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Jeļena Šnikvalde | Kandavas novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja

Lai arī šogad, valstī noteikto ierobežoju-
mu dēļ, Kandavas novada izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pa-
sākums klātienē nenotika, novada skolēni 
un pedagogi saņēmuši savus apbalvojumus 

un naudas balvas par izciliem sasniegumiem 
reģionu, valsts un starptautiskās olimpiādēs, 
mācību priekšmetu konkursos, skatēs, spor-
ta sacensībās un zinātniski pētniecisko dar-
bu konferencēs 2019./2020. mācību gadā. 

Šogad ar naudas balvu tika sveikti 40 no-
vada skolotāji un 109 skolēni, kā arī naudas 
balvas ekskursijai saņēma trīs deju kolektīvi. 

4.-12. klašu skolēniem, kuri mācību 
priekšmetos gadā saņēmuši izcilus novērtē-
jumus (4.-6. klašu grupā ne zemāk par “7” 
ballēm ar vidējo atzīmi vismaz “9”, 7.-9. kla-
šu grupā ne zemāk par “7” ballēm ar vidējo 

atzīmi vismaz “8,5” un 10.-12.klašu grupā 
ne zemāk par “6” ballēm ar vidējo atzīmi 
vismaz “8” balles), pasniegtas piemiņas bal-
vas – medaļas ar novada simboliku.

 Sakām lielu paldies skolēnu ģimenēm 
par atbalstu un skolēnu motivēšanu darbam 
ārpus mācību programmām. Paldies peda-
gogiem un skolu vadībai par ieguldīto darbu 
skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, konkur-
siem un sacensībām, kas bieži vien ir neiz-
mērāms un skaitliski nenovērtējams darbs. 

Esam gandarīti par mūsu skolēnu un pe-
dagogu sasniegumiem. Apsveicam!

Katrs lielais sapnis sākas ar sapņotāju…
“Katrs lielais sapnis sākas ar sapņotāju. 
Vienmēr atceries, ka Tevī ir spēks, 
pacietība un kaisme aizsniegt zvaigznes,
lai mainītu pasauli.” /H. Tubmane/

Konkursā aicinām piedalīties 
fiziskas un juridiskas personas, 
kas Kandavas novadā izveidojušas 
skaisti sakoptu vidi dzīves vai dar-
ba vietā, lauku sētā, vasaras mītnē, 
uzņēmuma teritorijā vai daudzdzī-
vokļu mājā, sekojošās nominācijās:

• Sakoptākā privātmāja;
• Sakoptākā zemnieku 

saimniecība;
• Krāšņākais balkons, skatlogs 

vai daudzdzīvokļu māja;
• Dižākā lauku sēta;
• Darbīgākā organizācija/

uzņēmums;
• Skaistākais dārzs;
• Radošākais novadnieks;
• Vieta, kas jāredz;
• Veiksmīgākais tūrisma 

piedāvājums.

Pieteikšanās konkursam līdz 
15. jūnijam Kandavas novada 
domē pie uzņēmējdarbības konsul-
tantes Ivetas Pāžas (tālr. 29186169, 
e-pasts: iveta.paza@kandava.lv) un 
pagastu pārvaldēs.

Pieteikumus konkursam var ie-
sniegt ne tikai paši māju īpašnieki 
un pagastu pārvaldnieki, bet jeb-
kurš novada iedzīvotājs.

Galvenā balva – vienas dienas 
ekskursija pa Latviju. 

Konkursa dalībnieki tiks sumi-
nāti Lauksaimnieku un uzņēmēju 
sarīkojumā novembrī.

Kandavas novada dome izsludina konkursu 
„Diženi Kandavas novadā 2020”
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Laiks atkal paskrējis nemanot, 
un šoreiz vairākus mēnešus 
tas bijis pavisam citāds kā līdz 
šim. Pandēmijas laiks iene-

sis korekcijas ikdienas dzīvē, un vēl 
joprojām nav zināms, kad būs iespēja 
atgriezties normālā dzīves ritmā bez 
bažām par nākotni. Šis patiešām bija 
smags un drūms laiks. Tomēr prieks, 
ka Kandavas novadu nav skāris vīruss, 
kas paralizējis visu pasauli, un beidzot 
atkāpjas no Baltijas valstīm. Tas gan 
mums netraucē darīt plānotos darbus, 
un līdz ar siltā laika iestāšanos, turpi-
nās ūdenssaimniecības pakalpojumu 
un siltumapgādes sistēmas būvniecī-
bas projektu īstenošanas darbi. Pavi-
sam drīz Kandavas pilsētas vairāku 
ielu posmi tiks pie jauna asfaltbetona 
seguma. Matkulē uzsāksies ilgi gaidītie 
ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecī-
bas darbi, kas ietver artēziskā urbuma 
ēkas un atdzelžošanas iekārtu pilnīgu 
demontāžu un jaunu būvniecību. Kat-
ra novada iestāde cenšas labiekārtot 
arī savu teritoriju. Vānes pagastā taps 
Zaļā klase jeb Multifunkcionālas vietas 
izveide pie Vānes pamatskolas un Vā-
nes estrādes remontdarbi. Noslēdzies 
iepirkums Cēres skolas jumta segu-
ma būvdarbiem. Cerams, ka drīzumā 
iepirkuma rezultātā taps zināms būv-
nieks arī Zantes pirmsskolas iestādes 
sanitāro telpu atjaunošanas darbiem, 
un ielu apgaismojuma izbūvei Valde-
ķos. Turpinās arī citi plānotie darbi un 
domāts par tūrisma attīstību. Virvju 
jeb šķēršļu takas izveide pie stadiona, 
pastaigu taku un tūrisma maršrutu 
plānošana, Promenādes rotaļu iekārtas 
uzstādīšana mazajā bērnu laukumā ir 
šī brīža aktualitāte.

Bet tuvojas vasaras Saulgriežu 
laiks, un kā saka folkloras speciālis-
te Aīda Rancāne: “Katros saulgriežos 
viss salāgojas, saskaņojas. Zeme saska-
ņojas ar debesīm, vīrišķais saskaņojas 
ar sievišķo. Katros svētkos nozīmīgos 
dzimst un rodas, tiek radīta jauna pa-
saule, vecā mirst. Lūk, visi šie lielie 
notikumi veido saulgriežus.” Kanda-
vas novadā tradicionāli ļaudis pulcējas 
kopā, radot pozitīvas emocijas dzies-
mā, izrādē, dejā. Arī šoreiz plānojam 
rādīt skatītājiem izrādes, ievērojot 
drošības pasākumus un distancēšanās 
prasības.

Lai arī kur mēs svinētu vasaras 
saulgriežus – pūlī pēc senlatviešu tra-
dīcijām vai šaurā ģimenes lokā lauku 
mājās – vasaras saulgrieži ir un paliek 
enerģētiski spēcīgs laiks, kad varam 
izmantot mūsu senču viedās zinības 
un smelties dabas un Visuma uzkar-
sēto spēku, tā dziedinot savu ķermeni 
un garu. Smelsimies katrs spēku un 
enerģiju nākotnei, tā mums visiem 
noderēs!

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

Saulgriežu  
laiks

16. maijā Kandavas nova-
dā tika aizvadīta Lielā Talka. 
Ņemot vērā pašreizējo situā-
ciju Latvijā un visā pasaulē 
un paaugstinātas drošības un 
sociālās distancēšanās apstāk-
ļus, talka šogad notika lielāku 
uzsvaru liekot uz individuālo 
talkošanu. 
Dagnija Gudriķe

Kandavā un tās apkārtnē, tāpat kā katru 
gadu, talkā izgāja Inese Kleinberga un Baiba 
Truhņēviča. Viņas jau ilgus gadus ir aktī-
vākās talcinieces Kandavā, jo rūpēties par 
sakoptu vidi uzskata par savu aicinājumu. 
Talcinieku pulciņā bija arī Ineses mazdēls 
Renārs un Baibas meitas Sabīne un Līva. 
Stāsta Inese: “ Talkojām mežā aiz Kandavas 
pa Mazkandavas ceļu, kur salasījām sešus 
maisus ar atkritumiem, uz Kurzemnieku 
ceļa piepildījām 10 maisus, tāpat savācām 
atkritumus pie vecās maizes ceptuves un pa 
ceļu, kas iet gar mazdārziņiem. Aiz Daigo-
nes ielas uz Pūres pusi bija ļoti daudz drazu 
un atkritumu- kopā piepildījām 30 maisus. 
Bet pa ceļu, kas ved uz Valdeķiem, varētu 
talkot un talkot, tik piemētātas ir ceļmalas. 
Kopumā salasījām kādus 70 maisus.” 

Cēres pagasta iedzīvotāji, kā pastāstīja 
pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce, vado-
ties pēc norādījumiem, individuāli talkoja 
savās sētās, sakopjot apkārtni. Strādāšanai 
traucēja nelabvēlīgie laika apstākļi, stiprais 
lietus un vējš. Ievērojot drošo divu metru at-
starpi, kopīgiem spēkiem talcinieki sakopa 
apkārtni ap brīvdabas estrādi.

Arī Matkulē talciniekus pārsteidza lie-
tus gāzes un tika nolemts pabeigt iesākto 
nākamajā nedēļā, kā arī notika. Izdarīts tika 
gana daudz: liepiņas apzāģētas, volejbola 
laukumam segums – izravēts, tāpat smil-
šu kaste, sagādāta malka ugunskuram pie 

lapenes un savests kārtībā rotaļu elements, 
kuram atjaunots dēlis šūpolēm, pielikti 
trūkstošie klucīši, atjaunota virvju kāpšanas 
daļa. “Paldies visiem, visiem, kuri piedalījās, 
kā arī paldies Dairim un Intam Gricmaņiem 
par atsaucību un operatīvo palīdzību, lai sa-
vestu kārtībā šūpoles!”- saka pagasta pārval-
des vadītāja Dzidra Jansone. 

Kandavas pagasta Valdeķu ciemā tal-
cinieki sakopa centra teritoriju, ceļmalas 
no vienas Valdeķu zīmes līdz otrai, apkārtni 
ap autobusu pieturu un meža stūri blakus 
tai, kas allaž tiek piemētāts ar dažādiem 
atkritumiem. 

Vānes pagasta pārvaldes vadītāja- Dai-
na Priede: “Vānē Lielās Talkas zīmē tika 
strādāts ne tikai 16.maijā, bet visu šo pava-
sarīgo periodu. Bet ārkārtas situācijas dēļ, 
šogad bija jauna neparasta un netradicionā-
la iespēja talkot. Individuāli. Solo. Ģimenē. 
Uzņēmumos. 

Labiekārtošanas talkā varēja un strādā-
ja ikviens, neatkarīgi no tā, vai talkošana 
notika privātajā vai publiskajā sektorā. Šo-
reiz talcinieki, kuri pieteicās strādāt Lielajā 

Talkā, vāca atkritumus Vānes brīvdabas es-
trādē ”Spīdola”, kur izšķirotās stikla un plast-
masas pudeles tika aizvestas uz centra šķi-
rošanas punktu un vēl 12 maisus savāca ar 
sadzīves atkritumiem. Guļbūves uzņēmuma 
SIA MARROL`S kolektīvs sakopa savu teri-
toriju un savāca atkritumus 14 maisos, bet 
jaunieši, draugi un ieinteresētās ģimenes 
sakopa teritoriju gar Vānes ezeru un veco 
peldvietu, savācot drazu, stiklus 11 maisos. 
Čakli pastrādāts! Esmu pateicīga par izrādī-
to iniciatīvu un vēlmi piedalīties! Paldies, ka 
mēs kopīgi varam padarīt savu pagastu, no-
vadu tīrāku, sakoptāku un saglabāt to zaļu 
nākamajām paaudzēm! Paldies SIA “Kanda-
vas Komunālie Pakalpojumi”, ka jau pirm-
dienā pēc talkas operatīvi un savlaicīgi visus 
savāktos atkritumu maisus aiztransportēja!”

Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja 
Rita Diduha: “Milzīgs paldies talkotājiem! 
Talka notika par spīti lietum, krusai, zibe-
nim un pērkona dārdiem. Dedzinājām za-
rus, apkopām māju teritorijas, ravējām puķu 
dobes, sagatavojām malku, pļāvām zāli.”

Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Kālis: “Šogad, tāpat kā citus gadus, likām 
akcentu uz ceļmalu sakopšanu visā Zantes 
pagasta teritorijā. Paveicām diezgan daudz, 
jo ceļmalas piemētātas ar dažādām drazām, 
darba netrūkst. Liels paldies visiem, kas pie-
dalījās talkā!”

Atzīmējot Ugunsdzēsēju 
un glābēju dienu un 
Ugunsdzēsības Latvijā 
155.gadadienu, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) 
Zemgales reģiona brigādes 
amatpersonām tika pasniegti 
Iekšlietu ministrijas un 
VUGD apbalvojumi. 

Ar VUGD II pakāpes apbalvojuma 
zīmi „Par priekšzīmīgu dienestu” apbalvots 
Kandavas posteņa vada komandiera viet-
nieks Artūrs Kabels. VUGD “Pateicība” iz-
teikta Ģirtam Šakinam, Kandavas posteņa 
ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam). 

Ar lepnumu un gandarījumu sveicam 
apbalvotos – paldies par Jūsu darbu!

 Ņemot vērā ārkārtējo situāciju un 
valstī noteiktos ierobežojumus, šogad 
apbalvojumu pasniegšana notika neie-
rasti – viena plašāka svinīgā pasākuma 

vietā no 18. līdz 21. maijam apbalvojumi 
tika pasniegti dežūrmaiņu pieņemša-
nas – nodošanas laikā, tādējādi arī šajā sa-
springtajā laikā godinot tos cilvēkus, kuri 

snieguši ieguldījumu VUGD attīstībā, iz-
rādījuši drosmi, priekšzīmīgi pildījuši die-
nesta pienākumus un sasnieguši teicamus 
darba rezultātus. 

Pasniegti apbalvojumi VUGD Zemgales reģiona 
brigādes Kandavas posteņa darbiniekiem

Kandavas posteņa vada komandiera vietnieks A. Kabels (no labās) un posteņa 
ugunsdzēsējs glābējs Ģ. Šakins

Kandavas novads Lielajā Talkā
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Tāpat kā citus gadus, arī šo-
gad norisinājās gadskārtējais 
mazpulku pasākums – Goda 
nominācijas. 

Ir noskaidroti 2020.gada Goda nomi-
nācijas konkursa “Augsim Latvijai” lau-
reāti. Šādai nominācijai var tikt izvirzīts 
mazpulcēns, kas vismaz piecus gadus ir 
čakli rakstījis un aizstāvējis projektus, ko 
var apliecināt ar iegūtajiem sertifikātiem 
projektu forumos. 

Starp 15 laureātiem ir arī 451. Zantes 
mazpulks Beāte Dišlere. Zantes mazpul-
ka vadītāja Anita Gaile Beāti raksturo kā 
aktīvu mazpulcēnu: “Vienmēr izpilda sev 
uzticētos pienākumus. Piedalās mazpulka 
pasākumos skolā un ārpus tās. Meitenei 
piemīt liela atbildības sajūta. Visi viņas 
izstrādātie projekti ir par dārzeņu audzē-
šanu: kartupeļiem, sīpoliem, tomātiem, 
pupiņām. Projektus Beāte raksta rūpīgi 
un ar lielu interesi, jo viņai patīk tas, ko 
viņa dara! Visu iesākto izdara līdz galam. 
Ar prieku palīdz jaunajiem mazpulcēniem 
iejusties mazpulkā un sniedz padomus 
projektu realizēšanā. Šogad Beāte pieda-
lījās Kandavas novada konkursā “Gada 
jaunietis 2019””. 

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī aiz-
stāvēšanas process tika īstenots attālināti. 

Tas bija izaicinājums gan mazpulcēniem, 
gan Mazpulku padomes locekļiem. Latvi-
jas Mazpulku padome saka paldies visiem 
konkursa dalībniekiem par to, ka viņi ne-
nobijās un virtuāli aizstāvēja savu pada-
rīto darbu. 

Šis gads pārsteidza ar negaidītiem notikumiem, kas ierasto ik-
dienu lika pielāgot mūsu valstī un citviet pasaulē notiekošajam. 
Neraugoties uz to, makulatūras vākšanas konkursa “Palīdzēsim 
kokiem!” dalībnieki ir aktīvi pastrādājuši un paveikuši lielu darbu. 

Konkursā šajā mācību gadā piedalījās 
piecdesmit divas SIA “Atkritumu apsaim-
niekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbības 
reģiona izglītības iestādes, kopumā savācot 
224,44 t makulatūras un izglābjot aptuve-
ni 3 117 kokus. Priecājamies, ka vēlmi sa-
sniegt nospraustos mērķus nespēj ietekmēt 
it nekas. Gandarījums par paveikto taču ir 
saldākie darba augļi! 

Konkursa noslēguma pasākums maijā 
šogad nenotika, valstī noteikto ierobežoju-
mu dēļ, tomēr darbs ir ieguldīts un tas ir 
novērtēts. Balvu fonds tiek saglabāts un tās 
nonāks pie saņēmējiem. 

No Kandavas novada makulatūras 
vākšanas konkursā piedalījās septiņas iz-
glītības iestādes. Vidusskolu grupā 2. vietu 
ieguva Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidus-
skola, bet 8. vietu Kandavas Reģionālā vi-
dusskola. Pamatskolu grupā 7. vieta Zantes 
pamatskolai, 10.vieta Cēres pamatskolai, 
12. vieta Zemītes pamatskolai, bet 13.vie-
ta Vānes pamatskolai. PII grupā Kandavas 
pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” ie-
guva 6.vietu. 

 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “Piejūra””

Sākot ar jauno mācību gadu, 
Latvijas skolās mainīsies 
veids, kā tiks organizētas mā-
cības vispārējā vidējā izglītībā. 
Dace Vilkauša

Aptuveni 30% mācību laika, visvairāk 12. 
klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekš-
metiem, kuri viņus īpaši interesē – mācīties 
tos padziļināti un apgūt brīvas izvēles specia-
lizētos kursus. Skolēni izvēlēsies un apgūs 3 
padziļinātos kursus, kurus mācīties augstā-
kajā mācību satura apguves līmenī, veiks un 
aizstāvēs projekta darbu – pētniecības, jaun-
rades vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu 
vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vidusskolas posmā skolēni mācību sa-
turu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem 
rezultātiem kursu veidā:

• pamatkurss sniedz vispārīgā vai opti-
mālā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes;

• padziļinātais  kurss sniedz augstākā 
līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes;

• specializētais  kurss sniedz specifis-
kas jebkura līmeņa zināšanas, izpratni un 
prasmes.

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola 
2020./2021. mācību gadā skolēniem pie-
dāvās divus virzienus – Sociālo un dabas 
zinātņu virzienu (bioloģija, matemātika un 
sociālās zinātnes padziļinātā līmenī) un So-
ciālo un humanitāro zinātņu virzienu (lat-
viešu valoda un literatūra, angļu valoda un 
sociālās zinātnes padziļinātā līmenī). 

Stājoties 10. klasē skolēni izvēlēsies 
vienu no diviem skolas piedāvātajiem vir-
zieniem, vai konsultējoties ar direktores 

vietnieci izglītības jomā veidos savu indivi-
duālo mācību plānu, no priekšmetiem ku-
rus skola piedāvās mācīties padziļināti.

10. un 11. klasē skolēni apgūst pamat-
priekšmetus vispārīgā un optimālā līmenī. 
12. klasē turpina mācīties izvēlētos mācību 
priekšmetus padziļināti.

Priekšmeti 10 un 11 klasē:
> Latviešu valoda 
> Angļu valoda
> Vācu valoda vai krievu valoda 
> Vēsture un sociālās zinātnes 
> Vizuālā māksla
> Fizika
> Ķīmija
> Bioloģija
> Ģeogrāfija
> Matemātika 
> Datorika
> Sports un veselība

Padziļinātie priekšmeti: (šos priekšmetus 
skolēni apgūs 12. klasē)

> Latviešu valoda un literatūra II 
> Angļu valoda II
> Sociālās zinātnes II
> Projekta darbs
vai
> Matemātika II
> Bioloģija II
> Sociālās zinātnes II
> Projekta darbs

Specializētie mācību priekšmeti – tiks 
apgūti 11. un 12. klasē

> Uzņēmējdarbības pamati 
> Kompleksie skaitļi
> Veselības mācība 
vai 
> Runas māksla 
> Filozofija
> Uzņēmējdarbības pamati

K. Mīlenbaha vidusskola iegūst 2.vietu 
konkursā “Palīdzēsim kokiem!”

Konkursa noslēguma pasākums 2019.gadā.

Zantes mazpulks Beāte Dišlere saņem 
goda nomināciju “Augsim Latvijai!”

Kā tiks organizētas mācības K. Mīlenbaha 
vidusskolā jaunajā mācību gadā
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

Kandavas novada domes 
sēdē š. g. 28. maijā 
par Kandavas 
novada sociālā 
dienesta 
vadītāju tika 
apstiprināta 
Sarmīte 
Segliņa.

Sarmīte Segliņa 
dzīvo Rendā. Viņa 
16 gadus strādājusi 
Kuldīgas novada pašvaldībā, no 2005.gada 
pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” 
par grāmatvedi, vēlāk vecāko grāmatvedi. 
Kā eksperte piedalījusies projektā “Sociālo 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas 
novadā”. Strādājusi sociālās aprūpes centrā 
“Veģi” par sociālo darbinieku un vēlāk tur 
vadījusi aprūpes nodaļu. Ieguvusi maģistra 
grādu studiju programmā “Vadības zinības”, 
iesaistījusies brīvprātīgajā darbā kā sociālās 
uzņēmējdarbības vēstniece Kuldīgas novadā. 
Sarmīte Segliņa darbu uzsāks š. g. 1. jūlijā. 
Kandavas novada sociālā dienesta līdzšinējais 
vadītājs Ints Leitarts, beidzoties amata pilnvaru 
termiņam, izlēmis doties pensijā.

Par aktualitātēm maijā
Noslēdzies iepirkums par ielu seguma 
atjaunošanu Kandavas pilsētā. Līguma 
slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA Strabag par 
summu 275566,35 EUR. 
 Līguma ietvaros paredzēts atjaunot asfaltbetona 
virskārtu Skolas ielā, Raiņa ielas posmā no 
Liepu līdz Pūzurgravas ielai, Lielās ielas posmā 
no Abavas/Kūrorta līdz Lielajai ielai 20/22, kā 
arī izbūvēt asfaltbetona segumu Lāčplēša ielā. 
Darbu izpilde paredzēta divu mēnešu laikā no 
līguma noslēgšanas dienas.
Zāles pļaušanu novadā veiks SIA Margavas, kas 
iepirkumā nosolīja zemāko cenu.
Šobrīd notiek cenu aptauja par Vānes estrādes 
grīdas atjaunošanu, kā arī ir izsludināts iepirkums 
Zantes pirmsskolas izglītības iestādes sanitāro 
telpu remonta darbiem.
Informējam, ka šobrīd strūklakai skvērā pie 
Bruņinieku pilskalna tiek veikti iepriekš ieplānotie 
darbi, konstatēto nepilnību novēršanai, kurus 
laika apstākļu dēļ, nebija iespējams veikt 
pagājušā gada rudenī.
Ar 1.jūniju sāksies atsevišķu grants seguma ielu 
un ceļu atputekļošana novadā. Darbi tiks uzsākti 
vispirms Kandavā un pēc tam pagastos.

Egils Dude, Domes izpilddirektors

2019. gadā Kandavas novada 
domes darbinieku darba grupa 
apsekoja visas kapsētas novada 
teritorijā. Ņemot vērā dažu kapu 
vārtu slikto stāvokli, 2019. gadā 
kapu apsaimniekotājam SIA 
“Kandavas komunālie pakal-
pojumi” tika uzticēta Cikundes 
kapu vārtu atjaunošana, bet pēc 
atsevišķi sagatavota saraksta arī 
pārējo kapu vārtu pakāpeniska 
atjaunošana ilgākā termiņā.

Cikundes kapu vārti bija tik nolietoju-
šies, ka uzsākot to sagatavošanu apjoma at-
jaunošanai, no jauktā ķieģeļu laukakmens 
mūra kopumā atdalījās gandrīz viens ku-
bikmetrs apmetuma.

Pamatne jaunajam apmetumam tika 
rūpīgi attīrīta un gruntēta, uzlikts armējo-
šais siets, bet apmešanas darbi tika veikti 
vairākās kārtās atbilstoši ražotāja meto-
dikai. Pielietots tika rūpnieciski gatavots 
vēsturiskais apmetums, augšējās horizon-
tālās plaknes apstrādātas ar hidroplastu, 
bet krāsots ar akrilsveķu fasādes krāsu. 
Rudens pusē uzsāktie darbi pirms pašas 
krāsošanas bija jāpārtrauc neatbilstošu lai-
kapstākļu dēļ. Meistari darbus atsāka un 
pabeidza šā gada maija sākumā.

Koka vērtnes izgatavoja galdniecības 
amata meistars Jurģis Ābele. Vērtnēm tika 
atjaunoti arī amatnieciski gatavotie dzelzs 
kalumi.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

Apstiprināta Kandavas 
novada sociālā 
dienesta vadītāja

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“Piejūra”” turpina darbu, nodrošinot atkritumu 
apsaimniekošanu un ar to saistītos pakalpojumus

SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas 
sabiedrība “Piejūra”” 
turpina sniegt atkritu-
mu apsaimniekošanas 
pakalpojumus. Nešķirotu sadzīves atkritu-
mu un dalīti vāktā iepakojuma konteineru 
izvešana notiek atbilstoši grafikam. Klientu 
apkalpošanas centrā Tukumā (Tukums, Rī-
gas iela 1) un Talsos (Talsi, Anša Lerha-Puš-
kaiša iela 6), iedzīvotāji klātienē tiek pie-
ņemti šādos laikos:

Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00

Pārējā laikā tiek nodrošināta: klientu ap-
kalpošana attālināti, sniedzot konsultācijas 
telefoniski (+371 63123306) vai ar e-pasta 
starpniecību (info@piejuraatkritumi.lv); 
līgumu slēgšana attālināti (ja iespējams), 
saziņai izmantojot e-pastu (info@piejura-
atkritumi.lv);

Inventāra papildināšana
SIA “AAS “Piejūra”” 2019. un 2020. 

gadā iegādājās jaunu inventāru - kontei-
nerus gan nešķirotajiem sadzīves atkritu-
miem, gan dalīti vāktajam iepakojumam. 
Līdzekļi tika investēti 144 zvanveida 
konteineros (122 stikla un 22 jauktā ie-
pakojuma materiāla konteineros) un 410 
nešķirotu sadzīves atkritumu konteine-
ros (130 gab. – 140l; 200 gab. – 240l; 80 
gab. – 1100l).

Šķiro atkritumus! Par dalīti 
vāktā iepakojuma izvešanu 
nav jāmaksā.

SIA “AAS “Piejūra”” aicina iedzīvotājus 
pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai un 
izmantot uzstādītos dalīti vāktā iepakojuma 
konteinerus savā tuvākajā apkārtnē. 

Šī brīža situācijā atbildīga atkritumu šķi-
rošana ir sevišķi svarīga. Dzeltenajā un zaļajā 
zvanveida konteinerā drīkst ievietot tikai tos 
iepakojuma veidus, kam konteiners ir pare-
dzēts. Tajos aizliegts izmest medikamentus, 
izlietotos kabatlakatiņus, sejas aizsargmas-
kas, vienreizlietojamos gumijas cimdus, kas 
var radīt citu cilvēku inficēšanās risku.

Drīzumā Kandavā un pagastos, vietās, 
kur pašvaldība ierīkojusi prasībām atbil-
stošus laukumus, tiks uzstādīti jaunie zaļie 
zvanveida konteineri.

Adreses Kandavas novadā, kur var tikt 
novietoti Stiklam paredzēttie konteineri!
Bebrupe Jauda

Kandava Robežnieki

Kandava Kūrorta

Kandava Kurzemes iela

Kandava Priežu

Kandava Tirgus laukums (Depo laukums - 
pie Ugunsdzēsējiem

Kandava Kalnmuižas pils

Informējam, ka Kandava pārkrau-
šanas stacijā nav iespējams noslēgt līgu-
mus par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu!

Kapu vārtu 
atjaunošana 
Cikundes kapsētā

Domes sēdē 28. maijā pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja “Diženi Kandavas novadā” nolikuma 

grozījumus, kas stājas spēkā 2020. gada 28. maijā 
(konsolidēts nolikums publicēts www.kandava.lv viet-
nē – pašvaldība-noteikumi, nolikumi, cenrāži)

• Nolēma atcelt domes 2019. gada 19. decembra lēmu-
mu “Par Cēres pamatskolas reorganizāciju”.

• Nolēma reorganizēt Zemītes pamatskolu no 2020. gada 
31. augusta uz Zemītes sākumskolu, kurā izglītosies iz-
glītojamie no 1. līdz 6. klasei. Uzdeva Zemītes pamat-
skolas direktora p.i. Egijai Šīmanei informēt Zemītes 
pamatskolas darbiniekus par izmaiņām, kas var skart 
darba tiesiskās attiecības, attiecīgi piedāvājot turpināt 
darbu Zemītes sākumskolā; informēt vecākus, peda-
gogus un tehniskos darbiniekus par Zemītes pamat-
skolas reorganizāciju lēmumā noteiktajos termiņos un 
kārtībā. Atcēla Kandavas novada domes 2019. gada 19. 
decembra lēmumu “Par Zemītes pamatskolas reorga-
nizāciju”. (nebalso – S. Ezeriņa, D. Puga)

• Apstiprināja Zantes pamatskolas nolikuma grozīju-
mus, kas stājas spēkā 2020. gada 29. maijā.

• Apstiprināja Zemītes pamatskolas direktora amata 
pretendentu atlases komisijas nolikumu. Izveidoja 
Zemītes pamatskolas direktora amata pretendentu 
atlases komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsē-
dētāja  – Kandavas novada domes priekšsēdētāja 

Inga  Priede; komisijas priekšsēdētājas vietniece – 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena 
Šnikvalde; komisijas locekļi – Kandavas novada do-
mes izpilddirektors Egīls Dude; Kandavas Kārļa Mī-
lenbaha vidusskolas direktore Daiga Puga; Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Signe 
Ezeriņa. (atturas – S. Ezeriņa) 

• Nolēma izsludināt atklāta projektu konkursa “Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” 2020. gada 2.  kārtu 
par konkursa 2020. gada pirmajā kārtā neizlietoto 
projektu kvotas apmēru – 3 projekti. Pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš 2. kārtā no 2020. gada 1. jūnija 
līdz 30.jūnijam, kā arī apstiprināja minētā projektu 
konkursa nolikumu (nolikums publicēts www.kanda-
va.lv vietnē – pašvaldība-projektu publikācijas)

• Nolēma nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu – pār-
tikas paku piegādi maija mēnesī Kandavas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētiem 
5.-9.klašu izglītojamajiem, kuru ģimenēm ir pie-
šķirts trūcīgas, maznodrošinātas un/vai daudzbēr-
nu ģimenes statuss. Vienas pārtikas pakas vērtība 
16,81 EUR, pārtikas pakas izglītojamiem tiks pie-
gādātas no 1. jūnija, bet ne vēlāk kā līdz 5. jūnijam. 
(nebalso – G. Indriksons) 

• Nolēma atcelt domes sēdes 2020. gada 26. marta 

lēmumu “Par Kandavas novada domes delegācijas 
komandējumu uz ES mazo pašvaldību hartas pasā-
kumu Bienvenida (Spānija)”.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2020. gada 30. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 “2020. gada pamatbudžets”. 
(saistošie noteikumi publicēti www.kandava.lv viet-
nē – pašvaldība-budžets) (atturas – D. Rozenfelds) 

• Nolēma ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pakalpo-
jumi”, pamatkapitālā 29  453  EUR projekta “Ūdens 
kvalitātes uzlabošana Matkulē, Matkules pagastā” 
īstenošanai. 

• Nolēma piešķirt biedrībai “Ģimeņu un audžu ģime-
ņu klubiņš “PRĀTNIEKI”” papildus finansējumu 
4 421,74 EUR apmērā, projekta “Multifunkcionālas 
vietas izveide pie Vānes pamatskolas” īstenošanai no 
2020. gada budžeta līdzekļiem.

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja grozījumus Kandavas novada soci-

ālā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
(konsolidēts cenrādis publicēts www.kandava.lv 
vietnē  – pašvaldība-noteikumi, nolikumi, cenrāži)  
(nebalso – G. Cīrule) 

Citi jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 5 „Par aizlie-

gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Kandavas novada administratīvajā teritorijā”, kas 
nosaka aizliegumu 25 gadus. Saistošie noteikumi 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai.

• Nolēma ar 2020. gada 1. jūliju iecelt Sarmīti Segliņu 
Kandavas novada sociālā dienesta vadītājas amatā. 

• Apstiprināja Tukuma sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas sastāvā grozījumus, iekļaujot 
komisijas sastāvā Rihardu Zariņu, Kandavas nova-
da Pašvaldības policijas priekšnieku un izslēdzot 
Jāni Veršānu.

• Nolēma atļaut norakstīt no Kandavas novada domes 
bilances uzskaites debitora SIA “GUUGLS”, kopējo 
parādu 440,78 EUR. (pret – E. Bariss) 

• Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā nevalstiskai 
organizācijai Nodibinājumam „Sociālās izglītības un 
atbalsta fonds”, nedzīvojamās telpas Nr. 2 (platība – 
8,8 m2) un Nr. 11 (platība – 19,0 m2) ar kopējo pla-
tību 27,8 m2, kas atrodas nekustamā īpašumā Tirgus 
laukumā 11, Kandavā, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – atbalstu ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojumu sniegšanā. (nebalso – S. Ezeriņa)

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 18. JŪNIJĀ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2020. GADA 30. JŪNIJĀ PLKST. 13.00



www.kandava.lv
5KANDAVAS

NOVADA VĒSTNESISPROJEKTI
Turpinās siltumtrases uzlabošanas būvdarbi Ozolu ielā

Turpinās siltumtrases pārbūves 
darbi Kandavā, kas tiek veikti Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda projekta 
“Siltumapgādes sistēmas efektivitā-
tes paaugstināšana, īstenojot jauna 
posma būvniecību Kandavā” (id. Nr. 
4.3.1.0/18/A/004) ietvaros. 
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” informē Kandavas 
pilsētas iedzīvotājus, ka uzņēmējs SIA „Amat-
nieks” ir izbūvējis siltumtīklu zaļajā zonā starp 
Zīļu un Kūrorta ielu ar atzariem uz bibliotēku 
Lielā ielā 11 un uz daudzdzīvokļu ēku Kūrorta 
ielā 2. Uzņēmējs pabeidzis darbus arī iekšējo 
siltumtīklu montāžai Kūrorta ielas namu Nr.3., 
Nr.5. un Nr.7 pagrabos, un uzsācis siltumtīklu 
cauruļvadu izbūvi Zīļu un Ozolu ielās, kur esošie 
cauruļvadi tiek mainīti pret jauniem un ar lielāku 

diametru. Līdz ar to Ozolu ielā ir īslaicīgi 
slēgta satiksmes kustība un izvietotas 
apbraukšanas ceļa norādes.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem 
par īslaicīgajiem apgrūtinājumiem, kas 
rodas būvdarbu veikšanas laikā un 

ievērot darbu veikšanas vietās izliktās kustību 
ierobežojošas ceļa zīmes. 
Siltumtīklu uzlabošanas būvdarbi Kandavā, Sa-
biles, Ozolu, Zīļu, Lielā ielā 11 un Kūrorta ielā tiek 
veikti saskaņā ar SIA „District Heating Partner” iz-
strādāto būvprojektu „Jauna siltumtrases posma 
izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve”. Būvdarbus 
plānots pabeigt līdz 2020.gada jūlijam.
Uz remontdarbu laiku, Saules ielā Kandavā ir 
atļauta divvirzienu kustība.  

Informāciju sagatavoja: 
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Atsākti ūdenssaimniecības paplašināšanas  
būvdarbi Kandavā

Maijā atsākušies ūdenssaimniecības 
paplašināšanas būvdarbi Kandavas pilsētā, kas 
tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” 
(Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros.
Būvuzņēmējs AS „UPB” uzsācis darbus 
Lielā ielā pie tilta pār Abavas upi, kur tiek 
veikti jaunas sūkņu stacijas izbūves darbi, 
centralizēto kanalizācijas tīklu un pieslēgumu 
līdz mājsaimniecību robežai izbūve. Būvdarbi 
norisinās arī Raiņa un Uzvaras ielās, kur tiek 
atjaunots asfalta segums un veikti ielu malu 
labiekārtošanas darbi. Lūdzam iedzīvotājus būt 
saprotošiem par īslaicīgajiem apgrūtinājumiem, 
kas rodas būvdarbu veikšanas laikā un 
ievērot darbu veikšanas vietās izliktās kustību 
ierobežojošas ceļa zīmes.

Aicinām Kandavas iedzīvotājus pieslēgties 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem, un sazināties ar komunālo saimniecību 
par pieteikumu iesniegšanu pieslēgumu izbūvei 
mājsaimniecībām, un tehnisko noteikumu 
saņemšanu, lai pēc pievadu izbūves un to 
uzmērīšanas varētu pieteikties Kandavas 
novada domes līdzfinansējumam, atbilstoši 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Projektā tiek veikta kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīklu paplašināšana Kandavas 
pilsētas Lāčplēša, Skolas, Parka, Sabiles, 
Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras, Lielā, Raiņa 
un Tūju ielās. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 
2020.gada augustam.

Informāciju sagatavoja: 
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Izsludina Jaunatnes iniciatīvu projektu 
konkursa 2020. gada 2. kārtu
Kandavas novada dome aicina biedrības/
nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, 
no 2020. gada 1. jūnija iesniegt jaunatnes 
iniciatīvu projektu pieteikumus mācību 
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 
PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvas projektu 
konkursa ietvaros tiks atbalstīti jauniešu 
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta 
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās 
izglītības.

Projekti iesniedzami līdz 30.06.2020. Plānotais 
projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Plašāka informācija par projekta pieteikumu 
iesniegšanu pieejama Kandavas novada 
mājaslapā www.kandava.lv , projektu sadaļā 
“Pumpurs”.
Kandavas novada domes jauniešu iniciatīvas 
projektu konkursa koordinatore:

Sintija Kokina
Tālrunis: 63107371

E-pasts: sintija.kokina@kandava.lv 

LEADER projektu konkursa 10. kārtas projektu vērtējumi

Biedrības „Kandavas Partnerība” SVVA 
Padome ir apstiprinājusi LEADER projektu 
konkursa 10. kārtā iesniegto projektu 
vērtējumus. Projektus varēja iesniegt 1. Rīcībā 
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un attīstībai”. Visi iesniegtie projekti tika 
novērtēti kā atbilstoši Kandavas Partnerības 
Attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam 
noteiktajām prasībām un ieguva pozitīvu 
lēmumu par projekta apstiprināšanu. Publiskais 
finansējums ir pietiekams visiem projektu 
konkursa 10.kārtā iesniegtajiem projektiem, 
jo iepriekšējās projektu konkursa kārtās daži 
projektu iesniedzēji ir atsaukuši projektu vai 
arī pārtraukuši projektā paredzētās saistības. 

Iesniegtie projekti ir par: augu eļlas ražošanu, 
šķeldas un granulu ražošanu, lauksaimniecības 
produktu pārstrādi mājas apstākļos, pirts un 
relaksācijas pakalpojumiem Kandavas novadā; 
koka izstrādājumu ražošanu Tukuma novadā; 
šūšanas pakalpojumu nodrošināšanu Jaunpils 
novadā. 
 Iesniegtie projekti tālākai izvērtēšanai 
tiks iesniegti Ziemeļkurzemes reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē, kur tiks pieņemts 
lēmums par projekta apstiprināšanu publiskā 
finansējuma saņemšanai, vai arī noraidīti.

Inta Haferberga, Kandavas Partnerības  
valdes priekšsēdētāja

Noslēgusies atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” 2020. gada 1. kārta
Kandavas novada dome 2020. gada 2. martā 
izsludināja atklātu projektu konkursu 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” ietvaros.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu 
skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam 
ar priekšlaicīgu mācību pamešanas risku.
Projektu konkursā kopumā tika iesniegti seši 
pieteikumi. Izvērtējot saņemtos projektu 
iesniegumus, projektu iesniegumu vērtēšanas 
komisija 2020. gada 13. maijā pieņēma 
lēmumu apstiprināt trīs no saņemtajiem 
iesniegumiem, bet Izglītības kvalitātes valsts 
dienests no trīs komisijas apstiprinātajiem 

projektiem saskaņoja divus:
Biedrība „Kandavas jātnieku klubs STAFETE” 
no 2020.gada jūnija līdz 2020.gada novembrim 
īstenos projektu „ZIRGS - DRAUGS UN 
PARTNERIS. VASARA”;
Rīgas Vācu kultūras biedrība no 2020. gada 
septembra līdz 2021. gada februārim īstenos 
projektu “Izaugsmes prakses cikls Kandavā 
“Tieši un laikā!””.

Projektu konkursa koordinators:
Kandavas novada domes Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja Sintija Kokina
E-pasts: sintija.kokina@kandava.lv 

Tālr. 63107371, 29175246
Dārza iela 6, Kandava

Vairāk informācija par projektu: 
http://www.pumpurs.lv/lv/

jaunatnes-iniciativu-projekti 
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Kandavas novada muzejā glabājas unikāla, pirms 80 gadiem 
risinājušos notikumu liecība par Otrā pasaules kara sākumu un 
to, kā notika Latvijas okupācija 1940. gada vasarā. Tās ir 12 vēstu-
les, kuras 2006. gadā muzejam, pēc ugunsgrēka Kandavā Jelgavas 
ielā 7, nodeva uzņēmējs Guntis Meijers.

Aksilda Petrevica | Kandavas novada 
muzeja vēsturniece

Tā šīs vēstules mierīgi gulēja muzeja 
krājumos turpat piecpadsmit gadus, līdz 
beidzot ir izceltas dienasgaismā, lai ar to sa-
turu iepazīstinātu plašāku novada iedzīvotā-
ju loku.

Pirms 80 gadiem sākās 
padomju okupācija

1918. gada 11. novembrī beidzās Lielais 
karš. Šajā milzīgajā asins izliešanā ierautās 
pasaules tautas un valstu vadītāji toreiz teica: 
„Nekad vairs!”. Tomēr pēc divdesmit gadiem 
Lielajam karam bija lemts kļūt par Pirmo 
pasaules karu, jo sākās Otrais pasaules karš, 
vēl asiņaināks, nežēlīgāks un traģiskāks.

Neatkarīgā Latvijas valsts atkal atradās 
vēstures krustcelēs. Vēl tikai nojausma par 
divu lielvaru – nacistiskās Vācijas un Pa-
domju Savienības - parakstītajiem slepena-
jiem protokoliem 1939. gada 23. augustā, vēl 
tikai kara elpa sajūtama, kad caur Latvijas 
teritoriju, bēgot no kara šausmām, dodas 
prom daļa no poļu bēgļiem. 

Un tad – 1939. gada 5. oktobrī Latvijas 
republikas ārlietu ministrs Vilhelms Mun-
ters Maskavā ir spiests parakstīt tā saucamo 
„bāzu līgumu”. Pēc šīs vienošanās PSRS ir 
tiesības izvietot savas kara bāzes Latvijas re-
publikas rietumos.

Tas izmaina arī mūsu novada vēsturi – 
no Cīravas muižas uz Aizupi tiek pārcelta 
mežsaimniecības skola, kas darbojās no 
1939. līdz 1944. gadam, to beiguši 83 ab-
solventi, pēc kara zināma kā Aizupes meža 
tehnikums līdz 1985. gadam. Cīravas muiža 
kļūst par padomju tanku bāzi. Latvija bija 
spiesta ielaist savā teritorijā apmēram 25 000 
vīru lielu padomju armijas kontingentu (sā-
kotnējā prasība pat bija 50 000 vīru!) 

Cik liela šajā laikā ir Latvijas armija? Uz 
1939. gada 1. janvāri Latvijas armijā un Kara 
flotē skaitījās:

1 969 virsnieki, 3 988 virsdienesta ins-
truktori, 11 188 kareivji, 1 244 brīvā līguma 
darbinieki – kopā 18 389 vīri. 

Bruņotajos spēkos ietilpa arī Latvijas 
Aizsargu organizācija, kura bija radusies jau 
Brīvības cīņu laikā (1919.g.). Aizsargi pildīja 
palīgpolicijas funkcijas, organizācijas pama-
tā bija 19 teritoriāli pulki, kā arī Aizsargu 
aviācijas un Dzelzceļu aizsargu pulki. 

Kara sākšanās Eiropā 1939. gada 1.sep-
tembrī atstāj savu iespaidu – 1940.gada 
1.jūnijā kopējais armijas skaitliskais sastāvs 
Latvijā jau ir 30 843 vīri. Taču Latvijas rietu-
mos it kā likumīgi (bāzu līgums!) bija svešas 

valsts karaspēks, kurš skaita ziņā faktiski bija 
līdzvērtīgs Latvijas armijai.

1940. gada pavasarī beidzās kara posms, 
kuru vēsturnieki apzīmē gan kā „savādo 
karu”, „sēdošo karu”, „dīvaino karu” - nedz 
Lielbritānija, nedz Francija nedara faktiski 
neko, lai savaldītu Hitlera ambīcijas. Pro-
tams, ka kara darbība agresoram, ja viņu 
nepiespiež karot, patīkamāka ir labos laika 
apstākļos – aprīlī nacistiskā Vācija atsāk 
kampaņu Rietumeiropā, bet Staļina vadītā 
PSRS okupē Baltijas valstis- Lietuvu, Igau-
niju, Latviju.

Pusnodegušā verandā 
Kandavā, griestos aiz 
apšuvuma, atrod vēstuļu 
paciņu

Par to kā notika Latvijas okupācija 1940. 
gada vasarā un par Otrā pasaules kara sāku-
mu jebkurš no mums var uzzināt no mācību 
grāmatām, visdažādākās literatūras, masu 
medijiem, bet, kā jau minēju ievadā, Kan-
davas novada muzejā glabājas unikāla šo 
notikumu liecība – 12 vēstules, kuras 2006. 
gadā muzejam nodeva Guntis Meijers. Ēkā 
Jelgavas ielā 7 bija izcēlies ugunsgrēks. No-
vācot pusnodegušo verandu, tās griestos aiz 
apšuvuma tika atrasta vēstuļu paciņa.

Šajā adresē, acīmredzot, īsi pirms kara 
dzīvojis kāds jauns puisis Egīls Liepiņš, kura 
draugs un domubiedrs G. Hāns ir visu vēs-
tuļu autors. Tās rakstītas laika posmā no 
1938.gada jūlija līdz 1940. gada 1.augustam. 
Abi jaunekļi ir ļoti nopietni aizrāvušies ar 
kara aviāciju un vēstulēs galvenā uzmanī-
ba tiek veltīta aviācijas svētkiem Rūjienā, 
aviācijas parādei Aizsargu svētkos Rīgā, tiek 
runāts par izlasīto speciālajā literatūrā, un, 
visticamāk, abu puišu attēlu kolekcijām par 
militāro aviāciju.

Kas liecina par to, ka abi vēstuļu draugi 
ir skolas vecuma jaunekļi? 

1) vēstule 1938. gada 3.augustā: „….jau-
najā Viestura skolā apvienos divu pamatsko-
lu zēnu klases. Tas kopā dotu četras sestās 
klases. Tādas paturēs tikai divas un tad 
mūsu klasi apvienos ar a klasi un par audzi-
nātāju būs mūsu vecais lustīgais Nikolajs… 
Tātad domājams, ka iešu Viestura skolā. No 
rītiem gan jau būs jābrauc ar tramvaju, tas 
prasīs gadā apm. 24Ls, atpakaļ uz mājām 
iešu kājām.”

2) vēstule 1939. gada augustā: „Kā jau 
zini, tagad visiem pamat- un vidusskolas 
beigušajiem jāstrādā lauku darbos .”

3) vēstule 1939.gada oktobrī: „Kā Tev 
iet skolā? Man līdz šim vienīgās atzīmes ir: 

Latviešu literatūrā 4 (-5); diktātā 4 un angļu 
val. klases darbā 4. Literatūrā mani izsauca – 
skolotāja teica – būtu starp 4 un 5, bet pirmo 
reizi likšot 4. Vairāk atzīmju man nav.” (Jāat-
gādina, ka starpkaru periodā Latvijā skolās 
atzīmes bija piecu baļļu sistēmā.)

Sarakstē ir vairākas īpašas vēstules, no 
kurām varam uzzināt, kā jutās un ko do-
māja ģimnāziju vecāko klašu puiši laikā, 
kad Latvija un visa pasaule tika ierauta kara 
notikumos.

Vispirms fragmenti no vēstules, kuru 
G.Hāns raksta 1940. gada 24. jūnijā un sāk 
ar vārdiem: 

„Gribu Tev pastāstīt šo to par 17. jūnija 
un tālāko dienu notikumiem, par kuriem 
Tu, domājams, daudz nezināsi. Dienas zi-
ņās dzirdot ziņu, ka Krievijas karaspēks 
iesoļo arī Latvijā, paliku atvērtu muti. Tū-
līt izgāju laukā un Daugavmalā ieraudzīju 
tankus. Pie pils, muitas un mūsu zemūdeņu 
bāzes Andrejostā stāvēja bruņotie auto. To 
vietas parādu uzzīmētajā shēmā – 18. jūni-
jā klāt pienākušie tanki atzīmēti ar tušu.

Arī pie stacijas atradās divi tanki, turklāt 
ziediem nokaisīti – kāda bija šo posteņu no-
zīme – nevaru saprast. Mēs taču tik un tā ne-
kādus sabotāžas aktus nebūtu rīkojuši. Tāpat 
arī mūsu „Spīdola” bija nepamatoti apdrau-
dēta. Arī krievu aviācija strādāja – visu die-
nu virs pilsētas demonstrēja „augstāko pilo-
tāžu” … Ap pl.16. – pilsētā sāka plūst tanku 
vienības. Tās nāca pāri Zemgales tiltam un 
pa Marijas ielu devās tālāk.”

Nav jābrīnās, ka vēstules toreiz, pirms 
80 gadiem, nonāca slēptuvē, jo šajā vairāku 
lappušu garajā vēstulē ir ļoti sīks redzētās 

padomju armijas bruņojuma apraksts, ar 
kalibriem, iespējamo cilvēku skaitu apkalpē 
utt. Lai arī teksts drīzāk liecina, ka puiši inte-
resējas par kara tehniku vispār, diez vai Čeka 
būtu tā domājusi. 

1940. gada vasaras politiskās pārmaiņas 
„redzamas ” pat uz aploksnēm – adresāts 
parasti norādīts „A.g. E.Liepiņa kgm.”(Aug-
sti godātam E.Liepiņa kungam), tikai uz pē-
dējās aploksnes, 1940. gada 1. augustā, rak-
stītās -„A.god. pilsonim E. Liepiņam”

Emocionāla un ļaunu nojausmu pilna ir 
vēstule, kura rakstīta mēnesi pēc kara sāku-
ma, 1939.gada oktobrī:

„Manu pārdomu saturs bija divi paziņo-
jumi avīzēs.

1. septembrī: „Šorīt pl. 6 – sākusies kara 
darbība Vācijas – Polijas robežā” un 2. ok-
tobrī: „Vakar priekšpusdienā bez starpga-
dījumiem vācu pulki iesoļojuši Varšavā”. 
Tātad – viena mēneša un dažu stundu laikā 
kādas Eiropas lielvalsts galvaspilsēta krita ie-
naidnieka rokās. Modernais karš – mēneša 
laikā stipra un labi apbruņota lielvalsts beidz 
savu eksistenci … Mēneša laikā Eiropa pār-
vērtusies līdz nepazīšanai. Un kas notiek rie-
tumu frontē? … Arī tur notiek nežēlīga laika 
staipīšana. Vai tiešām angļi tikai formas pēc 
met skrejlapiņas?...

Ko dara krievi? Vai tiešām šie līgumi ar 
vāciešiem ir viņu nopietnība? Ja tā, tad nu 
ir gatavā elle. Notiek neiespējamais – ko-
munisti ar nacionālistu saskandina kausus 
uz „labāku un spožāku kopēju nākotni”. Vai 
Polija atgūs savu patstāvību? Kad un kā tas 
notiks? Cerams, ka šo mīklu atrisinās tuvākā 
nākotne.”

Interesants atradums Kandavā –
vēstules no divu draugu sarakstes 1938.-1940. gadā
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Šajā vēstulē tiek pieminēti fakti, kas lie-
cina, ka karadarbība jau ietekmē Latvijas 
ikdienu: 

„Un ko Tu saki par dzīvi Latvijā? Cukurs 
un petroleja uz kartiņām – nu, no tautsaim-
nieciskā viedokļa attaisnojoši, bet citādi – tas 
padara jau tā samērā drūmo garastāvokli vēl 
nospiestāku. Un kur viņi to cukuru glabās? 
Ja tas tiesa, ka cukura šogad ir par 2% vairāk, 
tad pāri paliks ievērojami cukura krājumi. 
Parasti gan viens cilvēks patērē 21 kg cukura 
gadā, kas iztaisa 1,75 kg mēnesī. Protams, 
tas ir caurmērs. Dažs jau patērē krietni vai-
rāk. Kā nu tas lai iztiek? Bet nu – labāk jau 
tagad apmierināties ar mazāku devu, nekā 
vēlāk ciest badu.”

Arī nedēļu pirms Latvijas teritorijas 
anektēšanas vēstulē, kura rakstīta 1940.gada 
9.jūnijā, varam lasīt, cik satraukti tiek vērtēti 
notikumi Rietumeiropā:

„Nu ir sācies īsts modernais karš. Un, 
ka angļiem un frančiem iet tik slikti vainīgs, 
bez šaubām, ir Čemberlens. Visa viņa po-
litika ož pēc nodevības. Tagad visu ziemu 
bruņojušies, vāci gāž ārā visu sakrāto un an-
gļiem iet plāni. Tiešām, vācu aviācija pārspēj 
angļus. Un ko mēs kādreiz domājām – ka 
angļi smalki piesitīs vāciešus.”

Šīs vēstules beigās Hāns piemin vairākus 
pareģojumus: „… arī dažādie citi pareģo-
jumi sola kara beigas ar angļu uzvaru. Tā 
Finks stāstījis, ka redzot franču karavīrus 
maršējam Berlīnes ielās, un kādā 33. gada 
„Atpūtā” atrodams pareģojums, ka Vācijai 
gadīšoties diktators, kurš 1939./40.gadā to 
turēšot slavas augstumos.”

Žēl, bet pagaidām abu jauniešu, kuru 
likteņus noteikti plosīja Otrais pasaules karš, 
dzīvesstāsts mums nav zināms. Vēstuļu au-
tors G. Hāns, iespējams, Rūjienā dzīvojis pie 
savas mammas vecākiem, jo uzvārds Hāns 
Jāņa ielā 20 neuzrādās.

Ļoti ceru, ka pēc iepazīšanās ar kandav-
niekam Egīlam Liepiņam rakstīto vēstuļu 
fragmentiem, atradīsies kāds zinātājs, kurš 
pastāstīs par ģimeni, kura pirms kara dzīvo-
ja Kandavā, Jelgavas ielā 7.

Visas vēstules kandavnieka vēstuļu 
draugs paraksta tikai vienā veidā „G. Hāns”. 
Tā kā atpakaļadresē bieži tika norādīta Rū-
jiena, Jāņa iela 20, sazinājos ar Rūjienas kul-
tūras centra darbinieci Līgu Siliņu. Vismaz 
pagaidām informācijas nav. 

1940. gada 24. jūnija vēstules beigās viņš 
lepni raksta, ka „Starp citu, varēsi mani tad 
apsveikt kā Daugavieti”. Tomēr okupācija iz-
maina arī domāto uzvārda maiņu, jo pēdējo 
vēstuli (1940. gada 1. augusts) G. Hāns sāk 
ar „Pilsonis iekšlietu ministrs pārtraucis uz-
vārdu maiņu! Esmu gatavs viņu nosist!” 

P.S. Atgādinu, ka pirmskara Latvijā ļoti 
daudzi pieņēma latviskus uzvārdus.

1941. gada 14. jūnijs
Šajā dienā pirms 79 gadiem komunistu 

okupanti apcietināja un nosūtīja uz koncen-
trācijas nometnēm un trimdā uz Sibīriju 15 
425 Latvijas iedzīvotājus. No Kandavas no-
vada šajā dienā izsūtīja 134 cilvēkus. No ap-
cietinātajiem vīriem 34 tika nošauti vai no-
bendēti koncentrācijas nometnēs Vjatlagā, 
bet Latvijā neatgriezās 67 mūsu novadnieki.

Viens no daudzajiem traģiskajiem likte-
ņstāstiem – Kārļa Augusta Brieža izsūtījuma 
stāsts. Šo publikāciju pēc dzimtas pēcteču 
rīcībā esošajiem materiāliem – vēstures liecī-
bām, dokumentiem un dokumentu kopijām 
sagatavojis Pēteris Briedis, viens no Briežu 
dzimtas 1941. gada represētajiem, Kārļa Au-
gusta Brieža brāļa dēls. 

Tālāk – svarīgākie fakti, apsūdzības un 
apmelojumi, un K.A. Brieža emocionāla vēs-
tule brāļasievai. 

PSRS Iekšlietu Tautas Komi-
sariāts, LIETA NR. 35156.

 Krievijas Padomju Federatīvās Sociālis-
tiskās Republikas vārdā Taimiras apgabala 
tiesa nolemj sodīt K.Briedi ar brīvības at-
ņemšanu uz 10 gadiem bez tiesībām 5 gadus 
pēc soda izciešanas izbraukt no soda izcieša-
nas vietas. Sodu izciest specnometnē Noriļs-
kā. Tiesas sastāvs: Janovs, Popovs, Kaļiņins. 
08.12.1941.

PSRS Iekšlietu ministrijas K. Brieža ap-
sūdzības pamatojums

 (izmeklēšanas lieta nr. 660 13.11.1941):
pārliecināts buržuāziskais nacionālists;
veicis pretpadomju aģitāciju dienesta 

vietā;
bijis pret privātīpašuma nacionalizāciju;
bijis pret kolhoza dibināšanu un zemes 

atņemšanu saimniekiem;
1931./1932.g. veicis izlūkdienesta 

uzdevumus.

... pēc pirmajiem 10 katorgā pavadīta-
jiem gadiem.

Valdeķu muižas dārznieka, viena no 
Kandavas sadraudzīgās biedrības dibinātā-
jiem, Pētera Brieža dēla, Latvijas armijas kap-
teiņa, Trīs Zvaigžņu ordeņa kavaliera, Kārļa 
Augusta Brieža vēstule uz Sibīriju 14.06.1941 
trimdā izsūtītajai brāļa Heinriha sievai Zel-
mai Briedei.

18.09.51.
“Mīļi sveicieni! Aizvakar saņēmu Tavu 

vēstuli. Mīļš paldies par to. Biju ļoti priecīgs, 
jo beidzot arī es pēc šiem ilgiem gadiem sa-
ņēmu pirmo vēstuli un pie tam no savējiem. 
Nezinu nemaz no kā un par ko stāstīt. Mē-
ģināšu īsumā. Atbraucu uz šejieni ap to pašu 
laiku kad jūs visi t.i izbraucām 22.06.4. un 
šeit ieradāmies 09.08.41. Šogad 17.07.51 pēc 
pabeigta “dienesta” tiku brīvs un “paliku” 
uz dzīvi šeit pat. Visumā šos gadu ir klājies 
dažādi, pārciests un pārdzīvots ir ļoti daudz 
šajos “ziemeļu” apstākļos. Nemaz pašam ne-
gribas ticēt, kā viss tas bija iespējams, neska-
toties dažreiz uz tik vājo veselību – slimošanu 
ar cingu utt.. Jāatzīstas, ka nekas labs jau arī 
vairs no manis nav palicis pāri veselības ziņā 
– bez zobiem, vāju redzi un sirmiem matiem, 
cik tie vēl bija atlikušies. Ka Tu atrodies šajā 

apgabalā, dabūju zināt pāris gadu atpakaļ, ti-
kai nezināju adresi, tāpat arī par H. Vai Mal-
vīne ar mammu bija aizbraukušas uz “veco 
vietu” 45.g un mamma palikusi tur? Domāju 
ka arī Tu būsi šogad pārgājusi uz dzīvi “vecā 
vietā” – bet laikam “negribēji”? Šogad jūnijā 
sastapos ar Ratermaņa L. Viņa dzīvo šeit no 
46.g, ko nemaz ātrāk nezināju. Viņa liek Tevi 
un Malvīni mīļi sveicināt un starp citu stāstīja 
kur atrodas viņas Valdis un H.. Kad braucu 
uz šejieni vienā stacijā sastapos ar Mišu, viņš 
man pastāstīja, ka esot bijis Jūs visus pavadīt 
un pēc tam arī pats aizbraucis. Mēs visi aiz-
braucām tālāk, bet viņš palika gaidīt citu vil-
cienu un vairāk par viņu neko nezinu. Un kā 
dzīvojat Jūs abi ar Malvīni? Kur atrodas un 
kā klājās bērniņiem? Andris un krustmeita 
Mārīte laikam jau lieli izauguši. Dzirdēju, ka 
Tu esi nopirkusi kaziņu bērniem priekš piena. 
Raksti kā strādājat un kā dzīvojat un stāsti par 
itin visu un visiem. Jo gribās visu zināt. Par 
sevi varu pastāstīt, ka strādāju par sargu garā-
žā un esmu pašreiz pie veselības, kāda nu viņa 
vispārīgi ir. Galvenās rūpes ir par iekārtoša-
nos uz dzīvi šeit, jo jāsāk viss no gala. Jādomā 
par apģērbu un visu citu dzīvei nepieciešamo, 
lai kaut kā pārvarētu garo ziemeļu ziemu. Šeit 
mēdz teikt, ka ziema esot tikai 12 mēnešus un 
pārējā gadā vasara, kas arī gandrīz īstenībā tā 
arī ir. Nu pagaidām beigšu, jo nevaru vairāk 
aptvert ko rakstīt. Mīļi jo mīli sveicieni Tev 
un Malvīnei un visiem pārējiem. Augusts.

P.S
Atvaino ka tik slikti rakstu, aizņēmos no 

drauga brilles. Bet ar tām arī nekā lāga neva-
ru saredzēt, ceru ka līdz nākošai reizei būšu 
ticis pie savām brillēm.”

Par Kārļa Augusta Brieža 
turpmāko likteni pēc 
18. septembra 1951. gada.
Melu teorija

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
centos izzināt represijās cietušo un bojā gā-
jušo likteņus. Atbildot uz Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas reabilitācijas daļas pieprasī-
jumu par Kārļa Augusta ieslodzījuma laiku 
un viņa likteni pēc soda izciešanas, PSRS 
iekšlietu ministrijas Krasnojarskas pārval-
des atbildē teikts, ka K.Briedis (lieta Nr. 
31156) atbrīvots no apcietinājuma 19.04.56, 

savukārt, no Noriļskas milicijas daļas sa-
ņemtajā atbildē teikts, ka 1953.g. sākumā ir 
atbraucis K.Brieža dēls un aizvedis tēvu no 
soda izciešanas vietas.

 (K.Briedis precējies nebija un bērnu vi-
ņam nebija!)

Iespējamā, ticamā versija
Pēc PSRS diktatora Josifa Staļina nāves 

1953. gada 5.martā tūkstošiem politieslo-
dzīto cerēja uz atbrīvošanu vai vismaz dzīves 
apstākļu uzlabošanu. Diemžēl tas nenotika. 
1953. gadā 28. maijā līdz izmisumam no-
vestie politieslodzītie uzsāka badastreiku un 
sacelšanos visās Noriļskas specnometnēs, 
piedalījās ap 20 tūkstoš politieslodzīto. Ar 
nežēlīgu izrēķināšanas un milzīgu upuru 
skaitu jūlija un augusta mēnešos sacelšanās 
tika apspiesta. Tūkstošiem nogalināto guldī-
ti kopējos masu kapos. Iespējams, ka starp 
tiem bija arī Latvijas armijas kapteinis Kārlis 
Augusts Briedis.

Pēteris Briedis

P.S. 14. jūnijā 1941.gada represijās cieta visa 
Briežu dzimta. Kandavas pagasta Viesturu 
māju saimnieks, Talsu aizsargu pulka Kan-
davas rotas komandieris Heinrihs Briedis 
nobendēts koncentrācijas nometnē Vjatlagā 
1942. gada 15. februārī. Lāčplēša ordeņa ka-
valieris pulkvežleitnants Jānis Briedis noben-
dēts koncentrācijas nometnē Vjatlagā 1942. 
gada 12.  jūnijā. Valdeķu muižas dārznieka 
sieva Karlīne, ko izsūtīja trimdā 74 gadu ve-
cumā, neizturēja jau pirmo bargo Sibīrijas 
ziemu un, sala un bada nomocīta, guldīta 
tālajā Sibīrijas zemē. Malvīne un Zelma Brie-
des atgriezās dzimtenē pēc 19 trimdā pava-
dītiem gadiem, bet Andris Briedis joprojām 
dzīvo Krievijā. 

1941. gada 14. jūniju pieminot
Bij liktens lēmis daudziem palikt svešumā
Zem ledus kalniem, tundru plašumā
Kur dzimtās zemes vēji neaiziet
Un citādas tur puķes, citi putni dzied.

V.Z.

Piemiņas zīme 2005.gadā izveidotajā 
Briežu dzimtas parkā. Katram represijās 
bojā gājušajam un Sibīrijas trimdu 
pārdzīvojušajam dzimtas pārstāvim un 
viņu tuviniekiem saskaņā ar gallu (koku) 
horoskopu iestādīts viņu dzimšanas 
datiem atbilstošs koks.

Piemiņas
pasākumi

14. jūnijā
Komunistiskā genocīda upuru  

atceres brīdis
12.00 – Matkules piemiņas vietā
14.00 – Kandavas stacijā (Plkst. 13.45 
autobuss no Depo laukuma Kandavā)
14.30 – Kandavā pie Represēto akmens
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IELĪGOŠANAS  
PASĀKUMI NOVADĀ
20. jūnijā
19.00 Līgo pasākums “Tā mēs dzīvojam” 
– Piedalās Cēres amatierteātris “Saime” 
un sieviešu vokālais ansamblis – pie Cēres 
sporta halles

21. jūnijā
17.00 Jāņu ielīgošanas pasākums 
“Skaistākās vasaras dziesmas” – Zemītes 
parka estrādē
20.00 Muzikāls uzvedums “Jāņu pušķis” – 
pie Vānes pamatskolas

22. jūnijā 
19.00 Matkules amatierteātra izrāde 
L.Stumbre “Burvīgie blēži” – pie bijušās 
Matkules pamatskolas

23. jūnijā
16.00 un 20.00 Līgo svētku izrāde Zeibotu 
Jēkabs “Barons Bunduls” (režisors 
V. Šoriņš) – ieeja EUR 3.00 (biļešu iegāde tikai 
iepriekšpārdošanā Kandavas kultūras namā, 

tālrunis 63182040) – brīvdabas estrāde Ozolāji
18.00 Jautrs uzvedums “Antiņa precības” – 
Zantes estrādē

IZSTĀDES
Līdz 27. jūnijam Viļa Bērziņa 120 gadu 
jubilejas izstāde – Kandavas Mākslas galerijā 
novada muzejā
Līdz 30. jūnijam Jāņa Bērziņa foto izstāde 
“Latvijas dabas ainavas un putni” – Zantes 
kultūras namā

SPORTS
Līdz 14.06 Taku skriešana “Apkārt Teteriņu 
ezeram” – vairāk informācijas www.kandava.lv
Līdz 23.06. Foto orientēšanās pa Kandavu 
pirms 30-60 gadiem – vairāk informācijas 
www.kandava.lv

Visos pasākumos tiks nodrošināti Covid-19 
ierobežošanas drošības noteikumi! 

(2 metru distance, dezinfekcijas līdzekļi u.c.) 

Par citiem pasākumiem sekojiet reklāmai 
www.kandava.lv 

Esi viens no mums! Sākusies pieteikšanās Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā 
apgūstamajās izglītības programmās. 2020./2021. mācību gadā tehnikums piedāvā pēc 9. klases 
apgūt perspektīvas un pieprasītas profesijas. Kopā ar pieredzes bagātiem pedagogiem ikviens var 
apgūt sev interesējošo arodu, mūsdienīgā vidē izzinot ne tikai teoriju, bet arī praksi.
Piesakies mācībām tehnikumā ELEKTRONISKI (kandavastehnikums.lv/uznemsana) vai KLĀTIENĒ 
Kandavā, Valteru ielā 6 (par apmeklējuma laiku interesenti aicināti sazināties ar mācību daļu pa 
tālruni 27002088 vai e-pastu macibas@kandavastehnikums.lv).

Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”
Jūnijs Jūlijs Augusts

3 apvienotās grupas 3 apvienotās grupas līdz 
14.07.2020

no 15.07.2020 strādā visas b/d 
grupas ierastā darba kārtībā

strādā visas b/d grupas
ierastā darba kārtībā

Vānes pamatskolas pirmsskolas grupas
Jūnijs Jūlijs Augusts

Grupa “Prātnieki” 5-6.g.
nestrādā

Grupa “Prātnieki” 5-6.g.
nestrādā

strādā  
ierastā darba kārtībā 

Grupa ‘’Bitītes” (jauktā grupa)
strādās dežūrgrupas 

Grupa ‘’Bitītes” (jauktā grupa)
strādās dežūrgrupas

strādā  
ierastā darba kārtībā

Grupa “Bērzi”, Matkules 
pagastā nestrādā

Grupa “Bērzi”, Matkules 
pagastā nestrādā

strādā  
ierastā darba kārtībā

Cēres pamatskolas pirmsskolas grupa
Jūnijs Jūlijs Augusts

strādās dežūrgrupa slēgts no 3.08.2020 strādā ierastā 
darba kārtībā

Kandavas novada Zantes pamatskolas pirmsskolas grupa
Jūnijs Jūlijs Augusts

strādās dežūrgrupas
no 8.00-17.00

strādās dežūrgrupas
no 8.00-17.00

strādās dežūrgrupas
no 8.00-17.00

Zemītes pamatskolas pirmsskolas grupa
Jūnijs Jūlijs Augusts

strādās dežūrgrupas no 
7.00-19.00 

strādās dežūrgrupas no 
7.00-19.00 

strādās dežūrgrupas no 
7.00-19.00 

slēgts no 24.08-31.08.

Kandavas novada izglītības iestāžu pirmsskolas 
grupu darba laiks vasaras periodā

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀZemītes pamatskola pārmaiņu priekšā
Ceturtdien, 28. maijā Kandavas novada domes 
sēdē tika lemts, ka ar 2020./2021.m.g. Zemītes 
pamatskola tiek reorganizēta par Zemītes 
sākumskolu ar pirmsskolas grupām, kurā 
izglītosies izglītojamie no 1. līdz  6.klasei.
Nākotnē skola attīstīsies kā mūsdienīga 
izglītības iestāde, kas nodrošina Kandavas 

novada un citu novadu bērniem iespēju 
apgūt 21.gadsimtā nepieciešamās prasmes 
un iemaņas. Tā būs skola, kurā valda droša, 
atbalstoša vide, kas orientēta uz personīgajiem 
sasniegumiem.

Jeļena Šnikvalde, Kandavas novada  
Izglītības pārvaldes vadītāja
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Saruna ar jaunajiem vieglatlē-
tiem Ievu Anniju Stepiņu un 
Kristapu Ķilpu.

Roberts Rozentāls

Kā Covid-19 ir ietekmējis tavu ikdie-
nu un treniņu procesu?

Ieva Annija: Biju ļoti pieradusi pie 
režīma, kad no rīta ir mācības, tad rīta 
treniņš, atkal mācības un vakara treniņš. 
“Covid-19” šo režīmu mazliet izjauca. Bija 
jāpierod mācīties attālināti un jāsaprot, 
kādā režīmā trenēties, jo nebija zināms vai 
šogad sezona maz būs. Nevaru šobrīd piln-
veidot un strādāt ar tehnisko izpildījumu, 
tāpēc vairāk lieku akcentu uz fizisko. Pro-
tams, viss režīms ir pajucis, bet tā, manu-
prāt nav tikai sportistiem, bet gan visiem 
cilvēkiem. Visi ir izsisti no ritma.

Kristaps: Covid-19 ir ļoti ietekmējis 
manu ikdienu, nevaru trenēties profesio-
nāli kā to biju pieradis darīt jau trīs gadus.

Vai Kandavas sporta infrastruktūra 
ir piemērota tavam treniņu procesam?

Ieva Annija: Trenēties jau var jebkur, 
ja tikai ir tā gribēšana. Tieši priekš vieglat-
lētikas Kandavā, manuprāt, ir apmierinoši 
apstākļi. Ir pieejams stadions, šķēpmeša-
nas sektors, svaru zālē un Kandavas spor-
ta halle ir ļoti pretimnākoša ar inventāru. 
Manuprāt, nelielas problēmas sākās ziemā, 
jo halles zāle ir par mazu priekš visiem un 
nav arī seguma uz kura varētu skriet ar 
naglenēm. Ideāls variants būtu, ja arī pa 
ziemas mēnešiem būtu kāda vietiņa, kur 
vieglatlēti varētu pilnvērtīgāk trenēties.

Kristaps: Kandavas sporta infrastruk-
tūra ir ļoti augstā līmenī, un esmu prie-
cīgs, ka varu Covid-19 laikā to izman-
tot, pilnveidojot savu vispārējo fizisko 
sagatavotību.

Vai šī pandēmija atstās kādas sekas 
tavās turpmākajās sportiskajās gaitās?

Ieva Annija: Es domāju, ka neietek-
mēs, jo tas ir tikai viens neliels šķērslis, ar 
kuru saskaros ne tikai es, bet pilnīgi visi 
sportisti un mums pēc iespējas ātrāk ir jā-
iemācas adaptēties šai situācijai. 

Kristaps: Ļoti ceru, ka nē, jo sistemā-
tiski, cik iespējams, trenējos .

Kādu padomu vai ieteikumu gribētu 
dot jaunajiem sportistiem šajā grūtajā 
laikā?

Ieva Annija: Es novēlu pacietību, iztu-
rību un galvenais gribasspēku, jo trenēties 
var arī šajā laikā, šādos apstākļos. Darīt to, 
ko patīk darīt, lai ātrāk paskrien laiks, pro-
tams, ievērojot 2m distanci, un baigi neie-
ciklēties uz šo pandēmiju.

Kristaps: Cītīgi trenēties iespēju ro-
bežās, jo Kandavā ir iespējams to izdarīt, 
izmantojot visas sporta bāzes un izpildīt 
trenera dotos uzdevumus.

SPORTS

Velotūre 2020 „Iepazīsti 
Kandavas novadu” notiek 
pa Kandavas pilsētas un 
Kandavas pagasta ceļiem. 
Pavisam tūrē ir deviņi 
maršruti, kuru garums ir no 
7 līdz 25 kilometriem. Katra 
maršruta starts un finišs ir 
pie Kandavas sporta halles 
(Skolas iela 12). 

Velotūre sākās 1. jūnijā un ilgs līdz 
30. jūnijam. Dienā drīkst braukt vienu 
maršrutu. Pirmie seši velobraucēji, kas 
izbrauks visus maršrutus (izmantojot 
aplikāciju Google maps, „Endomondo” 
vai citu un nofotografēsies pie objek-
tiem ar velosipēdu un iesūtīs uz e-pastu 
sports@kandava.lv) tiks apbalvoti. Braucē-
jiem ir jāievēro visi ceļu satiksmes notei-
kumi, katrs braucējs startē individuāli un 
par savu drošību atbild pats!

23. maijā Valdeķos notika Kan-
davas jātnieku kluba STAFETE 
rīkotais pasākums “Kandavas 
jauno jātnieku atklātais treniņš 
konkūrā”, kurš sākotnēji bija 
paredzēts kā sacensības, bet 
valstī noteiktā ārkārtas situācija 
ieviesa savas korekcijas. 

Iveta Pāža

Tā kā dalībnieku un treneru kopējais 
skaits nedrīkstēja pārsniegt 25 cilvēkus, tad 
piedalīties pasākumā tika uzaicināti tikai 
tuvākie kaimiņi – VRP Horses no Dursu-
pes un JSK Lejnieki no Tukuma novada. 
Kopā piedalījās 18 jātnieki, kas startēja trīs 
disciplīnās – Vadības maršrutā, maršrutā ar 
šķēršļu augstumu līdz 70 cm un maršrutā ar 
šķēršļu augstumu 90 cm. Visvairāk dalībnie-
ki bija vadības maršrutā -14, tur startēja gan 
bērni, kas nesen sākuši sporta gaitas, gan jau 
nopietnāki jātnieki ar ļoti jauniem zirgiem, 
kuriem nepieciešama sacensību pieredze. 
Pašam jaunākajam jātniekam bija pieci gadi, 
vairākiem bija seši un septiņi gadi un viņi 
visi startēja trenera pavadībā. Vismazākais 
dalībnieku skaits bija pēdējā maršrutā, kur 
startēja jau pieredzējušākie jātnieki – Aleksa 
Laura Kļaviņa ar Gvineju un Gviānu no JSK 
Lejnieki un mūsu jātnieces – Dana Marta 
Grauzermane ar Relax DMG un Rose Gab-
riel, Beāte Beta Makovska ar Lemarettu.

Pasākums tieši 23.maijā tika ieplānots 
jau sen, jo tad savu 25. dzimšanas dienu 
svinēja I/u “Ivetas zirgi”. Uz šī uzņēmuma 
bāzes tika dibināts “Kandavas jātnieku klubs 
STAFETE”, kura biedri startē ar “Ivetas zir-
gi” piederošajiem zirgiem. Atklātajā treni-
ņā klubu pārstāvēja deviņi dažāda vecuma 
jātnieki un četriem tā bija pirmā pieredze 
izbaudīt sacensību atmosfēru. Uz atklāto 
treniņu tika uzaicināts arī “neatkarīgais ek-
sperts” Guntars Sūniņš no Dižstendes, lai 
paskaidrotu jātniekiem, kam vajadzētu pie-
vērst uzmanību strādājot ar zirgu. 

Kandavas novada 
jauno jātnieku 
atklātais treniņš 
konkūrā

Beāte Beta ar Lemarettu.

Sākusies Kandavas novada VELOTŪRE 2020

Maršruti: 
1. Sporta halle – Rūmenes muiža – Sporta halle (# 8km)
2. Sporta halle – Velnakmens – Sporta halle (# 24km)
3. Sporta halle – z/s „Griezes” kokapstrādes uzņēmums – Sporta halle (# 9km)
4. Sporta halle – Valdeķu kultūras nams – Sporta halle (# 12km)
5. Sporta halle – Tūristu bāze „Plosti” – Sporta halle (# 16km)
6. Sporta halle – Zvejnieku tilts – Sporta halle (# 8,2km)
7. Sporta halle – Līgciema dzelzceļa pārbrauktuve – Sporta halle (# 17km)
8. Sporta halle – Cēres pamatskola – Sporta halle (# 25km)
9. Sporta halle – Kukšu muiža – Sporta halle (# 22km)
Aptuvenais Velobrauciena kopējais posmu garums: 141,2 kilometri.

Par spīti ierobežojumiem, 
sporta dzīve neapstājas

JŪNIJĀ TURPINĀSIES PROJEKTA “ZIRGS-
DRAUGS UN PARTNERIS” nodarbības: 11.06. 
no plkst. 14-17; 16.06. un 30.06. no plkst. 
11-14. Aicināti 5.-12. klašu skolēni, kuri vēlas 
uzzzināt visu par un ap zirgiem. Nodarbības 
bez maksas!
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Dagnija Gudriķe

Sarunājāmies ar uzņēmuma 
pārstāvjiem Robertu Redko 
un Edgaru Jurkēviču.

Roberts: No 2020.gada 
marta esam aktīvi uzsākuši stikla 
iepakojuma un tukšās stikla taras 
pieņemšanu. Joprojām vietējiem ie-
dzīvotājiem, lauksaimniekiem, uzņēmē-
jiem ir iespēja bez maksas nodot agroplēvi 
un citas plēves, lielos maisus (Bigbagus), 
kannas, kartonu, kā arī citus otrreiz pār-
strādājamos materiālus, vedot tos pie 
mums uz Kandavas novada, Cēres pagasta, 
“Priedītēm”. Tāpat veicam otrreiz pārstrā-
dājamo atkritumu savākšanu no vietējiem 
lauksaimniekiem, uzņēmējiem Kurzemes 
reģionā. Nodrošinām materiālu izvešanu 
un izsniedzam apliecinājumu par izvesta-
jiem daudzumiem.

Nedaudz par projektu “Labais Maiss”. 
Kāpēc Labais Maiss? Tāpēc, ka tas ražots 
no otrreiz pārstrādāta materiāla, kas sa-
vākts Latvijā, to savācam pārsvarā no vie-
tējiem vai tuvējā rādiusā dzīvojošiem zem-
niekiem, uzņēmējiem. Izdomājām, ka lai 
atgrieztu šo izlietoto iepakojumu atpakaļ 
tirgū, varētu ražot plēves maisiņus. Un tā 
pirms gada tapa mūsu jaunais projekts par 
kuru rūpi tur Edgars. 

Edgars: Pirms gada vasarā aktīvi sā-
kām vākt vietējo iepakojuma materiālu. 
Ja līdz šim mēs iepakojumu tikai savācām, 
tad šobrīd arī atgriežam to tirgū otrreiz 
pārstrādātu. Tas ir unikāls, alternatīvs Eko 
produkts, no mūsu – Latvijas materiāla. 
Kad jūs ieejat veikalā, tur parasti ir no-
pērkami atkritumu maisi ražoti no poļu, 
lietuviešu un citu valstu atkritumiem, bet 
te būs latviešu produkts, ražots no pašu sa-
vāktā iepakojuma tepat pie mums Latvijā. 
Cenas mums ir ļoti draudzīgas, esam vei-
kuši pamatīgus tirgus izpēti, zinām, kādi 
izmēri ir pieprasīti, kam tie paredzēti un 
attiecīgi tam ir pielāgota maisu izturība, 
optimizējot maisu cenu. Beigās mums ir 
sanākuši ļoti labi, izturīgi maisi ar lielisku 
cenas/kvalitātes attiecību. Tāpat, lielas pū-
les esam ielikuši arī dizainā, Latvijā atzīti 
un ļoti zinoši mākslinieki, piedalījās La-
bais Maiss dizaina un imidža radīšanā, lai 
tas būtu stilīgs, viegli uztverams, informa-
tīvs un paliekošs atmiņā. Radījām mūsu 
“spārnoto” teicienu: “Neplandās apkārt, 
jo atgriežas mājās!” Arī krāsu gamma nav 
izvēlēta nejauši. Mazāka tilpuma maisus 
radījām koraļu/rozā krāsā ar domu, ka 
tos pārsvarā izmanto mājsaimniecībā un 
tieši sieviete varētu būt tā, kas to pirks, ja 
cilvēks pērk ar acīm, tad šis “triks” varētu 
nostrādāt. Lielākos tilpumus, kas paredzē-
ti, piemēram, būvgružiem, lapām, lielajām 
āra miskastēm radījām tumšās, vīrišķīgās 
krāsās, tieši ar tādu pašu domu, ka pēc 
tiem uz veikalu vairāk dodas vīrieši.

Roberts: Atkritumu savākšana kā tāda 
ir nerentabla, tāpēc ir vajadzīga pievienotā 
vērtība, lai to darīt atmaksātos. Tādēļ no 
savāktā iepakojuma, lai atgrieztu atpakaļ 
savākšanas izdevumus, kas ir 65-80 eiro 
par tonnu, mums kaut kas jāuzražo. 

VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

SIA Galangal paplašina piedāvājumu klāstu
Jau informējām, ka novada uzņēmums SIA Galangal 
paplašinājis savas produkcijas piedāvājumu ar plastmasas 
maisiem “Labais Maiss”, kas ražoti no Latvijā savākta un otrreiz 
pārstrādāta iepakojuma. 

Pēc noteikumiem zemniekiem būtu 
jābūt oficiālam dokumentam, ka viņi ir 
pareizā ceļā atbrīvoti no iepakojuma, ko 
izmantojuši (polipropilēna maisi, minerāl-
mēslu kanniņas u.c.), tie viņiem ir jānodod 
uzņēmumam, kam ir attiecīgās atļaujas, 
piemēram, mums, vai kādam citam. Re-
ģistrējam visus zemniekus un uzņēmējus, 
no kā saņemam izlietoto iepakojumu, At-
kritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēmā 
(APUS) tā ir obligāta Valsts Vides Dienesta 
(VVD) prasība. Tāpat arī izsniedzam aktu 
par materiālu nodošanu, kas papīra formā 
paliek pie zemnieka/uzņēmēja, kurā tiek 
norādīts kas, ko, cik daudz un kam nodod, 
tādejādi jebkurā mirklī zemnieks var pie-
rādīt, ka viņš atkritumus nav sadedzinājis 
vai noracis, bet gan atdevis tālākai to uz-
glabāšanai, šķirošanai un pārstrādei. Mēs 
vēlētos, lai zemnieki par mūsu uzņēmumu 
ir informēti un paši atved mums savu ie-
pakojumu, tas krietni samazinātu izmaksas 
par katru savākto tonnu un ļautu veiksmī-
gāk attīstīties.

Edgars: Labais Maiss ir mūsu jaunā-
kais produkts, tas savā ziņā, kā jau mi-
nēju, ir lieliska alternatīva ECO maisam. 
Jebkurš no mums var būt sociāli atbildīgs 
un palīdzēt Latvijas dabai. Šobrīd mūsu 
jaunajam produktam pieejami deviņi 

veidi, sākot no 60 litru un beidzot ar 350 
litru tilpuma maisiem. Izturības un cenu 
attiecības cītīgi izpētījām, lai pircējs neno-
pirktu kaķi maisā.

Labais Maiss būs pieejams “Labāka-
jos” Latvijas mazumtirdzniecības veikalos. 
Tirdzniecības plānos ir tuvākajā laikā tos 
tirgot Depo, Mājai un Dārzam, Cenuklubs, 
Kurši, Senukai, Elvi, TOP, Aibe tirdzniecības 
vietās un citos veikalos caur mūsu sadarbī-
bas partneriem vairumtirdzniecībā. Tāpat 
plānojam tos realizēts arī caur Rolling, Offi-
ce day un citiem partneriem, kuri apkalpo 
uzņēmumus, birojus un citus klientus. Pro-
tams, piedalīsimies arī Valsts uzņēmumu, 
pašvaldību un citos iepirkumos, būsim pa-
teicīgi, ja šīs iestādes mūs uzrunās un mums 
tiks dota arī iespēja piedalīties cenu aptaujās. 
Šobrīd Labais Maiss jau nopērkams arī SIA 
“M un V”, “Linda” un “Vej mars” veikalos 
Kandavā un, tāpat arī pie mums uz vietas, 
mūsu noliktavā “Priedītēs”. 

Roberts: Mūsu uzņēmuma nākotnes 
plāni ir popularizēt atkritumu nodošanu 
otrreizējai pārstrādei, daļu no ieņēmumiem 
novirzīt otrreizējo atkritumu savākšanas 
apjomu palielināšanai, tāpat arī ieguldīt 
mūsu pārstrādes ceha infrastruktūrā, pa-
lielinot šķirošanas apjomu un radot jaunas 
papildus darbavietas Kandavas novadā.

Edgars: Labais Maiss mārketinga plānā 
ietilpst arī aktīva darbība dabas sakopša-
nas pasākumos, tādos, kā tikko aizvadītā 
Lielā talka un citās aktivitātēs. Mēs noteik-
ti varam izdomāt arī savas aktivitātes, kā 
piemēram, lielu Latvijas mēroga kampaņu 
rudenī, kad aicinātu nededzināt lapas, bet 
gan likt tās Labajā maisā, kas varētu iet 
roku rokā ar Vislatvijas pārdošanas kam-
paņu ar ļoti labu cenu kādam noteiktam 
maisa veidam, kā piemēram 200L Īpaši iz-
turīgajam maisam, kas ir lieliski piemērots 
lapu savākšanai.

Roberts: SIA Galangal nodarbojas arī 
ar atkritumu tirdzniecību, šos pašus savāk-
tos atkritumus mēs arī pārdodam klien-
tiem, kuri ražo izejmateriālu – plastmasas 
granulas, vai uzreiz pa tiešo rūpnīcām, ku-
ras ražo produktu. Arī plastmasas granula 
ir viens no produktiem kuru mēs realizē-
jam, mūsu pieredze un kontakti ar lielāka-
jām Eiropas rūpnīcām, ļauj mums veiksmī-
gi darboties arī izejmateriālu tirdzniecībā.

Jā, un pēdējais produkts/ pakalpojums, 
ko mēs piedāvājam, ir otrreiz pārstrādāja-
mo materiālu savākšana no lauksaimnie-
kiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Mēs 
nodrošinām bezmaksas otrreiz pārstrādā-
jamo atkritumu izvešanu pēc visām VVD 
prasībām.
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā no 2020. gada 1. līdz 

31. maijam reģistrēti 3 jaundzimušie:
Enija, Rainers un Emīls

SVEICAM VECĀKUS!

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2020. gada 1. līdz 31. maijam 
reģistrēti mirušie: 

Grasmanis Jānis (1947) Kandavas pagasts
Goberga Staņislava (1934) Engure

Lācis Jānis (1932) Rīga
Marcinkeviča Elza (1930) Kandavas pagasts
Muceniece Ritma (1941) Brocēnu novads

Sirvidis Edgars (1985) Kandava

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Sveicam maijā salaulātos 
Anitu un Artūru Ķimenes

Lolitu un Kārli Bluķus
Maretu Grīsliņu-Katišu un Jāni Katišu

Lindu un Tomu Vanagus

Laulību  
noslēguši

* * *
Jūnijā  

Zelta kāzu jubilejā  
sveicam Intu un Jāni Sniķerus!

Dzimtsarakstu nodaļa 
atgādina, ka kāzu jubilāriem vienu 
mēnesi pirms nozīmīgā datuma domē ir 
jāiesniedz iesniegums, lai saņemtu naudas 
balvu kāzu jubilejā. Sveicam tikai tos pārus, 
kuru tuvinieki, Pensionāru padome vai arī 
paši savlaicīgi ir informējuši Dzimtsarakstu 
nodaļu par savu nozīmīgo notikumu. 
Tāpat mēs cienīsim katra pāra vēlmi palikt 
anonīmiem un atteikties no sveikšanas, ja 
jubilāri to nevēlas! 
Sīkāka informācija pa tālruni 29935319.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
Maija Zariņa

Tikai retajam izdodas sagaidīt savu simts gadu jubileju. 
Tas ir Dižs mūžs, ko lemts piedzīvot stiprajiem un īpaši 
izredzētajiem. Šādu dižu jubileju 12. maijā atzīmēja 
kandavniece Emma Opulinska. 
Dagnija Gudriķe

Ievērojot visus piesardzības pasāku-
mus, kas noteikti ārkārtas situācijas laikā, 
sirmā kundze saņēma naudas balvu, zie-
dus un dāvanu no pašvaldības. Kundze 
bija priecīga par viņai veltīto uzmanību, 
turējās ņipri un pie labas veselības. 

Ar stāstu par sava vīra tantes Emmas 
mūža gājumu dalījās Līga Murāne.

“Emmas tante dzimusi 1920. gada 12. 
maijā Kandavas apriņķa kādreizējās Rū-
menes pusmuižas “Tiļļu” mājās, rentnie-
ka ģimenē. Tur pagāja viņas bērnība līdz 

desmit gadu vecumam. Pēc pusmuižas sa-
dalīšanas, vecākiem tika piešķirts īpašums, 
kuru nosauca par “Kraujām”. 

“Kraujās” Emma nodzīvoja līdz 1948.
gadam. Tika pabeigta Kandavas pamat-
skola. No 1948. gada Emma ir kandavnie-
ce. Strādājusi Kandavas patērētāju bied-
rībā, par pārdevēju grāmatnīcā, sadzīves 
pakalpojumu kombinātā par šuvēju un 
vēlāk Kandavas internātskolā par pavāri. 

Dzīvojot Kandavā, abas ar mammu 
Trīni uzcēla māju, kur varēja īstenot savu 
mūža sapni – rūpēties par puķēm un 
kopt dārzu. Ilgus gadus Emmas kundze 

darbojās dārzkopības un puķkopības bied-
rībā, piedalījās gladiolu izstādēs.” Sava 
mūža dižos gadus Emma Opulinska pava-
da kopā ar māsu Mildu un viņas ģimeni.

1. maijā, pavasara vēju dves-
mas noglāstīti, 60. kāzu ga-
dadienu atzīmēja Silvija un 
Mārtiņš Feldbergi Zantes 
pagastā.

Meita Antra Grundmane

Uz galda vāzē smaržo rozes, jo ir 1. 
maijs – vecāku kāzu diena. Tās katru gadu 
tētis pasniedz mammai. Šogad jau sešdes-
mito reizi, Dimanta kāzu jubilejā.

Toreiz pirms 60 gadiem pavasaris esot 
bijis ļoti auksts un lauku ceļi teju neiz-
braucami. No Genču ciema Mežvidiem uz 
Zantes ciema padomi braukuši ar smago 
mašīnu. Abus salaulājis Alberts Feldmanis.

Mežvidos arī notikusi abu vecāku iepa-
zīšanās, raidīti pirmie kautrīgie skatieni un 
pārmīti pirmie nedrošie vārdi. Tā sanācis, 
ka Mežvidos abiem dzīvojušas māsas, pie 
kurām tad braukts ciemos. Tā abi viens 
otrā arī ieskatījušies. Gan jau arī mammas 
māsai Spodrai un tēta māsai Elzai bijis savs 
nopelns! Tā arī satikās deviņpadsmit gadī-
gā kabilniece un divdesmitdeviņgadīgais 
zvārdenieks, lai kopā uzsāktu jaunu dzīves 
gājumu Zantē. 

Te, Zantē, pavadīts arī darba mūžs. Tē-
tis mežkopja amatā, mamma kā mežkopja 
palīgs. Cik daudz koku Zantes mežos aug, 
ko stādījušas manu vecāku rokas! Tētis pat 
atzīstas, ka mežu lietas reizēm tā aizņēmu-
šas laiku un prātu, ka aizmirsies, ka mājās 
ir jauna un skaista sieva. Abi roku rokā ap-
kopa arī savu piemājas saimniecību, kurā 

vienmēr bijušas kādas maujošas, blējošas 
vai rukšķošas radības. Brīvajos brīžos ar 
motociklu IŽ, vēlāk jau ar mašīnu tika ap-
ciemoti radi, braukts ogot, sēņot. Neska-
toties uz aizņemtību, mamma izmācījās 
šuvēju kursos, un tā tuvējām kaimiņienēm 
bija sava šuvēja. Kad bija nepieciešama go-
dos saimniece, mamma nekad neatteica 
palīdzību. Ziemas garos vakarus īsināda-
ma, adīja rakstainas zeķes bērniem, maz-
bērniem un radiem. Mamma joprojām ir 
aktīva pensionāru pasākumu apmeklētāja.

Jau no jaunības laikiem tēta lielā aiz-
raušanās ir biškopība. Neskatoties uz 
krietno gadu nastu, tās joprojām ir viņa 
aprūpē. Nekad neviens viesis neaizbrauc 
projām bez medus burciņas ciemkukulī. 
Tēta pārraudzībā ir arī pirtslietas, jo pirts 
mūsu mājās ir svēta lieta. Spēka gados tē-
tis darināja alu uz visiem lielajiem godiem, 
Sieviešu dienu, Jāņiem un Mārtiņiem, jo 
par tradīciju bija kļuvis radu saiets divas 
reizes gadā. Mammas jubilejās martā un 
tēta vārda dienā - Mārtiņos.

Tā roku rokā ir aizvadīti sešdesmit 
gadi. Priekos kopā priecājušies, skumjos 
mirkļos viens otru uzmundrinājuši. Rei-
zēm viens uz otru padusmojušies, tad sa-
pratuši, ka nav vērts, jo ir taču daudz par 
ko priecāties. Izaudzināta meita un dēls, 
trīs mazbērni, kuri bērnībā vasaras pava-
dījuši pie vecvecākiem un kuriem ir no-
dots mantojumā darba tikums, mīlestība 
pret savu zemi. Nu jau vecvecvecāku pa-
doms un mīlestība nepieciešama arī abām 
mazmazmeitām.

Lai ir gandarījums par paveikto un 
piedzīvoto! Lai arī turpmāk pietiek gaišā 
un labā, ko var dot viens otram un sev 
tuvajiem!

2020. gada marta “Kandavas Novada Vēstnesī” rakstījām par 
baroka laika koka skulptūrām Kandavas evanģēliski luteriskajā 
baznīcā un to nodošanu restaurācijai. Esam saņēmuši vēstuli 
no restauratores Annas Kozorovickas ar jaunu ziņu par skulp-
tūru tālāko likteni. 

Citēju: “Mazs aktualizējums par “Ļaun-
dariem”. Nākušas ziņas, ka ķīmiskās analī-
zes praktiski gatavas. Vakar sāku pētīt vienu 
skulptūru UV gaismā. Bet galvenais (manu-
prāt) – koksngraužu stipri skartā skulptūra 
nu jau kādu laiku “atpūšas” bezskābekļa 

vidē. Un tā viņai jāpaliek vismaz septiņas 
nedēļas. Ceru, ka rezultātā neviens kaitēkļu 
kāpurs neizdzīvos.”

Aksilda Petrevica,  
Kandavas novada muzeja  

vēsturniece

Mūžs gadsimta garumā
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Svaiga ziņa no muzeja

Skulptūra “atpūšas” bezskābekļa vidē

Silvija un 
Mārtiņš 
Feldbergi savā 
kāzu dienā un 
Dimanta kāzās 
2020. gada 
1. maijā

Dzīve ir gaismas un mīlestības svētki
(Sanlaits)

Emmas kundze 100 gadu jubilejā  
12. maijā Kandavā.
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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. 6 (182). 
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

2020. gada 14. maijā ūdens 
ņemšanas vietās Kandavā 
tika veikta ūdens paraugu 
testēšana. 

Saskaņā ar testēšanas pārskata rezultā-
tiem, konstatēts, ka avota ūdens Kandavā 
Kūrorta ielā satur Escherichia coli baktēri-
jas (7KVV/100ml), tādēļ pirms lietošanas 
uzturā tas ir jānovāra. 

Savukārt, avota ūdenim Kandavā Lielā 
ielā visi rādītāji atbilst normām, ūdens ir 
labas kvalitātes un droši lietojams pārtikā. 

Kandavas novada 
dome rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa 
„Jauda 1”-2, Kandavas 
pagasts, Kandavas 
novads, atkārtotu izsoli 
ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums- dzīvoklis 
„Jauda 1”-2, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads (kadastra 
numurs 9062 900 0264) ar kopējo 
platību 33,8 m2, pie dzīvokļa 
īpašuma piederošo kopīpašuma 
338/13607 domājamo daļu būves 
ar kadastra apzīmējumu  
9062 007 0026 001 un zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 
9062 007 0026. 
Izsoles objekta sākumcena 
3200,00 euro, Izsoles 
nodrošinājums – 320,00 euro. 
Izsole notiks 2020. gada 13. jūlijā 
plkst. 11.00 Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa 
par izsoli iemaksājama līdz 
2020. gada 10. jūlijam, Kandavas 
novada domes norēķinu kontā 
Nr. LV73UNLA0011010130573, 
A/S “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Nosolītā cena 
jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības 
kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms 
iepriekš saskaņojot laiku pa 
tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles 
noteikumiem var iepazīties 
Kandavas novada domes 
mājaslapā www.kandava.lv. 

Kandavas novada 
dome rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa 
„Jauda 1”-12, Kandavas 
pagasts, Kandavas 
novads, atkārtotu izsoli 
ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums- dzīvoklis 
„Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads (kadastra 
numurs 9062 900 0265) ar kopējo 
platību 52,5 m2, pie dzīvokļa 
īpašuma piederošo kopīpašuma 
525/13607 domājamo daļu būves 
ar kadastra apzīmējumu  
9062 007 0026 001 un zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 
9062 007 0026. 
Izsoles objekta sākumcena 
4800,00 euro, Izsoles 
nodrošinājums – 480,00 euro. 
Izsole notiks 2020. gada 13. jūlijā 
plkst. 11.10 Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa 
par izsoli iemaksājama līdz 
2020. gada 10. jūlijam, Kandavas 
novada domes norēķinu kontā 
Nr. LV73UNLA0011010130573, 
A/S “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Nosolītā cena 
jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības 
kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms 
iepriekš saskaņojot laiku pa 
tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles 
noteikumiem var iepazīties 
Kandavas novada domes 
mājaslapā www.kandava.lv. 

Kandavas novada 
dome rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa 
„Jauda 1”-19, Kandavas 
pagasts, Kandavas 
novads, atkārtotu izsoli 
ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums- dzīvoklis 
„Jauda 1”-19, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads (kadastra 
numurs 9062 900 0263) ar kopējo 
platību 52,5 m2, pie dzīvokļa 
īpašuma piederošo kopīpašuma 
525/13607 domājamo daļu būves 
ar kadastra apzīmējumu  
9062 007 0026 001 un zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 
9062 007 0026. 
Izsoles objekta sākumcena 
4800,00 euro, Izsoles 
nodrošinājums – 480,00 euro. 
Izsole notiks 2020. gada 13. jūlijā 
plkst. 11.20 Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa 
par izsoli iemaksājama līdz 
2020. gada 10. jūlijam, Kandavas 
novada domes norēķinu kontā 
Nr. LV73UNLA0011010130573, 
A/S “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Nosolītā cena 
jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības 
kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms 
iepriekš saskaņojot laiku pa 
tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles 
noteikumiem var iepazīties 
Kandavas novada domes 
mājaslapā www.kandava.lv. 

Kandavas novada 
dome rīko nekustamā 
īpašuma „Ceļinieku 
Karjers”, Cēres pagasts, 
Kandavas novads 
atsavināšanu, atkārtotu 
izsoli ar augšupejošu 
soli.
Nekustamais īpašums „Ceļinieku 
Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas 
novads (kadastra numurs 9044 
003 0030) sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 
9044 003 0030 un kopējo platību 
10,43 ha.
Izsoles objekta sākumcena 
60000,00 euro, nodrošinājums – 
6000,00 euro. Izsole ar 
augšupejošu soli notiks 2020. 
gada 13. jūlijā plkst.11.30 
Kandavas novada domē, Dārza 
ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa 
par izsoli iemaksājama līdz 
2020. gada 10. jūlijam, Kandavas 
novada domes norēķinu kontā 
Nr. LV73UNLA0011010130573, 
A/S “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Nosolītā cena 
jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
pārskaitot to uz pašvaldības 
kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms 
iepriekš saskaņojot laiku pa 
tālr.63107365. 
Ar nekustamo īpašumu izsoles 
noteikumiem var iepazīties 
Kandavas novada domes 
mājaslapā www.kandava.lv.

Par ūdens paraugu 
rezultātiem, ūdens 
ņemšanas vietās 
Kandavā
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Atbilde:

BRĪVBRĪDIS
Jautājumi par Kandavas dzīvi, notikumiem,  
vietām utt. Padomā un atmini!

 Vertikāli 
 
  1. Iela 
  2. Vēsturnieks 
  3. Valodnieks 
  4. Vēsturisks apskates objekts 
  5. Mūzikas grupa 
  6. Upe 
  9. Pilsētas daļa 
12. Idejas autors par maksas 

iebraukšanu  Kandavā 
13. Ciets, nemetālisks, ūdenī  
 nešķīstošs iezis 
15. Pilsētas daļa 
17. Ezers 
21. Kustēties ūdenī 
22. Virzīties augšup 
23. Rudens pasākums 
26. Mūzikas instruments 
27. Apskates objekts 
29. Režisors vairākām izrādēm 

Kandavā  
30. Mūzikas grupa 
31. Mālu veidošanas māksla 
32. Radio aparāts 
34. Ūdens tecēšanas veids 
37. Režisors, scenogrāfs 
40. Peldbaseina sastāvdaļa 
44. Aktrise, kostīmu māksliniece 
47. Veikala nosaukums 
48. Iela 

Horizontāli 
 
  4. Vieta ar 7 tiltiem 
  7. Staigāt ar nūjām 
  8. Mūziķis, pianists, komponists 
10. Sporta inventārs 
11.Mākslas veids 
14. Ārsts 
16. Pilskalns 
18. Māksliniece 
19. Sporta komplekss 
20. Strimalas (apvidvārds) 
23. Uzņēmējs 
24. Brīvdabas estrāde 
25. Pilsētas daļa 
28. Kafejnīcas nosaukums 
33. Koki 
35. Iela 
36. Basketbola treneris 
38. Pilskalns 
39. Ielas segums 
41. Vieta, kur glabājas vēsture 
42. Ēka, kur senāk atradās kino      

teātris 
43. Ekstrēmā sporta veida  parks 
45. Vairāku apskates objektu autors 
46. Izglītības iestāde (saīs.) 
49. Iela 
50. Iela 
51. Diriģente 
52. Sporta braucamrīks 
53. Vēsturiskais Kandavas  

nosaukums  

Horizontāli Vertikāli

Sagatavojis Kandavas kultūras nams


