNIEŠU DZĪVE

Līdz ar ārkārtas situācijas 
sākšanos 13. martā, ar mērķi 
ierobežot Covid-19 izplatību, 
arī Kandavas Multifunkcionā-
lais jaunatnes iniciatīvu centrs 
“Nagla” uzreiz bez vilcināša-
nās uzsāka digitālo jaunatnes 
darbu, turpinot jauniešiem 
piedāvāt saturīgas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas.

Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra  
“Nagla” vadītāja |

Mūsu darbu pamanīja gan citu nova-
du kolēģi jaunatnes jomā, gan pārraugošās 
institūcijas valsts mērogā. Piemēram, Jau-
natnes starptautisko programmu aģentūra 
mūs aicināja piedalīties vebinārā, kurā on-
line piedalījās vēl vismaz 50 dalībnieki, lai 
uzklausītu mūsu pieredzi digitālā darbā ar 
jauniešiem novadā. Tādēļ vēlamies arī mūsu 
novadniekiem pastāstīt, ka mums viss no-
tiek, nekas nav apstājies.

Digitālajā darbā izmantojam galveno-
kārt trīs platformas: mājas lapu, Instagram 
un Whatsapp. Mūsu mājas lapā www.jcnag-
la.lv esam apkopojuši informāciju, kuru var 
izmantot jaunieši, vecāki, skolotāji un citu 
novadu jaunatnes darbinieki. Esam sagata-
vojuši 47 idejas bērniem un jauniešiem satu-
rīgai brīvā laika pavadīšanai. Esam izveido-
juši mēnešu plānus tā, lai bērni un jaunieši 
uzdevumus var pildīt mājās, piemēram, pa-
gatavo sviestmaizes visai ģimenei vai salabo 
mājās to, kas saplīsis. Uzdevumus var pildīt 
ne tikai jaunietis, bet visa ģimene kopā. Tā-
pat esam apkopojuši konkursus, kuros jau-
nieši var piedalīties. Mūsu jaunatnes darbi-
niece ir publicējusi konkursu tabulu, kurā 
redzams konkurss, konkursa uzdevums, 
izpildes termiņš un tiešsaistes links uz kon-
kursa nosacījumiem. Vēl viņa ir apkopojusi 
vebinārus un tiešsaistes mācības jaunatnes 
jomā, ir sagatavota tabula ar vebināru tēmu, 
datumu un pieteikšanās linku. Šīs abas ta-
bulas reizi nedēļā tiek atjaunotas, papildinot 
ar aktuālo informāciju. Tāpat esam atraduši 
vērtīgus resursus no platformas uzvedība.lv – 
veselīgas darba dienas bingo, kārtības spēle 
jauniešiem, idejas ar uzdevumiem pastaigās, 
idejas garlaicības novēršanai vai lietderīgai 
pauzei ikdienā. Šos materiālus ikviens var 
atvērt datorā, planšetē vai savā mobilajā 
tālrunī. Vēl esam apkopojuši resursus un 
izveidojuši  sarakstu ar kultūras aktivitātēm 
un  pasākumiem, kurus bērni un jaunieši 
var apmeklēt sev piemērotā laikā un vietā, 
piemēram mājās uz dīvāna. Bēri un jaunieši 
var skatīties kino un teātra izrādes, klausīties 
koncertus, lasīt grāmatas vai doties virtuālās 
ekskursijās. Vēl mūsu mājas lapā ir pieejama 
informācija ar tiešsaistes linkiem par emo-
cionālo un sociālo atbalstu nedrošā brīdī. 
Noteikti aicinām ieskatīties mūsu mājas lapā 
www.jcnagla.lv 

Vēl mēs darbā ar jauniešiem izmantojam 
Instagram platformu. Mums ir arī konts Fa-
cebook platformā @jcnagla, taču tur mums 
ir tikai 214 sekotāji un lielākoties tie ir sko-
lotāji un vecāki, turklāt mūsu story apskatās 
tikai 5-12 cilvēki dienā. Savukārt, Instagram 
platformā @jcnagla mums ir 609 sekotāji, 
un tie tiešām ir Kandavas novada jaunieši 
13-25 gadu vecumā, turklāt mūsu story ik 
dienu apskatās 150-200 jaunieši. Līdz ar to 
Instagram ir platforma, ar kuru šobrīd va-
ram sasniegt ievērojamu jauniešu skaitu. Ko 

mēs darām Instagramā? Sākām 13.martā ar 
mūzikas izaicinājumu, aicinot jauniešus kat-
ru dienu publicēt tematisko dziesmu. Kopu-
mā piedalījās 34 Kandavas novada jaunieši, 
4 jaunieši piedalījās visas 30 dienas, nopel-
not sev veicināšanas balvu. Pēc mūzikas iz-
aicinājuma esam uzsākuši foto un mūzikas 
izaicinājumu, aicinot katru dienu jauniešus 
publicēt tematisko bildi un dziesmu. Šobrīd 
mums ir aktīvi 16 Kandavas novada jaunie-
ši, kuri piedalās. Mēneša beigās apkoposim 
rezultātus. Vēl mēs savos story publiskojam 
anketiņas, kuras jaunieši aizpilda. Tāpat 
jaunieši uzlabo savas digitālās prasmes, paši 
izdomā un sagatavo savas anketas, mēs tās 
publicējam un tā jaunieši var līdzdarboties. 
Vēl mēs filmējam mūsu ikdienu, stāstām un 
rādām jauniešiem sadzīvi, dažādas infor-

matīvas lietas. Jauniešiem ļoti interesē, kā 
mums darbiniekiem iet, vēlas uzturēt komu-
nikāciju. Aprīļa beigās publicējām tematis-
kos story ar video un bildēm par dabai drau-
dzīgu dzīvesveidu. Rādījām un stāstījām 
lietas no savām mājām, un jaunieši aptaujās 
atzīmēja, ka tas ir interesanti un viņiem tie-
šam patīk. Nākamos tematiskos story jau 
gatavos paši jaunieši, esam noskaidrojuši, 
ka jaunieši vēlas digitālās ēdienu gatavoša-
nas nodarbības un digitālās sporta nodar-
bības. Mums prieks, ka šādi varam sniegt 
jauniešiem iespēju līdzdarboties. Jaunieši 
paši izdomā savus izaicinājumus un aicina 
Kandavas novada jauniešus tos izpildīt, pie-
mēram, publicē mēles mežģus vai uzdevumu 
pārveidot savu apģērbu. Jauniešiem patīk 
mūsu darbošanās Instagram platformā, taču 
no darbinieku puses, tas prasa daudz laiku, 
enerģiju un uzmanību. Taču priecājamies, 
ka ir aptverti 150-200 jaunieši katru dienu. 
Uz vietas “Naglā” mēs nekad nevaram vien-
laicīgi pulcināt, kur nu vēl nodarbināt 150-
200 bērnus un jauniešus.

Vēl mēs izmantojam WhatsApp plat-
formu, kurā mums ir sešas grupas: JC 
Nagla aktīvie jaunieši (31 biedrs); Mat-
kules jaunieši (14 biedri); Vānes jaunieši 
(9 biedri); Zemītes jaunieši (10 biedri); 
Zantes jaunieši (8 biedri); Cēres jaunieši 
(19 biedri), kā arī individuālās sarakstes ar 
10 Award programmas jauniešiem. Kopā 
WhatsApp platformā mēs strādājam ar 
aptuveni 101 jaunieti. Mans (jauniešu cen-
tra vadītājas) telefona numurs ir publiski 
pieejams, līdz ar to jaunieši var sazināties 
ar mani jebkurā laikā. Jaunieši gan ir ļoti 
noguruši no sarakstēm, tādēļ cenšamies 
viņus nenoslogot. Ar Award jauniešiem 
sazvanāmies, parunājamies un jaunieši 
arī paši stāsta – viņi ir ļoti noguruši no šīs 
digitalizācijas un vēlas nolikt telefonu un 

atpūsties. Tāpat jaunieši ir ļoti noilgoju-
šies pēc komunikācijas reālajā vidē. Mēs 
ceram, ka pavisam drīz šie drošības pa-
sākumi beigsies un atkal varēsim tikties 
klātienē.

Mēs, darbinieki, šobrīd tiešām esam 
noslogoti, mūsu datori un telefoni ir kar-
sti. Bieži vien arī ārpus darba laika jaunieši 
turpina mums rakstīt, turpina komunicēt. 
Citreiz saņemam aicinājumus sākt digitā-
lās nodarbības zoom.com platformā, vai 
kļūt par brīvprātīgo vēstnešiem palīdzības 
sniegšanai, taču tad mums būtu jāalgo vēl 
viens darbinieks, lai spētu to visu aptvert un 
arī kvalitatīvi izdarīt. Vēl mums, darbinie-
kiem, ir iespēja doties virtuālās ekskursijās 
un paskatīties, kas notiek citos novados vai 
jauniešu centros, varam pasmelties idejas. 
Piemēram, mūs ļoti iedvesmo Jūrmalas un 
Iecavas jauniešu centru aktivitātes. Novē-
lam arī pārējiem digitālā darba censoņiem 
neforsēt! Mācēt pateikt nē, veltīt laiku ne 
tikai datoriem un telefoniem, bet arī sev un 
savai ģimenei. 

Digitālais darbs ar jauniešiem Kandavas novadā
Noslēdzies jaunatnes 
iniciatīvu projektu 
konkurss
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes 
valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un 
valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiro-
pas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

2020. gada 1.aprīlī noslēdzās Kandavas novada 
domes izsludinātais jaunatnes iniciatīvu projek-
tu konkurss mācību priekšlaicīgas pārtraukša-
nas samazināšanai. Konkursa mērķis ir vērsts 
uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai ris-
ka grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības 
priekšlaicīgi. 
Kandavas novada domē tika saņemti seši pro-
jekta pieteikumi par kopējo summu 27600,00 
EUR, atbilstoši projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS) noteiktajai finansē-
juma kvotai, iespējams atbalstīt 5 projektu pie-
teikumus. Konkursā iesniegtie projekti šobrīd 
tiek izvērtēti. 

Sintija Kokina, Attīstības un plānošanas  
nodaļas vadītāja

Esam noslogoti, mūsu datori 
un telefoni ir karsti

25 mājsaimniecībām 
Kandavas novadā palīdzēs 
uzlabot dzīves apstākļus

Neraugoties uz īpašo situāciju Latvijā un visā 
pasaulē, ar Borisa un Ināras Teterevu fonda 
atbalstu 12 bezpeļņas organizācijas arī šogad 
palīdzēs grūtībās nonākušajām ģimenēm veikt 
zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai sa-
vam saimes galdam. 

Vismaz 250 Latvijas mājsaimniecības saņems 
sēklas, stādus, darbarīkus un mēslojumu, kā arī 
padomus dārzkopībā. No tām 25 mājsaimniecī-
bas mūsu novadā.
Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu kon-
kursa programmā “Pats savam saimes galdam”, 
atbalstu ieguva 12 bezpeļņas organizācijas. 
Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem darbiem 
piešķīris grantus 18 220,- eiro apmērā. Organizā-
cijas sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas 
piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemā-
jas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā eso-
šo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā 
ģimenes saņems konsultācijas par dārza kop-
šanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu 
ziemai un konservēšanu
“Kandavas novada iespēju fonds” līdzdarbības 
pasākumos iesaistīs 25 ģimenes. Ģimenes sa-
ņems nepieciešamos materiālus mazdārziņu ie-
rīkošanai, iegūs pieredzi dārzeņu audzēšanā un 
sagatavošanā ilgstošai uzglabāšanai. Projekta 
tiešais rezultāts būs mazturīgo novada iedzīvo-
tāju aktivizēšana pašu dzīves kvalitātes uzlabo-
šanā. Izaudzējot savai ģimenei nepieciešamo 
pārtiku, projekta dalībnieki paši saviem spēkiem 
atslogos ikdienas rūpes par iztikas sagādi.
Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. gadā 
nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta 
izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un 
veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību 
Latvijā un pasaulē.

PROJEKTI
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Kandava – mazpilsēta 
Tukuma rajonā. (1960–1995)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

1996–1999
Kandavas novada pirmsākumi saistās 

ar 1996. gadu, kad teritoriālās reformas 
rezultātā izveidojas Kandavas pilsēta ar 
lauku teritoriju, jo Kandavai pievienojas 
Cēres un Kandavas pagasti. Tā ir pirmā 
teritoriālā reforma Latvijā. 1997. gadā 
pievienojas arī Zemītes un Matkules pa-
gasti.1999. gadā oficiāli tiek apstiprināts 
Kandavas novada nosaukums. 2009. gadā 
teritoriālās reformas rezultātā Kandavas 
novadam pievienojas Vānes un Zantes 
pagasti. Administratīvais centrs ir Kan-
davas pilsēta. Novads ir bagāts ar dabas 
un kultūras mantojumu. Tas daļēji atro-
das īpaši aizsargājamajā kultūrvēsturis-
kajā teritorijā „Abavas ieleja”. Šis apstāk-
lis nosaka gan attīstības priekšrocības, 
gan arī ierobežojumus. Viens no galve-
najiem apvienošanās procesa cēloņiem 
ir finansiālie apsvērumi, jo katrai paš-
valdībai atsevišķi nepietiek līdzekļu ne 
remontu veikšanai, ne pagasta attīstības 
sekmēšanai.

1996. gada 1. janvārī slimnīcu nodod 
Kandavas pilsētas pašvaldībai kā uzņēmu-
mu ar nosaukumu „Kandavas pilsētas ar 
lauku teritoriju – domes pašvaldības bez-
peļņas uzņēmumu „Kandavas slimnīca un 
poliklīnika””

1996. gada 13. janvārī izdotajām 
„Kandavas Vēstīm” Nr. 78 beidzot gada 
skaitli var izlasīt arī uz 1. lappuses

1996. gada 5. un 6. februārī Latvijas 
televīzija uzņem filmu par Kandavu 

1996. gada februārī pilnīgi pabeigts 
slimnīcas trešā stāva kapitālais remonts. 
To finansē pilsētas dome

Apvieno Kandavas pagastu 
ar Kandavas pilsētu

1996. gada 20. martā Kandavas pilsē-
tas dome pieņem lēmumu par Kandavas 
pagasta apvienošanu ar Kandavas pilsētu

1996. gada aprīlī Lielajā ielā 26 atver 
Sarkanā Krusta ziedojumu veikalu

1996. gadā par Kandavas luterāņu 
draudzes mācītāju sāk kalpot Kaspars 
Simanovičs

1996. gada 7. maijā, piedaloties LNKB, 
Politiski represēto kluba un baznīcas drau-
dzes pārstāvjiem, mācītājs Kaspars Sima-
novičs iesvēta atjaunotos karavīru kapus 
Līgu dzirnavu ezera krastā. Vecie karavīri 
piemiņai iestāda dzīvības koku

1996. gada 28. maijā Kandavas pilsē-
tas dome pieņem lēmumu par apvienoša-
nos ar Cēres pagastu

1996. gada 1. jūnijā pilsētas svētku 
laikā Kandavas luterāņu baznīcā iesvēta 
pilsētas karogu. To darinājusi mākslinie-
ce Indra Krecere un Rīgas batikas māksli-
nieki. Vakarā Ozolāju estrādē notiek kon-
certs ar komponista Imanta Kalniņa un 
dziesminieces Austras Pumpures (1928 
– 2017) piedalīšanos. Dzied arī Kandavas 
jauktais koris, „Skandīne” no Tukuma un 
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma 
audzēkņu koris Sarmītes Kunkulbergas 
vadībā

1996. gada vasarā bruģē Pils ielu
1996. gadā no 6. līdz 8. jūnijam 

pirmo reizi Kandavā notiek Latvijas 

lauksaimniecības tehnikumu un arodsko-
lu Dziesmu un deju svētki (Zemes svētki). 
Tajos piedalās apmēram 2  000 dziedātāju 
un dejotāju

1996. gada 8. jūnijā Ķiršu ielā 2 atver 
jaunu veikalu – „Husgvarn”

Kandavā viesojas Valsts 
prezidents Guntis Ulmanis

1996. gada 14. jūnijā republikas policis-
tu komandu sporta svētkus ar savu klātbūtni 
pagodina Valsts prezidents Guntis Ulmanis 
un Ministru prezidents Andris Šķēle

1996. gada 18. jūlijā Jelgavas ielā 1 no-
dibina a/s „Kandavas zivis”. Par pagaidu val-
des priekšsēdētāju apstiprina Vilni Siljēkabu 
(1951 – 2007)

1996. gada 12. septembrī Lielajā ielā 9 
svinīgi atklāj Unibankas Kandavas filiāli

1996. gada septembrī Kandavā rekons-
truē ūdenstorni

1996. gada 1. oktobrī Latvijas Republi-
kas Ministru Kabinets pieņem lēmumu iz-
veidot Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju. 
Jaunajā domē darbojas 25 deputāti

1996. gadā ar Tukuma Sarkanā Krusta 
un Kandavas domes atbalstu Kandavā atver 
SK ziedojumu veikalu „Stropiņš”

1996. gada 24. oktobrī, piedaloties 15 
SK biedriem, nodibina Latvijas Sarkanā 
Krusta Kandavas p/o. Par priekšsēdētāju 
ievēl Veru Lauvu, par revidenti Vitu Vai-
tovsku. Darbība sākas ar difterijas kampaņu 

1996. gada 2. novembrī foto salo-
nu „Pie Ulda” Sabiles ielā 1 atver foto-
grāfs Uldis Krēvics (1934 – 2005), otru 
foto salonu – veikalu atver A. Reinholds  
Sabiles ielā 7

1996. gada 4. novembrī saskaņā ar rīko-
jumu Nr. 78 K 1996. gada 14. oktobrī likvidē 
Kandavas pienotavas direktora štata vietu. 
Kandavas pienotavas direktors A. Puhaļs-
kis nodod inventāru un materiālās vērtības 
meistares Ārijas Kanbergas pārziņā

Kandavas vidusskolai  
atjauno novadnieka 
K. Mīlenbaha vārdu 

1996. gada 7. novembrī Kandavas pil-
sētas dome pieņem lēmumu atjaunot Kārļa 
Mīlenbaha vārdu Kandavas vidusskolai

1996. gada 10. novembrī Tukuma 
42. zemessardzes bataljona Kandavas 2. ro-
tas zemessargi atzīmē piekto gadadienu. 
Pateicības rakstus un dienesta pakāpes sa-
ņem 34 kandavnieki. Svētku reizē kopā ar 
kandavniekiem ir arī bataljona komandieris 
Uldis Augulis

1996. gada novembrī Kandavas tūristu 
bāzi pārņem pašvaldība. Vadītājs – A. Knip-
šis. Tūristu bāze piedāvā naktsmītnes div- 
un trīsvietīgajos numuriņos, ēdināšanu 
kafejnīcā, ēdnīcā vai bārā, laivu braucienus 
pa Abavu līdz Kuldīgai, ģimenes atpūtu, vie-
sību rīkošanu, jaunatnes nometnes un pirts 
izmantošanu

1996. gada 6. decembrī par veco ļaužu 
nama vadītāju apstiprina Gunti Rozenšta-
mu. Nams atrodas Kandavā, Ķiršu ielā 10

1996. gada 21. decembrī „Kandavas 
Vēstis” pēdējo reizi iznāk kā Kandavas pilsē-
tas pašvaldības izdevums

1996. gada beigās Lielajā ielā 15 atver 
lietoto apģērbu veikalu „Tev”

1996. gadā atklāj degvielas uzpildes sta-
ciju „Laiks”

1996. gadā Abavas ieleju iekļauj 100 pa-
saules unikālo un apdraudēto pieminekļu 
sarakstā

1997. gada 1. janvārī Kandavas pilsē-
tas ar lauku teritoriju dome nolemj domes 
pārvaldījumā – īpašumā – pārņemt no 
Tukuma rajona padomes Kandavas in-
ternātvidusskolu un lūgt Tukuma rajona 
padomi nodot Kandavas internātvidus-
skolu Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju 
īpašumā

1997. gada 2. janvārī darbu sāk Kanda-
vas pilsētas ar lauku teritoriju bāriņtiesa. Tās 

priekšsēdētājs ir Vilis Mežalis un sekretāre 
Ausma Jankalāne 

1997. gada 20. februārī a/s „Kandavas 
radiorūpnīca” akcionāru sapulce nolemj 
sākt sabiedrības likvidācijas procesu

1997. gada 20. februārī nodibina se-
nioru deju kolektīvu „Kandavnieks”. Tā di-
binātājs un krusttēvs ir Staņislavs Klindžāns 
(1923 – 2012), karoga autore Aina Kulmane, 
bet deju kolektīva vadītāja Agrita Rožkalne

1997. gada 7. martā Jelgavas ielā 1 atve-
ras SIA „Kandavas zivis”. Vecajā radiorūp-
nīcas ēdnīcā notiek prezentācija, kurā var 
degustēt septiņu veidu produkciju. Direk-
tors V. Siljēkabs stāsta, ka pašlaik tiek gata-
voti ražojumu paraugi un intensīvi meklēts 
tirgus. Tirgotāji Edvīns Čākurs un Aigars 
Aukšmuksts atzīst, ka manta ir laba un ce-
nas pieņemamas. Tehnoloģe Zigrīda Marte-
na lēš, ka jau vasaras vidū varētu nodarbināt 
vismaz 100 strādājošos

1997. gada 9. martā notiek pašvaldības 
vēlēšanas

1997. gada 13. martā par Kandavas pil-
sētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētā-
ju ievēl Daini Rozenfeldu, par vietniekiem – 
Alfredu Ķieģeli (1949 – 2018) un Hendriku 
Besikirski 

1997. gadā pēc atlases uz Mičiganu, 
ASV, piedalīties ārrindas zemessargu apmā-
cībās dodas Valdis Pīpiņš

Matkulē uzņem filmu 
“Likteņdzirnas”

1997. gada 16. aprīlī Matkules pagasta 
Pūces dzirnavās sāk filmēt jaunu mākslas fil-
mu „Likteņdzirnas”. Tās režisors Jānis Strei-
čs. Filmēšana notiek arī Kandavas pilsētā

1997. gada 16. aprīlī Kandavā netālu no 
autoostas atver jaunu restorānu

1997. gada 23. aprīlī tiek reģistrēta Kan-
davas katoļu draudze. Draudzes vecākais ir 
Andrejs Mediņš, tobrīd draudzē ir 15 cilvē-
ki. Tā kā draudzei nav sava lūgšanu nama, 
tad dievkalpojumus notur dzīvojamā mājā

1997. gada pavasarī remontē Kanda-
vas akmens mūra tiltu, līdz ar to satiksme ir 
apgrūtināta, abos tilta galos uzstāda lukso-
forus. Tilta virsmu bruģē ar robotiem akme-
ņiem, braucamās daļas un ietves bruģa krāsa 
atšķiras. Ietvi abās tilta pusēs pagarina. Re-
montdarbus veic SIA „M.A. TAKA”

1997. gada 22. -23. martā Kandavā no-
tiek pirmais folkmūzikas festivāls Tukuma 
rajonā. Tā organizatore ir kandavniece Kris-
tīne Cīrule

1997. gada pavasarī remontē Kanda-
vas luterāņu baznīcu, iekšpusē atjauno grī-
du, bet ārā krāso sienas. Darbus veic SIA 
„Amatnieks” vīri. Darba gaitā atklājas, ka 
nepieciešams ne vien remonts, bet arī res-
taurācija. No jauna ieliek akmens flīzes 

No Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz Kandavas novadam

Policijas svētki Kandavā 1996.
no kreisās Dainis Turlais, Valsts 
prezidents Guntis Ulmanis, Ziedonis 
Čevers, Dainis Rozenfelds

Kandavas pilsētas svētki 
1996.gada 1.jūnijs- Imanta 

Kalniņa autorkoncerts 
Ozolājos. Ienes iesvētīto 

pilsētas karogu
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grīdai, atjauno koka apdari sienām, nokrāso 
ārsienas un pieliek jaunas notekcaurules

1997. gadā no 1. līdz 3. augustam Kan-
davā notiek Vispasaules latviešu Trīszvaig-
žņu sporta spēles. Sacensības rīko Kandavas 
stadionā, kurš pirms tam tiek atjaunots: iz-
tīra baseinu un izklāj ar dzelzsbetona plāk-
snēm, apmaina vecās koka konstrukcijas, 
uzlabo skrejceļa segumu un volejbola lau-
kumu, uzbūvē koka grīdu otram basketbola 
laukumam. Spēlēs piedalās 2000 dalībnieku. 
Otrās dienas vakarā Ozolājos notiek plašs 
koncerts Valda Lūriņa režijā. Tajā piedalās 
Kandavas jauktais koris, koris „Līvzeme” 
no Ventspils, kā arī vokālie ansambļi, tautas 
mūzikas kapelas, deju skolas grupas, Ingrī-
das Salakas vadītais bērnu ansamblis un arī 
Alberts Legzdiņš (1933 – 2017) no „Čikāgas 
piecīšiem”

1997. gada augusta nogalē Kandavas 
tehnikuma absolventu biedrība „Senleja” 
ar tās prezidentu Pauli Grēniņu priekšga-
lā izdod grāmatu „Kandavas tehnikums. 
(1945  – 1995). Audzēkņu un pasniedzēju 
atmiņas un pārdomas”. Grāmatas sastādītājs 
ir Arnolds Gailītis (1927 – 2011)

1997. gada 25. septembrī Kandavas 
pilsētas ar lauku teritoriju dome nolemj iz-
veidot Sociālās palīdzības centru Kandavā, 
Jelgavas ielā 4a, Kandavas radiorūpnīcas 
kantora ēkā

1997. gada 28. oktobrī Kandavā node-
dzina avīžu kiosku

1997. gada 31. oktobrī Kandavā atklāj 
akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” 
Tukuma filiāles Kandavas sektora jaunās 
telpas Sabiles ielā 6. Sektoru vada Mārīte 
Frīdenberga, bet kasieres amatā stājas Ruta 
Riekstiņa

1997. gada 7. novembrī „Kandavas Vēs-
tis” kļūst par Kandavas pilsētas ar lauku teri-
toriju pašvaldības izdevumu

1997. gada 15. novembrī par ieguldīju-
mu Kandavas attīstībā un teritoriālās refor-
mas īstenošanā Kandavas ar lauku teritoriju 
mēram D. Rozenfeldam Ministru Kabinets 
piešķir naudas prēmiju Ls 5000 apmērā

1997. gada 17. novembrī A. Ķieģelis sāk 
strādāt par Kandavas pilsētas ar lauku terito-
riju Kultūras centra vadītāju. Jaunā kultūras 
centra pakļautībā ir Kandavas, Valdeķu, Ze-
mītes, Matkules kultūras nami, novada mu-
zejs, Deju skola, gleznu galerija „Vējspārns”, 
brīvdabas estrāde „Ozolāji”, Cēres brīvdabas 
estrāde

1997. gada 17. decembrī Kandavas 
kultūras namā notiek Ralfa Upmaņa muzi-
kāli horeogrāfiskā uzveduma „Pazudis rīts” 
pirmizrāde. Uzvedumā piedalās Kandavas 
deju skolas audzēkņi un Tukuma bērnu 
popgrupa „Punktiņi”, mūzikas autors Ivars 
Fībigs (1962 – 2010)

1997. gadā Lielajā ielā 27 atver santeh-
nikas preču veikalu

(Turpinājums sekos)

(3. turpinājums)

XX gadsimta sākumā farma-
ceitiskā rūpniecība turpina 
augt un veidoties. Eiropas val-
stu vidū pirmo vietu medika-
mentu ražošanā bija ieņēmusi 
Vācija, jo tās likumdošana 
īpaši veicināja zāļu ražošanas 
rūpniecības uzplaukumu. 
Tādēļ, 1914.gada augustā 
sākoties Pirmajam pasau-
les karam, daudzas Eiropas 
valstis, tai skaitā arī Krievija, 
sāka izjust asu medikamentu 
trūkumu. Lieli ieguvēji bija 
tie aptiekāri, kuriem aptiekās 
bija ievērojami zāļu izejvielu 
krājumi, taču karš ieilga un 
krājumus papildināt bija ne-
iespējami, tāpēc zāļu deficīts 
sasniedza kritisku robežu.

Astra Dīriņa

Kandavas aptiekā kopš 1910.gada 
saimniekoja Vladimirs(Voldemārs) Ma-
monovs, kurš aptieku bija nopircis no 
iepriekšējā aptiekāra Aleksandra Rozen-
tāla mantiniekiem. Vladimirs Mamonovs 
piedzima 1876.gadā Jelgavas tirgotāja ģi-
menē. Farmācijas studijās Tērbatas Uni-
versitātē (no XIX gadsimta beigām – Jur-
jevas Universitāte) viņš pavadīja laiku no 
1900. līdz 1902.gadam. Provizora grādu 
iegūst tikai 1903.gadā Maskavā. No 1903.
gada līdz 1904.gadam Mamonovs strādā-
ja kādā no Rīgas aptiekām, bet sākoties 
krievu-japāņu karam(1904.), devās uz 
Tālajiem Austrumiem, lai piedalītos kara 
darbībā kā militāro hospitāļu aptieku va-
dītājs. Pēc kara Mamonovs atgriezās Krie-
vijas Eiropas daļā un nomāja aptieku Vla-
dimiras guberņā Ivanovo-Vozņesenskas 
pilsētā(1906.-1910.)

1910.gadā viņš atgriežas Baltijā, jo ra-
dās iespēja nopirkt aptieku Kandavā. Ma-
monovs bija precējies ar Mariju Terēzi Rei-
hu(Maria Therese Reich).

Trūkst informācijas par to, kā Kanda-
vas aptiekai klājās Pirmā pasaules kara un 
Brīvības cīņu laikā. Aptiekāri vienmēr bi-
juši ļoti uzņēmīgi un izdarīgi ļaudis, tāpēc 
arī kara un juku laikos atrada iespēju kā 
palīdzēt saviem klientiem. Ja zāļu izejvielu 
trūkums bija nenovēršams, viņi pievērsās 
vietējo ārstniecības augu vākšanai un zāļu 
gatavošanai no tiem.

V. Mamonovs bija Kandavas aptie-
kas īpašnieks līdz 1929.gadam. 1917.gadā 
Kandavai tika piešķirtas pilsētas tiesības – 
aptieka ieguva normālaptieku statusu, kas 
nozīmēja, ka aptiekai bija sava laboratorija 
un atbilstošs štats. Īpašnieks pārkārtoja ap-
tiekas darbu atbilstoši Latvijas Republikas 
likumdošanai. XX gadsimta 20.- 30.gados 
Latvijas aptieku tīkls strauji attīstījās un re-
zultātā Latvija apsteidza attīstītākās pasau-
les valstis, sasniedzot vismazāko apkalpo-
jamo iedzīvotāju skaitu uz vienu aptieku. 
V.Mamonovs, kā jau tas pieklājas aptiekā-
ram, vienam no redzamākajiem cilvēkiem 
pilsētā, piedalījās tās sabiedriskajā dzīvē, 

kopš 1920.gada ieņemdams ugunsdzēsēju 
priekšnieka amatu.

1929.gadā par Kandavas aptiekas īpaš-
nieci kļuva Pozvolskis Jevgēnija(Eiženija)
dzim. Arharovs. Viņas dzīves datus darba 
autorei nav izdevies atrast. Vienīgās ziņas, 
ko par šo aptiekas īpašnieci glabā farmāci-
jas muzeja arhīvs, ir tas, ka Pozvoļskai bija 
aptiekāra palīdzes izglītība un no 1929.
gada 6.septembra līdz 1934.gada 6.oktob-
rim viņai piederēja Kandavas aptieka.

1935.gada 15.februārī Pozvoļska iegā-
dājas „Grīvas” Centrālo aptieku un bija tās 
īpašniece līdz1940.gada 1.oktobrim. Laikā 
no 1941.gada 15.jūlija līdz 1942.gada 1.jū-
nijam viņa bija „Grīvas” aptiekas pārvald-
niece. Kandavas aptiekai viņa bija īpašnie-
ce, taču kā liecina dokumenti, par aptiekas 
pārvaldnieku pusotru mēnesi pēc aptiekas 
pirkšanas uz īsu brīdi kļuva Jēkabs Pozvo-
ļskis(1877.- 1929.)- iespējams īpašnieces 
vīrs vai radinieks. Provizora diplomu J.Po-
zvoļskis bija ieguvis Harkovas universitātē, 
pēc tam no 1923.gada 5.jūlija līdz 1929.
gada 1.septembrim strādājis par Daugav-
pils apriņķa valdes aptiekas pārvaldnieku. 
Dzīves posms Kandavā bija pavisam īss, jo 
1929.gadā viņš mira.

E.Pozvoļskas laikā 1932.gadā Kanda-
vas aptiekai nācās domāt par jaunu no-
saukumu, jo Kandavas Tirgus laukumā 
6 tika atvērta otra aptieka. Kā liecina līdz 
mūsdienām saglabājies zīmogs no tiem 
laikiem, aptieka izvēlējās kļūt par Veco 
aptieku, atstājot otrai aptiekai privilēģiju 
saukties par Jauno aptieku. Jaunās aptie-
kas īpašnieks no 1931.gada 28.aprīļa bija 
Rūdolfs Grīvāns(1893.-?)Viņš bija karo-
jis strēlnieku pulkos, septiņus gadus bijis 
Latvijas Sarkanā Krusta dienestā kā ārst-
niecības līdzekļu noliktavas pārzinis. 1929.
gadā Grīvāns beidza Latvijas Universitātes 
Farmācijas nodaļu. No 1924. līdz 1926.ga-
dam bija pārvaldnieks Mazsalacas aptiekā, 
1927.gadā-Strenču aptiekā. No 1930.gada 
līdz 1939.gadam Grīvāns vadīja Smiltenes 
Sarkanā Krusta aptieku, tajā pašā laikā bū-
dams Kandavas Jaunās aptiekas īpašnieks.

Jaunā aptieka Kandavā tika atklāta 
1932.gada 1.februārī un jau 1.martā to 
pārņēma nomnieks Rūdolfs Freibergs. 
Nomnieka rīcībā aptieka palika līdz 1933.
gada 9.oktobrim, kad aptiekas vadība no-
nāca Grīvāna līdzīpašnieka Kārļa Reinfel-
da rokās.

Kārlis Reinfelds(1887.-?) bija iegu-
vis provizora grādu 1913.gadā Maskavas 

Universitātē. Zināms, ka 1927.-1928.gadā 
viņš bijis pārvaldnieks Vārmes aptiekā, 
1929.-1930.gadā – pārvaldnieks Alūksnes 
Jaunajā aptiekā, bet līdz 1933.gada beigām 
vadījis Siljāņu aptieku. Tālāk viņa darba 
mūžs saistījās ar Kandavas Jauno aptieku 
līdz brīdim, kad 1940.gada 11.novem-
brī aptieka tiek nacionalizēta. Īpašnieks 
Grīvāns šajā laikā ir Smiltenē. 1939.gada 
beigās viņš aizstāvējis farmācijas maģistra 
grādu Latvijas Universitātē un uzsāka dar-
bu Lāča aptiekā Rīgā. 1940.gada 2.novem-
brī Grīvāns kļuva par Āgenskalna aptiekas 
pārvaldnieku. Pēdējā informācija ir par 
laiku no 1941.gada 4.jūlija līdz 1944.gada 
30.augustam, kad viņš strādājis Lāču aptie-
kā. Ziņas par abu Jaunās aptiekas līdzīpaš-
nieku likteni pēckara periodā autorei nav 
izdevies atrast.

1934.gada 6.oktobrī Veco Kandavas 
aptieku no J.Pozvoļskas nopirka Lotārs 
Aleksandrs Kārlis Vintelers (1894.-?), kurš 
1927.gadā bija absolvējis Latvijas Univer-
sitāti un ieguvis farmācijas zinātņu kandi-
dāta grādu. No 1931. līdz 1934.gadam Vin-
telers vadīja J.Kupča aptieku Rīgā. 1939.
gadā viņš aizstāvēja farmācijas maģistra 
disertāciju un ieguva attiecīgo diplomu. 
1939.gada rudenī viņš izceļoja uz Vāciju, 
jo aptieka 1939.gada 6.novembrī nonāca 
Fiduciārās* izceļošanas akciju sabiedrības 
„UTAG” rīcībā, kā tas notika ar visām ap-
tiekām, kuru īpašnieki izceļoja.

1940.gada 12.februārī par Kandavas 
Vecās aptiekas īpašnieci kļuva Elza Gra-
diškēvičs- Radiškēvičs, no 1941.gada Gu-
lēns, dzimusi Veiklis (1912.-?), kas far-
maceitisko izglītību bija guvusi Latvijas 
Universitātē un farmācijas kandidāta dip-
lomu saņēmusi 1938.gadā. Aptieka viņas 
īpašumā palika pavisam īsu laiku, jo 1940.
gada 10.novembrī tā tika nacionalizēta un 
nonāca GAP(Galvenā aptieku pārvalde) 
rīcībā. Īpašniece pārtapa par pārvaldnieci. 
Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā visas 
nacionalizētās aptiekas pārņēma Farmā-
cijas pārvalde un, visticamāk, Elza Gulēna 
atguva savu aptieku un palika tās īpašniece 
līdz karam beidzoties atjaunojās padomju 
okupācija.

Otrā pasaules kara laikā aptiekai klā-
jās grūti, pieauga zāļu deficīts, bet iespējas 
sagādāt zāļu izejmateriālus bija niecīgas. 
Zāles un pārsienamie materiāli pa lielā-
kai daļai tika izmantoti ievainotu karavīru 
ārstēšanai, tā kā civiliedzīvotājiem nācās 
vairāk paļauties uz dabas veltēm.

No Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz Kandavas novadam

Ēka Tirgus laukumā 6, kurā atradās Kandavas Jaunā aptieka

Kandavas aptiekai 250

Karoga iesvēte 1.06.1996. D.Rozenfelds, 
A.Knipšis, A.Aleksīns, E.Sudmalis
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS KULTŪRA

Šajā laikā, kas ieviesis negaidītas korekcijas mūsu dzīvē ārkār-
tas situācijas ierobežojumu dēļ, satikās divi dzeju rakstošie, kas 
tikko piedzīvojuši savu grāmatu iznākšanu, lai parunātos par 
to, kā top dzeja. 

Dagnija Gudriķe

23. martā dienasgaismu ieraudzīja 
Kandavas Reģionālās vidusskolas 11.kla-
ses audzēkņa Kriša Treikala pirmais dzejas 
krājums “Bezmiega naktis”, bet 3.aprīlī sava 
trešā dzejoļu krājuma “Mīlestība, tik klāteso-
ša” iznākšanu piedzīvoja Dagnija Gudriķe. 

Sarunājas Krišs Treikals un Dagnija 
Gudriķe.

Dagnija: Diezgan ilgu laiku, pēc ma-
niem vērojumiem, dzeja nebija īsti modē, 
interesantāka šķita proza, aizvien lielāku 
vietu dzīvē ieņēma virtuālā vide, influenceri 
un citi interneta dzīlēs mītošie. Bet pēdējā 
laikā esmu pamanījusi diezgan daudz dze-
jas radītāju no mākslas un teātra pasaules, 
gan arī jauniešu vidus. Tad par to arī paru-
nāsim. Par to kā top dzeja un kāpēc tā top, 
kā tu sāki rakstīt un saprati, ka vari to darīt. 
Reģionālajā presē esi to stāstījis, bet novada 
informatīvā izdevuma lasītājiem nē, tāpēc 
šobrīd novada iedzīvotājiem vēl esi kā liels 
nezināmais….

Krišs: Dzejas rakstīšana sākās tā. Sep-
tembrī ir Dzejas dienas un dzejas dienu pa-
sākums bija saistībā ar “Dzejas ruporu”, kurā 
aicināja piedalīties skolēnus, kas jau ilgāku 
laiku raksta un arī jaunos, kas tikko sākuši, 
lai dalītos uzrakstītajā. Bet vēl pirms tam 
skolā visiem bija jāraksta dzejolis ”Es nāku 
no…”, ar domu, ka to vajadzēs tulkot arī an-
gļu un krievu valodā. Pirms es to uzrakstīju, 
galvā radās domas par to, kā vispār dzejoļus 
raksta. Saskarsme ar dzeju man bija maza, 
tik cik skolas vajadzībām. Tā, skatoties pa 
klases logu, kaut ko uzrakstīju un tas bija 
mans pirmais dzejolis, ar kuru arī sākas krā-
jums. Nu un tālāk jau bija “Dzejas rupors”. 
Toreiz man arī bija tikai šis viens dzejolis, 
bet aiziet ar vienu… vai ir jēga. Tā uzraks-
tīju nākamos - “Jēga”, “Palikt nomodā” un 
“Iemīlēties”. 

Dagnija: Lasu tavu pirmo dzejoli, kurā 
tu raksti, “es nāku no turienes, kur mani 

nekad neviens 
nemeklēs…” Es 
savā laikā rak-
stīju – “es ceļoju 
pa Nekurzemi, 
šo zemi kartē neatrast…”. Mēs tiešām nā-
kam no divām dažādām paaudzēm, bet tā 
vien liekas, ka esam vienādi domājoši, un 
tiem vienādi domājošiem neeksistē vecuma 
un citi ierobežojumi, viņi vienmēr atradīs 
kopēju valodu. Kāds tev savs pirmais dzejo-
lis liekas tagad ar laika nobīdi, izdevies vai 
neizdevies?

Krišs: Īsti nevaru pateikt, man šobrīd 
vairs neviens no publicētajiem īsti nepatīk, 
maketēšanas periodā es zināju, kādi dzejoļi 
būs grāmatā, bet tagad piedomāju, kas tad 
tur īsti bija. Visu grāmatu pat izšķirstījis ne-
esmu un kur nu vēl pārlasījis….

Dagnija: Iznāk tā, ka dzejas grāmata 
tev ir kā padarīts darbs, ko izdara un no-
liek malā. Pamazām jau dzejošanas maniere 
var mainīties, pašas dzejoļi no vidusskolas 
gadiem, ar šī brīža skatījumu, liekas naivi 
vai sakāpinātās emocijās rakstīti- melns un 
balts, bet pa vidu nekas. Lasot tavus dzejo-
ļus, jūtu, ka esi ar pieauguša cilvēka domā-
šanu un skatu uz dzīvi.

Krišs: Laikam tā ir. Man sanāca diezgan 
ātri pieaugt un kļūt patstāvīgam, tāda bija 
izveidojusies situācija manā dzīvē. 

Dagnija: Vēl gribēju tev pajautāt par 
tām bezmiega naktīm. Kāpēc ir šīs bezmie-
ga naktis? Vai jaunieši arī cīnās ar bezmiegu, 
šo problēmu vairāk saista ar vecāko paaudzi. 
Varbūt tavās bezmiega naktīs tapušas dziļas 
un sakarīgas domas vai tālejoši plāni?

Krišs: Ar tām bezmiega naktīm ir tā. 
Tā kā jauniešiem ļoti svarīgs ir telefons, tad 
bieži viņi attopas četros naktī vēl sēžot tajā. 
Arī man tā gadījies. Ap pusnakti sēžu telefo-
nā pie iedegtas lampas un gaismas stars krīt 
dārzā uz kokiem, dīvainas ēnas atstarojot. 
Lielākā daļa dzejoļu šajās naktīs arī tapa. Tad 
tu izslēdz gaismu, taisies iet gulēt, sāc domāt 

par visu kaut ko, 
savieno kaut kā-
das lietas un šķiet, 
ka tur varētu iz-
nākt dzejolis, celies 
augšā un raksti. 
Nākošā rītā ome 
saka, ka redzējusi 

manā logā gaismu pāri pusnaktij spīdam. 
Savukārt, viņai miegs nav nācis un viņa 
arī vēl nav gulējusi. Man tas liekas intere-
santi, savilkt šīs paralēles kopā. 
Dagnija: Ir jau tāda hipotēze, ka bērns 

un cilvēks vecumā ir līdzīgi. Bērns augot 
pilnveidojas un pamazām iepazīst pasauli, 
bet cilvēks vecumā, iepazinis dzīves grūtī-
bas, atkal vēlas atgriezties bērnībā, nesatrau-
coties par apkārtējās pasaules norisēm.

Krišs: Es varu būt bērns un tai pat laikā 
varu būt pieaudzis cilvēks. 

Dagnija: Bet tomēr uz pozitīvismu 
vērsts cilvēks, neesi taču depresīvs, vai ne?!

Krišs: Kā kuro reizi. Ir man arī diezgan 
daudz depresīvu dzejoļu grāmatā, kurus ta-
gad ieraugot domāju, bet varbūt nevajadzē-
ja…kā citi uz to skatīsies. Tomēr esmu tām 
šaubām pārkāpis pāri, kas nu ir, tas ir, izmai-
nīt neko vairs nevaru. 

Dagnija: Tās bija tavas tā brīža domas 
un savas domas tu vari brīvi izteikt, bet otrs 
tās var vai nu pieņemt vai nepieņemt. Par 
domām jau nevienu nevar sodīt. Tad nu 
tagad mēs zinām, ka pie tevis dzejoļi nāk 
bezmiega naktīs. Manējie rodas agri no rīta, 
kafiju dzerot. Vai arī sēžot kādā sanāksmē, 
kur visi sāk matus skaldīt, vai garlaicīgā pa-
sākumā uzrodas. Tie obligāti jāpieraksta, ci-
tādi aizceļos. Kā ir tev?

Krišs: Man ir tā, ka dzejolis jāuzraksta 
uzreiz viss, nevaru uzrakstīt tikai dažas rin-
diņas un vēlāk turpināt. Nākošā dienā tas 
dzejolis vairs nebūs tāds kā biju iecerējis, 
domas aizies pa pavisam citu līniju. Vēl ir tā, 
ka kaut ko darot un par visu ko domājot, kā-
das rindiņas galvā ieskanas, ko domāju vē-
lāk pierakstīt, bet kad darbu pabeidzu, visu 
esmu aizmirsis, ko rakstīt gribēju, ir žēl, jo 
tik forši taču skanēja.

Dagnija: Varbūt ka tās domas atmiņās 
dzīlēs vēl ir saglabājušās un kaut kad iznirs 
atkal. Vēl mazliet pastāsti par to, kā skolotāja 
Vita tevi pierunāja izdot grāmatu. Grāmatas 

izdošana nav lēts pasākums, kā tev izdevās 
tikt pie finansējuma, tu taču nestrādā, bet 
mācies.

Krišs: Jā, dzejas krājumam sadūšojos, 
pateicoties skolotājai Vitai, viņa arī pareiz-
rakstību pielaboja. Un nebija tik traki, 
diezgan pieņemamas izmaksas sanāca, no 
piedāvājuma izvēlējos lētāko variantu, mīk-
stajos, matētajos vākos, grāmatiņa ir plāna, 
tikai trīsdesmit dzejoļu, sanāca normāli. 
Biju pats sev sponsors. Sadarbojos ar “Mana 
grāmata”. 

Dagnija: Turpināsi rakstīt?
Krišs: Jā, noteikti. Ir jau tapuši vairā-

ki jauni dzejoļi, es tos ierakstu telefonā, tā 
vienkāršāk. Jo ne vienmēr pie rokas papīrs 
un rakstāmais. Kādreiz vārdi nāk kopā ar 
emocijām, kādreiz kā divas pilnīgi nesavie-
nojamas lietas. Pavisam nesen uzrakstīju 
dzejoli ”Muļķu zoodārzs”, kur runāju par to, 
ka cilvēki brīžam ir kā zvēri zoodārzā, it īpa-
ši šajā ārkārtas situācijas laikā, kad mēs reāli 
nesaprotam, ko valdība grib no mums un 
kāda ir patiesā situācija. Vai mēs netiekam 
padarīti par tādiem nedaudz muļķīšiem. Un 
vēl runājot par dzejoļiem, katrs tajos izlasa 
kaut ko citu, to, kas viņam pieņemams. Pa-
visam citādi nekā es esmu domājis. 

Dagnija: Šī iemesla dēļ, pirmajā krāju-
mā man dzejoļiem nebija pieturas zīmju, jo, 
ja tu saliec pieturas zīmes, tu pasniedz domu 
savā interpretācijā. Ja pieturas zīmju nav, 
katrs tās var salikt kā vēlas un izlasīt domu 
pēc sava prāta.

Krišs: Man sākumā likās, ka katram 
dzejniekam savi dzejoļi jāzina no galvas. 
Mēģināju tos mācīties un tas nebija viegli. 
Tagad saprotu, ka dzejnieki savus dzejoļus 
nezina no galvas, varbūt dažus, bet ne vi-
sus. Un, ja tu skaitot, kaut ko aizmirsti, tu ar 
autora tiesībām vari droši ieviest korekcijas. 
Tas ir pat interesanti.

Dagnija: Jā, un tas nebūs autortiesību 
pārkāpums, jo tu pats esi šo vārdu autors. Un 
ko zaļā jaunība var pateikt nobriedušajam?

Krišs: Vienādi domājošie viens otru sa-
pratīs! Ir jāļaujas ilūzijām un sapņiem, lai 
spēlētu šo spēli, ko par dzīvi sauc! 

Dagnija: Tam es varu piekrist, jo vēs-
tījums, ko nesam, būs tas, kas paliks pēc 
mums. Dzejniekiem būt!

Krišs: Jā, noteikti!

Dzīve kā spēle, tikai jāpieliek iztēle
Sarunājas divi dzeju rakstošie
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Runājot metaforās, paspē-
jām notiesāt pamatēdienu un 
gaidījām uzservētu desertu. 
Vai vienkāršoti sakot, regu-
lāro sezonu noslēdzām un ar 
lielu entuziasmu, alkām un 
cerībām gaidījām izslēgšanas 
spēles jeb “Play off ”. 16. martā 
bija jāsākas astodaļfinālam 
LBL2 turnīrā, bet tā vietā 
sākās dažādi ierobežojumi sa-
karā ar Covid-19 pandēmiju, 
tai skaitā, sporta pasākumu 
pārtraukšana.

Edgars Priede

Pirmā kārta būtu arī ar papildus zem-
tekstu, jo mūsu pretinieks būtu Rīgas Stra-
diņa Universitātes komanda, kura iepriek-
šējā sezonā pielika mums kāju priekšā ceļā 
uz pusfinālu, lieki teikt, ka vēlme revanšē-
ties bija milzīga. 

Sezona ar augšupejošu līkni
Atceroties sezonas sākumu, kad turnīra 

tabulā pretim mūsu nosaukumam uzvaru 
un zaudējumu bilance bija 1-5, turpmākie 
rezultāti un sniegums ar katru spēli uzla-
bojās, pa vidum vēl piedzīvojot emocionāli 
sāpīgus zaudējumus, kā arī tikpat skaistas 
uzvaras, regulāro sezonu noslēdzām ar po-
zitīvu bilanci 12-8. Tātad pēdējās 14 spēlēs 
piedzīvojām tikai trīs zaudējumus. Tas ti-
kai parāda, ka uzņemtais kurss bija pareizs, 
tāpēc vēl jo vairāk gribējās redzēt, cik tālu 
spēsim aizspēlēties. Nu šis brauciens ir 

apstājies un šosezon vairs neatsāksies, ir 
paziņoti uzvarētāji. Apsveicam BK Jelgava/
LLU un BK Jēkabpils, kuras ir pasludinā-
tas par uzvarētājām. Mēs gaidīsim nākamo 
sezonu, lai atkal varētu cīnīties par LBL2 
medaļām.

Komandas galvenais 
dzinējspēks – līdzjutēji

Protams, milzīgs paldies mūsu līdzju-
tējiem, faniem, skatītājiem. Ceram, ka spē-
jām sniegt Jums pozitīvas emocijas. Tagad 
varam tikai pasapņot par pilnu halli... Bet 
nekas jau nebeidzas, jo vēl jau kāds svarīgs 
notikums priekšā. Neesam aizmirsuši, ka 
vēl ir pāris fani, kuri gaida iespēju laimēt 
Kristapa Porziņģa un Kristapa Ķilpa spēļu 
formas kreklus. Ideja ir sekojoša, šīs bal-
vas tiks izspēlētās atjaunotajā Kandavas 

stadionā, protams, kad ierobežojumi tiks 
atcelti, un pretendentiem tie būs jāizcī-
na H.O.R.S.E. jeb latviski mīnusu spēlē. 
Domājam, ka tas noteikti būs interesants 
pasākums, un apsolām arī mūsu komandu 
spēlētāju klātbūtni, šoreiz mainītās lomās 
– atbalstot Jūs! 

Tāpat sekojiet līdzi mūsu sociālajiem 
kontiem, padomā ir dažādas aktivitātes, 
tai skaitā jautājumi spēlētājiem un citi 
pārsteigumi.

Esam veseli un pozitīvi!

Kandavas radiorūpnīca pil-
sētas sejā ir iezīmējusi neiz-
dzēšamus vaibstus. Gandrīz 
katram novada iedzīvotājam 
ir kas sakāms par radiorūpnī-
cu, kā par darba vietu, otrās 
pusītes satikšanas vietu, rosī-
gas pašdarbības iespēju vietu 
un dzīves telpas izvēles vietu, 
jo šajos gados tiek uzcelts vai-
rums Kandavā esošo daudz-
dzīvokļu māju un plašumā 
plešas individuālo māju apbū-
ves rajons.

Kandavas novada muzejs plāno sagata-
vot izstādi par Kandavas radiorūpnīcu. 

Bez jūsu, kādreizējo Kandavas radio-
rūpnīcas darbinieku palīdzības, tas nav 
izdarāms. Lai apkopotu materiālus par šo 

padomju laika periodu Kandavā, muzeja 
darbinieki lūdz iedzīvotājus dalīties gan 
ar atmiņu stāstiem, gan rūpnīcas ražoju-
miem, sadzīves priekšmetiem, personī-
giem darba rīkiem, dažādiem dokumen-
tiem un citām lietām.

Lai gan šobrīd strādājam attāli-
nāti, gaidīsim jūsu zvanus pa tālruni 
26667031 vai 26687442 katru darba die-
nu no 9.00–17.00, lai vienotos par tikša-
nās laiku klātienē.

Inese Roze,  
Kandavas novada muzeja vadītāja

Apkopos faktus un 
materiālus par sporta 
vēsturi Kandavā

Pavasarīga ziņa – stārķu 
pāris rod mājvietu 
Kandavas centrā

Jauks, pozitīvs notikums Kandavā! Daba mos-
tas un, līdz ar pavasara atnākšanu, atgriezušies 
gājputni, arī Latvijā gaidītie stārķi jeb svēteļi. 
Jurģu laikā kāds jauns stārķu pāris meklēja māj-
vietu pilsētā un bija iedomājies to rast ekskluzī-
vā vietā – pašā Kandavas pilsētas centrā, pretī 
Bruņinieku pilskalnam. Laika apstākļi vēl vēsi, 
tāpēc ģimene savu izvēli par labu esam, nolūko-
ja pasta ēkas skurstenī. 
Ēkas īpašnieks bija satraukts par šādu izvēli, 
vaicājot pēc viedokļiem un padoma gan domē, 
gan Dabas aizsardzības pārvaldē un vēl citur. 
Skaidrs bija viens, iesākto ligzdas būvniecību 
postīt rokas necēlās, stārķu ģimene dūmos no-
kvēpusi gluži melna, spītīgi turējās pie izvēlētās 
dzīvesvietas. Ko darīt? Kopā apvienojoties dažā-
du amatu pratējiem, tika atrasts labākais risinā-
jums, lai stārķiem būtu mājas iecerētajā vietā ar 
“siltajām grīdām” un skatu augstu debesīs. 
Stārķu ģimenes darboties griba un miers tagad 
pievērsīs uzmanību un priecēs ikvienu Kanda-
vas apmeklētāju un pašu ļaudis. Ne velti latviešu 
tautas ticējums vēsta, ka šie putni sargā māju 
no ugunsgrēka un zibens, kā arī gādā par laimi, 
bagātību un saticību. Un tas ir tas, kas Kandavas 
novadam visvairāk vajadzīgs! 
Stārķu ģimene – Melnais Pēteris un Pīķa Dāma 
pateicas atbalsta grupai par jaunajām mājām: 
Kandavas novada domei, SIA “Linda”, SIA “VSD 
serviss”, SIA “M un V”, ZS “Galdnieki” un “Olafa 
bites”, SIA “Dizaina parks” un SIA “ABI 3”.

Mācoties Kandavas vidusskolā, rekordu augst-
lēkšanā Kandavas rajona mērogā uzstādīja Ar-
nis Rozentāls (1939 – 2016). Viņa veikums bija 
1.73 m stilā, ko sauca par „vilnīti”. Šo rezultātu 
izdevās pārspēt tikai pēc kādiem pāris gadiem.

Lai labāk izzinātu mūsu novada lepno sporta 
vēsturi, esam nolēmuši gatavot sporta vēstures 
rubriku, kurā plašākai publikai būs iespēja iepa-
zīties ar novada vēsturiskajiem sporta pasāku-
miem, sportistiem un citādi ar sportu saistītām 
lietām. 
Ja jums ir fotogrāfijas, avīzes vai interesanti 
stāsti par Kandavas novada sporta vēsturi un 
vēlaties, lai ar tiem iepazīstas arī citi novadnie-
ki, tad aicinām sazināties ar Kandavas novada 
Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietnieku 
R.Rozentālu, e-pasts roberts.rozentals@kanda-
va.lv, tālrunis 27046099.

Alkas pēc deserta

ĪSZIŅAS

Anzāģes sastāvā spēlē: 
Roberts Rozentāls; Edijs Veinbergs; 
Ralfs Bergs; Arvis Savčenko;  
Aigars Strāķis; Dāvis Čīma;  
Kristaps Gotfrīds; Guntars Strāķis
Ainārs Balsers; Jānis Zemels;  
Lauris Zuze; Roberts Žubulis;  
Kristers Snikvalds
Artis Rudzītis.
Galvenais treneris – Edgars Priede; 
treneris – Lauris Grugulis

Muzejs gatavo izstādi par Kandavas 
radiorūpnīcas vēsturi
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Līdz ar siltā laika iestāšanos 
mostas daba. Arī cilvēki, pēc 
pelēkās ziemas ilgojas baudīt 
spilgtākas dabas krāsas - ir 
sākusies pirmo pavasara ziedu 
stādīšana puķu kastēs, podos 
un dobēs.
Līga Šupstika

Jau piekto sezonu dažādus puķu stā-
dus ir iespējams iegādāties arī Kandavas 
novada Zemītes pagasta “Stādu darbnī-
cā”, kurā saimnieko Sarmīte un Almants 
Immermaņi. 

2019. gadā saimniecība piedalījās 
pašvaldības organizētajā konkursā “Di-
ženi Kandavas novadā”, kurā ieguva gal-
veno godalgu nominācijā “Darbīgākā 
organizācija/uzņēmums”.

Par iegūto pieredzi stādu audzēšanā un 
nākotnes iecerēm stāsta uzņēmuma īpaš-
nieki Sarmīte un Almants Immermaņi.

Kā ienācāt puķu un stādu audzēšanas 
biznesā?

Sarmīte: Esmu beigusi Bulduru dārz-
kopības vidusskolu kā daiļdārznieks. Tajā 
laikā solīja, ka mūs sauks par dārza di-
zaineriem, bet beigās nodēvēja par parka 
dārzniekiem. Pirmā izglītība man ir pe-
dagogs, bet šajā jomā strādāt neaizgāju. 
Puķes man ir vienmēr patikušas.

Ar stādu audzēšanu sāku nodarboties 
tālajā 2000. gadā. Bija mazi bērni, bija jā-
domā kā piepelnīties. Tā pamazām sāku 
audzēt puķes. Pirms tam esmu nodarboju-
sies ar zemeņu audzēšanu, bija 2h plašs ze-
meņu lauks, arī ar gurķiem un tomātiem. 
Bet nu jau 20 gadus audzēju puķu stādus. 
Šeit Zemītes pagastā puķu stādus audzēju 
no 2016. gada.

Kā radās uzņēmuma nosaukums 
“Stādu darbnīca”?

Almants: Domājām dažādus varian-
tus, bet apstājāmies pie vārda “darīt”, “dari-
nāt”. Darbnīca radusies no vārda – “darbs”, 
kas nozīmē nevis remontēt, bet darīt. Un tā 
mēs “Stādu darbnīcā” darinām stādus.

Kāda ir jūsu uzņēmuma specializācija?
Sarmīte: Uzņēmuma specializācija ir 

puķu stādi un podu puķes, no grieztajiem 
ziediem piedāvājam tikai lilijas. Pēc tam, 
kad visas šīs puķes būs izpārdotas, tad mēs 
renēs stādam gurķus, lai siltumnīcas nepa-
liek tukšas. Arī dažādu šķirņu tomātiņus 
piedāvājam. Šogad izmēģināsim divas jau-
nas gurķu šķirnes.

Paši gan sējam, gan piķējam. Sezonu 
parasti sākam 7. janvārī, kad sākam sēt le-
duspuķes, begonijas, ziemcietes.

Mūsu saimniecība ir maza – nav lielas 
platības, nav daudz zemes, bet piedāvā-
jums ir plašs. Labi, ka puķes var audzēt sil-
tumnīcās, tad lielas zemes platības nav tik 
ļoti vajadzīgas.

Piedāvājam dažādas vasaras puķes, gan 
karināmos podos, gan arī stādāmas dobēs, 
kastēs. Piedāvājam arī dažādas ziemcietes, 
kas vien jau ir vairāki simti. Saimniecībā 
varētu būt atrodami tuvu tūkstotim dažā-
di augu nosaukumi. Esam novērojuši, ka 
viena no pieprasītākajām ir akmenssēkle. 
Viņa aug un zied visu vasaru, rudeni līdz 
uzsnieg sniegs un sasalst.

Saimniecībā nodarbinām vienu dar-
binieku – meiteni ar zaļajiem pirkstiņiem. 
Vairāk darba, protams, ir sezonas laikā, bet, 
lai nezaudētu tik labu darbinieku, tad cen-
šamies viņu nodarbināt līdz pēdējam. Pagā-
jušajā gadā sezonu beidzām oktobra beigās. 
Mums ir ārkārtīgi paveicies ar darbinieci, 
tik laba meitene, strādīga un atjautīga. Te 
var strādāt tikai cilvēks, kurš grib strādāt 
un arī saprot kaut ko no tā, ko dara. Cil-
vēkam ir jābūt vispusīgam un tādu ir grūti 
atrast, bet ja atrod – tad nevar laist vaļā.

Kā nodrošināt augiem vēlamo klima-
tu – siltums, mitrums, gaisma?

Sarmīte: Šajā jautājumā mans vīrs ir 
meistars, viņš man te ir visu tā sameistaro-
jis, ka viss ir ideāli.

Almants: Katram augam ir savas 
siltuma un mitruma prasības. Pētām 
instrukcijas, meklējam informāciju in-
ternetā, lai nodrošinātu katram augam 
piemērotākos apstākļus. Tāpēc mums ir 
trīs siltumnīcas, katrā no tām temperatū-
ra ir atšķirīga. Siltākajā ir ap +26 grādu 
silts, vēsākajā – pa dienu +14 grādi, bet 
naktī par dažiem grādiem siltāks kā ārā, 
lai puķes rūdās. Ir augi, kurus nedrīkst 
pārliet, bet citam tieši pretēji – nedod 
dievs iekaltēt.

Siltumu nodrošinām sākotnēji pirma-
jā siltumnīcā. Pirmajā siltumnīcā, kas ir 
siltākā no visām, ir apsildāmie galdi. To 
sākam kurināt no pirmās februāra svētdie-
nas, iesildām siltumnīcu sezonai. Ir lais-
tīšanas sistēma un ja kaut kas iztek cauri, 

tad ūdens sasūcas paklājā, mitrums izdalās 
vienmērīgi un augi to var uzsūkt atpakaļ. 
Divās siltumnīcās ir nodrošināta automā-
tiskā vēdināšana, var iestatīt temperatūru 
un lūkas vaļā atveras automātiski. To es 
pats uzkombinēju no vairākiem siltuma 
relejiem.

Sarmīte: Tas ir ļoti ērti – ieregulējam 
temperatūru un, kad siltumnīcā paliek par 
karstu, tā automātiski atdzesē, bet kad pa-
liek vēsāks, tad lūkas aizveras.

Almants: Visgrūtākais laiks bija šogad 
februārī un martā, kad bija ļoti mākoņains. 
No augiem ceļas mitrums, bet mākoņainā 
un vēsā laikā siltumnīcas nespēj iesilt, ir 
drēgns. Tad ar kurināšanu vien nepietiek, 
no mājām jānes mitruma savācējs. 

Vai augi slimo, vai nākas lietot arī 
augu aizsardzības līdzekļus?

Almants: Pret augu kaitēkļiem cīnā-
mies ar dabīgiem līdzekļiem. Pēdējos ga-
dus gurķu un tomātu sezonā izmantojam 
tikai plēsējkukaiņus.

Vai esat izmantojuši vai apsverat 
domu izmantot ES fondu finansējumu?

Sarmīte: Līdz šim neesam izmantojuši 
ES fondu līdzekļus, tiekam galā ar saviem 
līdzekļiem. Ko paši sapelnām, to arī iegul-
dām. Dzīvojam bez kredītiem.

Bija doma šogad pieteikties finansēju-
mam, kas domāts mazajām saimniecībām, 
bet valstī izsludinātā ārkārtas situācija sais-
tībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību ir 
ieviesusi korekcijas mūsu plānos.

Mūsu mērķis – celt produkcijas kvalitāti
VĀRDS UZŅĒMĒJIEM
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā no 2020. gada 31. marta 

līdz 30. aprīlim reģistrēti 
7 jaundzimušie:

Marta Marija, Simona, Heilija,  
Dārta, Olivers un Olafs

SVEICAM VECĀKUS!

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2020. gada 31. marta  
līdz 30. aprīlim reģistrēti mirušie: 

Ausekle Aija (1936) Kandava
Bernšteine Aiva (1971) Kandava
Dzelme Dzintars (1957) Kandava
Kunkulberga Rita (1939) Sabile 

Projuma Daiga (1962) Kandavas pagasts 
Ramane Līvija (1935) Sabile

Rasiņa Anna (1920) Kandava 
Sondars Voldemārs (1948) Kandava

Šins Vladimirs (1945) Kandava
Šņore Egons Rūdolfs (1937) Abavas pagasts

Treimanis Juris (1956) Vānes pagasts
Gardovičs Jānis (1926) Kandava

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Aprīlī salaulāti divi pāri.
Sveicam jaunlaulātos 

Sveicam jaunlaulātos Montu Liepiņu-Jēci un 
Kristapu Jēci

Laulību  
noslēguši

* * *
Maijā  

Dimanta kāzu jubilejā  
sveicam Silviju un Mārtiņu Feldbergus!

Dzimtsarakstu nodaļa 
reģistrē dzimšanas un miršanas faktus, 
kā arī pieņem vārda, uzvārda un tautības 
maiņas iesniegumus, kā arī laulību 
pieteikumus. Apmeklētāju pieņemšana 
notiek katru dienu, apmeklējums jāpiesaka 
pa tālruni 29935319.

Atgādinām, ka laulību iesniegumu var 
iesniegt arī elektroniski, parakstot ar 
e-parakstu!

Plānotās laulības līdz 12. maijam tiks 
reģistrētas tikai liecinieku klātbūtnē, bez 
viesiem!

Mūsu mērķis – celt produkcijas kvalitāti
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

12. aprīlī jubileju svinēja 
gleznotāja Lia Kiršteine (1960) 

L. Kiršteine dzimusi Valdemārpilī, mā-
cījusies Kandavas internātskolā un Talsu 1. 
vidusskolā. Zīmēšanas prasmes apguvusi 
Talsos pie mākslinieka, mākslas pedago-
ga Friča Makstnieka. Studijām izvēlējusies 
Viļņas Valsts universitātes Dabaszinātņu 
fakultāti, kuru beigusi kā inženiere-hidro-
ģeoloģe. Glezniecība tuva pie sirds arī Viļ-
ņā, kur paralēli studijām gleznošanu apgu-
vusi pie scenogrāfa Vladimira Lukjanska. 
Strādājusi par zīmēšanas un krievu valo-
das skolotāju, Kandavas lauksaimniecības 
tehnikumā par mākslinieci-noformētāju. 
No 2014. līdz 2019. gadam bijusi Kandavas 
novada muzeja Mākslas galerijas vadītāja.

Kopš 1996. gada piedalās izstādēs. 
Glezno ainavas, klusās dabas, ziedus.

22. aprīlī ievērojamu dzīves 
jubileju atzīmēja mākslinieks 
keramiķis Pēteris Laksis (1940)

P. Laksis dzimis Rīgā. 1960.m/ gadā 
ar izcilību beidzis Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolas keramikas nodaļu. 1976. gadā 
beidzis T. Zaļkalna Latvijas Valsts Mākslas 
akadēmijā dekoratīvi lietišķās mākslas 

nodaļu. Strādājis ražošanas apvienības 
„Latvijas keramika” Jelgavas cehā par ke-
ramiķi, bijis Rīgas pilsētas Maskavas ra-
jona Pionieru nama keramikas pulciņa 
vadītāju. 1979. gadā kopā ar Genādiju Go-
rohovu iegādājies īpašumu Kandavas no-
vadā (toreiz Dzirciemā). Kopš 1981. gada 
Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. 
Aktīvs izstāžu dalībnieks, bijušas vairākas 
personālizstādes.

Kandavas novada mākslinieki 
jubilāri 2020. gada aprīlī

Donoru
diena 

Kandavā
21. maijā no plkst. 

10.00 līdz 13.00 
Kandavas novada 

sociālā dienesta 
telpās notiks 

Donoru diena.

Lia Kiršteina un Pēteris Laksis

Vai darbojaties arī biedrībās un do-
daties pieredzes apmaiņā?

Almants: Profesionālie materiālu pie-
gādātāji vasarās organizē dažādus seminā-
rus par jaunumiem nozarē. Tajos labprāt 
papildinām savas zināšanas un prasmes 
par stādu materiāliem, mēslojumu, augu 
aizsardzību ar saudzīgām metodēm un ci-
tām lietām.

Kā pavadāt brīvo laiku nesezonā?
Sarmīte: Brīvāks laiks ir novembrī un 

decembrī, bet arī tad atpūsties nesanāk. 
Man ir savs interneta veikals, kurā pārdo-
du savus rokdarbus, precīzāk, aužu gobe-
lēnus. Tad man darbs pietiek visu ziemu.

Almants: Un te ir tā gobelēnu nauda 
(norāda uz ziediem siltumnīcā).

Sarmīte: Jā, un te ir tā gobelēnu nauda 
(abi smejas). Manus rokdarbus vairāk ir ie-
cienījuši klienti no ASV.

Almants: Gobelēnu nauda tiek iegul-
dīta ziedos ar cerību, ka tas kādreiz nāks 
atpakaļ.

Vai ar puķēm izdodas kaut ko 
nopelnīt?

Almants: Katru gadu domājam kaut 
ko nopelnīt, bet nesanāk un nesanāk.

Sarmīte: Tas tāpēc, ka katru gadu ir 
jāiegulda attīstībā – kaut kas jāpielabo, jā-
pērk plēves. Pagaidām tā ir.

Almants: Bija tāda doma, ka varbūt šo-
gad izdosies strādāt ar peļņu, jo nekādi lieli 
izdevumi nav plānoti. Bet esošās situācijas 
dēļ saistībā ar koronavīrusu – nezinām kā 
būs. Lielie gadatirgi un stādu parādes ir at-
celti, bet stādu piegādi uz mājām mēs šo-
brīd nevaram realizēt.

Sarmīte: Tas ir liels laika patēriņš un 
lieli izdevumi. Saimniecībā jau tā ir tik 
daudz darba, ka nav pat laika visus zie-
dus nofotografēt, kas ir viens no priekš-
noteikumiem, lai klients varētu ziedu 
apskatīt un izvēlēties attālināti. Bet vienu 
soli esam spēruši- mūsu stādu darbnīca ir 
atrodama arī sociālajos tīklos Facebook –  
@stadudarbnica.

Pirmie atraitnīšu pircēji ir no tuvējās 
apkārtnes – no mūsu pagasta un kaimiņu 
pagastiem. Ļoti bieži garāmbraucēji, ierau-
got ceļa malā norādi, iebrauc nopirkt stā-
dus. Protams, ir izveidojies arī pastāvīgo 
klientu loks. Ņemot vērā esošo situāciju, 
šogad puķu stādi pie mums ir iegādājami 
par īpaši draudzīgām cenām.

 
Kādu redzat siltumnīcu nozares 

izaugsmi?
Almants: Ja grib pelnīt, tad siltumnī-

cām būtu jābūt līdz lielceļam, bet tas nav 
vairs priekš mums.

Sarmīte: Mēs šeit esam tikai piekto 
sezonu. 2016. gadā sākām ar mazo siltum-
nīcu, vēlāk tai pievienojām klāt vēl nelielu 
zemes gabaliņu. Nākošajā gadā uzcēlām 
vēl vienu siltumnīcu un pagājušajā gadā 
uzcēlām trešo. Mēs attīstāmies, bet, ma-
nuprāt, kvantitātes ziņā esam sasnieguši 
robežu.

Almants: Tagad mūsu mērķis – uz eso-
šās bāzes celt produkcijas kvalitāti. Turpi-
nāsim darbu pie tā, lai varam piedāvāt pēc 
iespējas kvalitatīvāku produktu.

Sarmīte: Visticamāk, ka tuvākajā 
laikā būs jāizdara izvēle un jāspeciali-
zējas uz kādu konkrētu piedāvājumu, 
šobrīd mūsu piedāvājumā ir pārāk liela 
dažādība.

IN MEMORIAM
Jānis Lūsis

19.05.1939.- 29.04.2020.
29. aprīlī, pēc grūtas cīņas ar 

smagu slimību, mūžībā devies le-
ģendārais šķēpmetējs Jānis Lūsis. 

Šķēpmetēju Jāni Lūsi zināja Latvi-
jā un visā plašajā pasaulē, cienīja un 
novērtēja Kandavas novadā, uzskatot 
viņu par savējo.

Viņam pieder pilns olimpisko 
medaļu komplekts. Zelts 1968. gada 
olimpiādē Mehiko, sudrabs 1972. 
gadā Minhenē un bronza 1964. gadā 
Tokijā. Jānis Lūsis divreiz labojis 
pasaules rekordu, četras reizes bijis 
Eiropas, 12 reizes PSRS un vienu 
reizi Latvijas čempions. 1987. gadā 
Starptautiskā vieglatlētikas federācija 
viņu atzina par visu laiku izcilāko 
šķēpa metēju pasaulē. 

Kad 2014. gada 21. novembrī 
Monako Starptautiskā vieglatlētikas 
federāciju asociācija uzņēma Latvijas 
leģendāro šķēpmetēju Jāni Lūsi Sla-
vas zālē, šis pasākums bija nozīmīgs 
arī Kandavas novadam, jo Jānis Lūsis 
savu bērnību un skolas gadus pava-
dījis Kandavas novada Matkules pa-
gastā, beidzis Matkules pamatskolu, 
ir bijis biežs viesis novada lielākajos 
sporta pasākumos un svētkos. Katru 
gadu Kandavā notiek Jāņa Lūša kausa 
izcīņa šķēpmešanā. Šajās sacensībās 
bieži piedalījās arī Jānis Lūsis, apbal-
vojot turnīra uzvarētājus. Jānis Lūsis 

vairākas reizes ir bijis goda viesis arī 
novada svētkos, un godināts kā izcils 
mūsu novadnieks 2015.  gada svētku 
oficiālajā ceremonijā. 

Latvijas simtgades svinībās Kan-
davā 2018.  gada 18. novembrī Jānis 
Lūsis tika apbalvots ar Kandavas no-
vada Goda pilsoņa zelta nozīmīti un 
godināts ar ilgstošiem aplausiem vi-
siem pieceļoties kājās. 

Mēs pelnīti lepojamies, ka Jānis 
Lūsis bija arī mūsējais.

Lai gaišs Tavs ceļš mūžībā, visu 
laiku izcilākais šķēpmetēj! 

Izsakām dziļu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Kandavas novada dome
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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 (181). 
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

IZSOLE
Kandavas novada dome izsludina nekustamā īpašuma 
Uzvaras iela 20A, Kandava, Kandavas novads
(kadastra numurs 9011 001 0701) sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9011 001 
0701, kopējā platība 0,1203 ha un garāžas telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem 9011 001 0701 
002 001, 9011 001 0701 002 002, 9011 001 0701 002 003, 9011 001 0701 002 004, 9011 001 0701 
002 005, 9011 001 0701 002 006, 9011 001 0701 002 007, 9011 001 0701 002 008 un 9011 001 
0701 002 009 izsoles. 

Izsoles datums un nodrošinājums: 
1) nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra 

numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 001, 
garāža Nr.1, ar kopējo platību 18,3m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha izsole ar augšupejošu soli notiks 
2020. gada 15. jūnijā, plkst. 10.00, nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 90,00 euro,  
izsoles solis 50,00;

2) nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra 
numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 002, 
garāža Nr.2, ar kopējo platību 18,6m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha izsole ar augšupejošu soli notiks 
2020. gada 15. jūnijā, plkst. 10.15, nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 90,00 euro,  
izsoles solis 50,00;

3) nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra 
numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 003, 
garāža Nr.3, ar kopējo platību 18,3m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha izsole ar augšupejošu soli notiks 
2020. gada 15. jūnijā, plkst. 10.30, nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 90,00 euro,  
izsoles solis 50,00;

4) nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra 
numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 004, 
garāža Nr.4, ar kopējo platību 18,1m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha izsole ar augšupejošu soli notiks 
2020. gada 15. jūnijā, plkst. 10.50, nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 90,00 euro,  
izsoles solis 50,00;

5) nekustamā īpašuma daļu, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, 
Kandavas novadā (kadastra numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 005, garāža Nr.5, ar kopējo 
platību 18,4m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha 
izsole ar augšupejošu soli notiks 2020. gada 15. jūnijā, plkst. 11.00, 
nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 90,00 euro,  
izsoles solis 50,00;

6) nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, 
Kandavas novadā (kadastra numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 006, garāža Nr.6, ar kopējo 
platību 18,2m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha 
izsole ar augšupejošu soli notiks 2020. gada 15. jūnijā, plkst. 11.15, 
nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 90,00 euro,  
izsoles solis 50,00;

7) nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, 
Kandavas novadā (kadastra numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 007, garāža Nr.7, ar kopējo 
platību 18,0m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha 
izsole ar augšupejošu soli notiks 2020. gada 15. jūnijā, plkst. 11.30, 
nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 90,00 euro,  
izsoles solis 50,00;

8) nekustamā īpašuma daļu, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, 
Kandavas novadā (kadastra numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 008, garāža Nr.8, ar kopējo 
platību 18,2m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha 
izsole ar augšupejošu soli notiks 2020. gada 15. jūnijā, plkst. 11.45, 
nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 90,00 euro,  
izsoles solis 50,00;

9) nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, 
Kandavas novadā (kadastra numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 009, garāža Nr.9, ar kopējo 
platību 34,7m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha 
izsole ar augšupejošu soli notiks 2020. gada 15. jūnijā, plkst. 11.55, 
nosacītā cena 1200,00 euro, nodrošinājums – 120,00 euro,  
izsoles solis 50,00. 

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 12. jūnijam plkst. 14.00.
Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas 
novads. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, 
sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”. Norēķini par Izsoles objektu veicami divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Noslēgusies LEADER projektu konkursa 9. un 10. kārta
Līdz 28. martam biedrībā „Kandavas Partnerība” 
varēja iesniegt sabiedriskā labuma projektus iz-
sludinātās LEADER projektu konkursa 9. kārtas 
ietvaros. Kandavas Partnerības LEADER projektu 
Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos pro-
jektu iesniegumus, atbilstoši Kandavas Partne-
rības attīstības stratēģijas projektu vērtēšanas 
kritērijiem, un Kandavas Partnerības SVVA Pa-
dome ir apstiprinājusi projektu vērtējumus.
Projektus varēja iesniegt trīs Rīcībās: 2. Rīcībā “At-
balsts vietējās teritorijas sakārtošanai”, 3. Rīcībā 
“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” 
un 4. Rīcībā “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” 
ar kopējo izsludināto Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 
61 559,86 EUR apmērā. 
Kandavas Partnerībā tika saņemti 19 projektu 
pieteikumi, ar kopējo pieprasīto ELFLA finan-
sējumu 180 639, 59 EUR apmērā, kas par 119 
079,73 EUR pārsniedza izsludinātā finansējuma 
apmēru. Šajā konkursa kārtā bija aktivizējušies 

biedrību pārstāvji, jo 13 projekti tika saņemti tieši 
no biedrībām. 
No Kandavas novada domes un biedrībām tika 
saņemti 11 projektu iesniegumi, no Tukuma no-
vada domes un biedrībām - četri projekti, no Jaun-
pils novada domes un biedrībām arī četri projekti. 
Visvairāk projektu tika iesniegti 3.Rīcībā par da-
žādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu, bet 
diemžēl ELFLA finansējums visiem iesniegtajiem 
projektiem nepietika. 
Kandavas Partnerības SVVA Padome, ar pietie-
kamu ELFLA finansējumu, apstiprināja projektus 
par rotaļu laukuma izveidi Kandavā, par virvju 
trases un skeitparka atjaunošanu Kandavā, par 
kapu digitalizāciju un apgaismojuma sistēmas 
izveidi kultūras namā Tukuma novadā, par Vānes 
estrādes atjaunošanu, kā arī par izglītojošo pasā-
kumu – kanisterapiju Kandavas novadā.
Kandavas Partnerības SVVA Padomes apstiprinā-
tie projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Ziemeļ-
kurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Līdz 28.aprīlim biedrībā „Kandavas Partnerība” 
varēja iesniegt projektus uzņēmējdarbības 
aktivitātē, izsludinātās  LEADER projektu 
konkursa 10.kārtas ietvaros. Projektus varēja 
iesniegt 1.Rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai”. Šajā kārtā izsludinātais 
kopējais finansējums bija 93296,65 EUR apmērā 
no  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA). 
Kandavas Partnerībā tika saņemti seši 
projektu iesniegumi ar kopējo pieprasīto ELFLA 
finansējumu 123944,43 EUR apmērā. Projektus 
iesnieguši Kandavas Partnerības teritorijā 
esošie un topošie uzņēmēji no Kandavas, 

Vānes un Matkules pagastiem, Jaunpils un 
Pūres pagasta.
Iesniegtos projektus viena mēneša laikā 
ir jāizvērtē Kandavas Partnerības LEADER 
projektu Vērtēšanas komisijai atbilstoši 
Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas 
projektu vērtēšanas kritērijiem un Kandavas 
Partnerības SVVA Padomei ir jāpieņem lēmums 
par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
Pēc tam projekti, tālākai izvērtēšanai,  tiek 
iesniegti Ziemeļkurzemes reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē.

Inta Haferberga, biedrības  
“Kandavas Partnerība” vadītāja

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


