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Kandavnieki, esiet mīļi aicināti 
pieteikties dalībai plenērā, kas 
šogad norisināsies no 13. līdz 
18. jūlijam! Kā jau vienmēr – 
Tev nav jābūt māksliniekam, 
bet tikai jāgrib radoši darbo-
ties. Piesakies savlaicīgi, šogad, 
vīrusa Covid-19 sakarā ple-
nēra dalībnieku skaits būs ļoti 
ierobežots. 

Linda Priedniece

Kandavas Mākslas plenērs ir ilggadēja 
tradīcija, kura arī šogad tiek turpināta. Jau 
astoto gadu plenēram var pieteikties jebkurš 
interesents – mākslinieks, mākslas mīļotājs, 
students, skolēns u.c. Bērni piedalās tikai 
kopā ar vecākiem. Plenēra laikā būs iespēja 
piedalīties dažādās radošās darbnīcās, vē-
rot citus māksliniekus darbībā, iepazīties, 
saturīgi pavadīt laiku, apskatīt apkārtni u.c. 
Plenēra noslēgumā ikvienam būs iespēja 
piedalīties cepļa izņemšanā un brīvdabas 
noslēguma izstādē. Plenērs norisināsies 
Kandavas pilsētvidē. Plenēra dalībnieki 
darbosies radošajās darbnīcās profesionāļu 
vadībā, atbilstoši savām interesēm. Katrs 
plenēra dalībnieks var piedalīties vairā-
kās darbnīcās. Visās darbnīcās var pieda-
līties gan pieaugušie, gan bērni ar vai bez 
pieredzes!

Plenērs tiks organizēts šādos virzienos: 
Keramika. Darbnīcas vadītājas - mākslinie-
ce, podniece Matilde Laura Ikerte (Bauska) 
un māksliniece, keramiķe Linda Priedniece 
(Kandava). Iespēja strādāt individuāli vai 
ar vadītāju palīdzību iegūt pamatzināšanas 
svēpētās keramikas arodā. Darbi tiks vei-
doti brīvi ar rokām, netiks izmantotas me-
hāniskas ierīces, cilvēkam kaitīgas vielas un 
tehnoloģijas. Darbnīca norisināsies nedēļas 
sākumā 13., 14. un 15. jūlijā. 16.,17. jūlijā 
darbu pabeigšana, žāvēšana un transportē-
šana uz cepli. Darbi tiks dedzināti nedēļas 
beigās malkas ceplī (“Melnais” dedzinā-
jums). Pirmie 8 kg māla iekļauti dalības 
maksā, katri nākamie 8 kg maksā 7 €. Dalīb-
nieku skaits - 20 cilvēki.

Gleznošana. Darbnīcas vadītājs – glez-
notājs Egils Neihofers (Slampe). Darbnīcas 
dalībnieki varēs strādāt patstāvīgi vai kon-
sultējoties un gleznojot kopā ar darbnīcas 
vadītāju visas nedēļas garumā. Darbnīcā 
var piedalīties pieaugušie, bērni ar vai bez 
priekšzināšanām un spēju strādāt individu-
āli. Cilvēku skaits grupā – 10. Gleznošanas 
materiāli jānodrošina pašiem dalībniekiem.

Kā arī taps Lielformāta glezna sadarbī-
bā ar Abavas ielejas attīstības centru “Pļava” 
Kandavas autoostas telpās.

Augstspiede. Darbnīcas vadītāja Dace 
Kalmane (Kandava). Darbnīca notiks 18.07. 
(klišeju sagatavošana) un 19.05. klišeju atspie-
šana. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām 
augstspiedes tehnikām – monotipiju, karton-
spiedi, linogriezumu. Būs iespēja apdrukāt 
papīru vai tekstilu. Dalībnieku skaits 7 cilvēki.

Mozaīka. Restaurēsim iepriekšējos ga-
dos viedotu Mārīti mozaīkas tehnikā un būs 
iespēja veidot katram pašam savu dekoratī-
vu objektu. Izmantosim flīžu lauskas. Līdzi 
var ņemt spoguļa rāmi, keramikas puķu 
podus, caurules, metāla galdiņus u.c., kuru 
svēlaties atjaunot, veidot mozaīkas tehnikā. 
Dalībnieku skaits 7 cilvēki.

Apģērbu atdzīvināšana. Darbnīcas 
vadītāja tērpu māksliniece Danuta Ābele 
(Kandava) iemācīs paskatīties uz veco ap-
ģērbu no jauna. Tiks šūti volānsvārki. Au-
dumi jānodrošina pašiem. Var ņemt dažādu 
krāsu audumus, krāsainus audumu atgrie-
zumus u.c. Kopējais auduma daudzums 
aptuveni 2,5 m. Citus aksesuārus (pogas, 
gumijas) varēs iegādāties uz vietas. Par de-
taļām var konsultēties pie vadītājas Danutas, 
tālr.: 26599080. Dalībnieku skaits 5 cilvēki.

Radošie vakari. Vakaros visi plenēra 
dalībnieki pulcēsies vienkopus, lai disku-
tētu par paveikto un piedalītos tematiska-
jos vakaros, kuru laikā varēsiet iepazīties 
viens ar otru un ar burvīgo Kandavu – 
ekskursija pa Kandavas apkārtni, iepazī-
šanās vakars kopā ar muzikālu pārstei-
gumu, vakars pie ugunskura ar apģērbu 
batikošanu, apgleznošana, keramikas ce-
pļa kurināšana u.c. Noslēgumā paredzēta 
plenēra atskaite – keramikas cepļu dedzi-
nāšana un vienas dienas brīvdabas izstā-
de ar plenēra laikā radītajiem darbiem – 
Dzeņu ielā 2, Kandavā. Visus darbus, kas 
tiks izgatavoti plenēra laikā, 20.jūlijā va-
rēs jau ņemt uz mājām. Pēc iespējām un 
vēlmēm, plenēra dalībniekiem drīkst (nav 
obligāti), pēc brīvas izvēles – vienu darbu 
atstāt pilsētai.

Kandavniek, nāc un piedalies mākslas plenērā 
„RADOŠAIS MĀKSLAS MIRKLIS”!
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS AKTUĀLI

Vasara ir tas īpašais gadalaiks, 
kad dienas aizskrien nemanot, 
bet gribas pagūt izdarīt pēc 
iespējas vairāk, jo vasara ir arī 

laiks lielo darbu veikšanai. Tāpat vasara 
ir laiks, kad vajag uzkrāt vairāk spēka un 
saules enerģiju nākamajam darba cēlie-
nam. Esam lielu pārmaiņu priekšā! Pasau-
le vairs nekad nebūs tāda, kāda tā bijusi 
līdz šim. To līdz pamatiem mainījusi ne-
zināmā vīrusa pandēmija, kas izmainījusi 
daudzas lietas mūsu ikdienā. Pārmaiņas 
gaidāmas arī Kandavas novada turpmāka-
jā dzīvē. Ir pieņemts Administratīvi teri-
toriālās reformas likums, par kuru no 100 
Saeimas deputātiem nobalsoja nedaudz 
vairāk nekā puse 58 deputāti, tā sagrozot 
Latvijas novadu robežas un līdz ar to, dau-
dziem iedzīvotājiem turpmāko dzīvi. Arī 
Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumu, kas paredz Latvijā no 2021. 
gada 119 pašvaldību vietā izveidot 42 paš-
valdības. Tomēr, prezidents uzsver, ka li-
kumā noteiktās administratīvās teritorijas 
un robežas nav akmenī iecirstas uz visiem 
laikiem, un, ja kāda pašvaldība vai vietējā 
kopiena uzskata, ka tās argumenti politis-
ki nav pienācīgi saklausīti un ņemti vērā, 
tām ir iespēja vērsties Satversmes tiesā un 
tiesiskā ceļā panākt to vērtējumu. Prezi-
dents atzīst, ka likuma sagatavošanas un 
reformas virzīšanas gaita nav un nevar tikt 
uzskatīta par labas reformas procesa pa-
raugu. 16. jūnijā, es kopā ar citiem 46 Lat-
vijas pašvaldību vadītājiem no dažādām 
politiskajām partijām ar kopīgu vēstuli 
vērsāmies pie prezidenta, aicinot neizslu-
dināt šo likumu, vēlāk mums pievienojās 
vēl trīs pašvaldību vadītāji. Pie prezidenta 
vērsāmies arī kā Kandavas novada pār-
stāvji ar lūgumu satikties klātienē, tāpat 
vēstules prezidentam, Saeimai, Ministru 
kabinetam, Tiesībsargam ir nosūtījušas ci-
tas ietekmīgas personas. Tāpēc prezidents 
preses konferencē norādīja, ka vēl būtu 
iespējama pārskatīšana gan Kandavas, gan 
Varakļānu novadiem. Uztverot prezidenta 
aicinājumu, gan Kandavas novada dome, 
gan citas pašvaldības, gan daļa Saeimas 
deputātu vērsīsies Satversmes tiesā.

Bez neskaidrībām par teritoriālo re-
formu, kā mūsu dzīve izvērtīsies tālāk, 
jaušama arī tauvojošo pašvaldību vēlēša-
nu elpa, kad jūtams zināms saspringums, 
nesaskaņas un aizvien krasākas viedokļu 
atšķirības. Īpaši tas jūtams, blakus esošajos 
lielajos novados. Lielo novadu amatper-
sonas jau sāk “piecirst kāju”, un norādīt 
jaunpienācējiem savu vietu. Cerams, ka 
viņu prieks un lepnība ir pāragra. Šobrīd 
mūsu uzdevums ir straujiem soļiem iet 
uz priekšu, un padarīt pēc iespējas vairāk 
sava novada attīstībā un labiekārtošanā. 
Ir sākušies ielu asfaltēšanas darbi, un citi 
ieplānotie darbi infrastruktūras sakārto-
šanai. Kamēr varam, tikmēr darām! Vēlot 
visiem saules enerģiju un ozolu spēku,

Inga Priede, Kandavas novada  
domes priekšsēdētāja

Pārmaiņu 
laikā Paldies Kandavas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas 

atbalstīja un cīnījās par Kandavas novada saglabāšanu! 
Inga Priede | Kandavas Novada domes 
priekšsēdētāja |

Mums pietrūka tikai dažas Saeimas 
deputātu balsis! Balsojums tātad bija 41 
PAR; 38 PRET (JV, AP, JK, NA, un 3 ār-
pus partiju deputāti) Kandavas novada 
saglabāšanu, 9 ATTURAS (A. Adamovi-
čs, J. Dombrava, R. Dzintars, I. Indrikso-
ne, O. E. Kalniņš, R. Kozlovskis, J. Kur-
sīte-Pakule, E. Šņore, E. Teirumnieks; 
7 NEBALSO (K. Sprūde, V. Orlovs, 
R.  Nemiro, A. Gobzems, A. Kiršteins, 
A.  Klementjevs, I. Klementjevs), kas ir 
pareizāk kā atturēties un būt vispār bez 
viedokļa. Saņēmām 100% atbalstu no 
KPV LV, ZZS, SC, dažiem neatkarīga-
jiem deputātiem – Julija Stepanenko, 

Andra Kazinovska, Ingūna Rībena un 
tikai 1 no NA – Ritvars Jansons. Pat Kur-
zemes NA deputāti nesniedza mums at-
balstu, bet atturējās, kas ir tas pats, kas 
PRET. No sirds paldies visiem Saeimas 
deputātiem, kas mūs atbalstīja gan deba-
tēs, gan balsojot, pateicamies par saprat-
ni un atbalstu!

Noteikti vērsīsimies pie Valsts pre-
zidenta E. Levita kunga un Satversmes 
tiesā. Neskatoties uz visu, turpināsim 
attīstīt mūsu novadu, cik vien tas būs 
mūsu spēkos, jo jau pēc gada tiksim ie-
rauti lielajā politikā ar visām tai piede-
rošajām aizkulišu spēlēm. Cerot, ka kāds 
deputāts pārstāvēs arī Kandavu un nova-
da pagastus. Lai vai kā – būsim vienmēr 
lepni par savu skaisto Kandavas novadu!

46 Latvijas pašvaldību vadītāji, to skaitā Kandavas novada, 
aicina apturēt reformu

Pie Valsts prezidenta Egila Levita ar kopīgu vēstuli vērsušies 46 Latvijas pašvaldību vadītāji, to skaitā arī Kandavas novada priekšsē-
dētāja Inga Priede, aicinot neizsludināt Saeimā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas paredz valstī trīskārt 
samazināt pašvaldību skaitu. Kā informēja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāve, pašvaldības vēstulē pauž nostāju, ka pieņem-
tais likums ir nekvalitatīvs, nepietiekami argumentēts un atbilstoši šim likumam paredzēts īstenot “nedemokrātiski virzītu administra-
tīvi teritoriālo reformu”.

13. jūnijā ar atklātu vēstuli atsevišķi pie Valsts prezidenta vērsusies Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede. Publicējam 
vēstules tekstu.

Valsts prezidentam Egilam Levitam

ATKLĀTĀ VĒSTULE
Par likuma “Administratīvo teritoriju  

un apdzīvoto vietu likums”
neizsludināšanu

2020. gada 10. jūnijā Latvijas Republikas 
Saeimā (turpmāk- Saeima) tika pieņemts lē-
mums par Kandavas novada likvidēšanu un 
pievienošanu Tukuma novadam. Kandavas 
novada pašvaldība uzskata, ka šādam lēmu-
mam nav racionāla, loģiska vai ekonomiska 
pamatojuma. 

Jūsu 2020. gada 24. martā vēstulē Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas (turpmāk 
– ATR) komisijai Jūs aicinājāt ATR komisi-
ju rūpīgāk izvērtēt pieņemtos lēmumus un 
veikt nepieciešamās izmaiņas līdz likumpro-
jekta izskatīšanai trešajā lasījumā. Šajā vēs-
tulē tiek uzsvērts, ka šī likumprojekta ietva-
ros lēmumiem jābūt racionāliem, loģiskiem 
un pamatotiem, reformai jābūt demokrātis-
kai, ir jāmeklē kompromisi, reformai jābūt 
vērstai gan uz pašvaldību darba efektivizē-
šanu un pakalpojumu pienācīgu nodrošinā-
šanu, tā arī uz iedzīvotāju demokrātiskās 
piederības un kultūrvēsturiskās identitātes 
stiprināšanu.

Kandavas novada pašvaldība neuzska-
ta, ka ATR komisija ir ņēmusi vērā Jūsu ie-
teikumus, pieņemot lēmumu par Kandavas 
novadu, jo:
• Pieņemtais lēmums nav racionāls un eko-

nomiski pamatots, jo veicot dažādu sta-
tistikas un finansiālo rādītāju analīzi, no-
vērojams, ka liela daļa no tiem Kandavas 
novadam ir daudz pozitīvāki par Tukuma 
novadu. Arī izskatot jautājumu Saeimas 
sēdē, daudzi deputāti atzinīgi novērtēja 
Kandavas novada līdzšinējo ekonomisko 
izaugsmi, efektīvo pašvaldības pārvaldību 
un pozitīvos statistikas rādītājus, kuriem 
iespējams sagaidāms kritums pēc apvie-
nošanas ar Tukuma novadu. Kandavas 
novada finansiālās neatkarības sagrauša-
na, apvienojot novadus, nekādi neveicinās 

Kandavas novada patreizējās teritorijas 
ekonomisko izaugsmi. Arī deputātu bal-
sojums, tātad vairākums bija 41 PAR Kan-
davas novada saglabāšanu, 38 PRET.

• Apvienojot novadus, iedzīvotājiem no tā-
lākiem Kandavas novada pagastiem būs 
jāmēro ap 50 km, lai nokļūtu līdz novada 
administratīvajam centram, līdz ar to, 
iedzīvotājiem tiks apgrūtināta dažādu 
pamatpakalpojumu saņemšana. Rodas 
jautājums, kas segs neplānotos iedzīvo-
tāju izdevumus sakarā ar adrešu maiņu 
dažādos dokumentos?! Vai iedzīvotājiem 
palielināsies labklājības līmenis?

• Tā kā Kandavas novada pašvaldības admi-
nistratīvās izmaksa ir vienas no zemāka-
jām visā valstī, nav saskatāms arī novada 
likvidēšanas ekonomiskais ieguvums. VA-
RAM nav prezentējusi jaunu redzējumu, 
kas viestu pārliecību, ka apvienotie novadi 
spēs nodrošināt sistemātisku un līdzsva-
rotu līdzekļu pārdali. Reformas mērķiem 
attiecībā uz ES finansējuma pārdali vai 
pretendēšanu uz tiem būtu jābūt skaidri 
definētiem pirms reformas ieviešanas.

• Kultūrvēsturiski Kandava un tās novads 
ir vienmēr bijusi Kurzemes sastāvdaļa, 
bet, īstenojot ATR, Kandavas novads tiks 
iekļauts Zemgales teritorijā. Līdz ar ATR 
lēmumu Kandavas novadam tiks atņemta 
kultūrvēsturiskā piederība Kurzemei, daļa 
no Kandavas novada identitātes un “tau-
tā” piešķirtais apzīmējums “Kandava – 
Kurzemes Šveice” turpmāk būs neloģisks. 

• Pieņemtais lēmums nav arī demokrātisks, 
jo netika ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, 
kas skaidri atspoguļojās vairākās veikta-
jās aptaujās. Eiropas Padomes Ministru 
komitejas rekomendācijās (REC 2004) 
12 dalībvalstīm par vietējo un reģionālo 
iestāžu robežu un/vai struktūras reformu 
procesiem minēts, ka “priekšroka jādod 
reformai, kas pamatojas uz to, ka vietē-
jās vai reģionālās pašvaldības to vēlas 
pašas nevis kā augstākstāvoša iestāde 
izmanto savas pilnvaras pret attiecīgo 
pašvaldību gribu”. 

• Izvērtējot Saeimas veiktos balsojumus 
kopumā par visiem novadiem šīs refor-
mas ietvaros, skaidri redzams, ka jautā-
jumā par neatkarīga Kandavas novada 
atstāšanu tā esošajās robežās pat Saei-
mas pārstāvji nav vienoti savā lēmumā 
un pieņemtais lēmums neguva nepārpro-
tamu pārliecību par lēmējvaras viedokli, 
kā tas bija novērojams citu novadu jau-
tājumā. Ņemot vērā šo nenoteiktību, lē-
mums nav uzskatāms par racionālu un 
rūpīgi izsvērtu.

• ATR un novadu apvienošanas pamatā 
esot vienlīdzīgi kritēriji un vērtēšanas 
principi visiem novadiem, tad rodas jau-
tājums vai, piemēram, Valkas, Līvānu un 
Saulkrastu novadiem, kuriem tika iespēja 
saglabāt savu teritoriju, arī tika piemēroti 
tie paši kritēriji, kuri ņemti vērā, nosakot 
Kandavas novada likteni?!

Iepriekš minētajā 2020. gada 24. marta 
vēstulē Jūs uzsverat, ka: “Administratīvi te-
ritoriālās reformas īstenošanā tieši likum-
devējam ir ļoti plaša novērtējuma un rīcības 
brīvība. Taču tas uzliek arī likumdevējam 
īpašu atbildību par administratīvi teritoriā-
lās reformas rezultātiem”. Ņemot vērā to, 
ka Jūs personīgi varat nepieļaut šī likuma 
apstiprināšu tādu kāds tas ir paredzēts 
šobrīd – līdz galam neizsvērts, nedemokrā-
tisks un ar finansiāliem ieguvumiem nepa-
matots, vai Jūs, saskaņā ar iepriekš minēto 
citātu, esat gatavs arī uzņemties personīgu 
atbildību par Kandavas novada pārveidi par 
nenozīmīgu Tukuma novada nomali, vēstu-
riski Pirmā Latvijas novada likvidēšanu un 
neloģisko “Kurzemes Šveices” iekļaušanu 
Zemgalē?

Kandavas novada dome, lūdz personī-
gas tikšanās iespēju, lai pārrunātu pieņem-
tā lēmuma pamatotību, tā ietekmi uz Lat-
vijas valsts iedzīvotājiem un nepārdomāta 
lēmuma ilgtermiņā radītās sekas.

Ar cieņu, Kandavas novada  
domes priekšsēdētāja Inga Priede

Paldies par atbalstu Kandavas novadam
Kandavas novada 
pašvaldība nolemj 
vērsties Satversmes 
tiesā
Kandavas novada deputāti 30.jūnija 
domes sēdē pieņēma lēmumu vērsties 
Satversmes tiesā (PAR – E. Bariss, G. 
Birkenšteins, G. Cīrule, S. Ezeriņa, R. 
Fabjančiks, I. Freiberga, G. Indriksons, 
A. Lasis, I. Lasis, I. Priede, D. Puga, 
K. Ševčuks, S.Zvirgzdiņa; PRET – D. 
Rozenfelds; ATTURAS – R. Bērziņš).
Iepriekš tika veiktas konsultācijas 
ar zvērinātu advokātu biroju 
konstitucionālajos tiesību jautājumos, lai 
saprastu cik jēgpilni ir panākt Kandavas 
novada saglabāšanu, kā arī pārrunāti 
viedokļi ar citām pašvaldībām, kas 
jūtas vīlušās pēc jaunā Administratīvi 
teritoriālā likuma izsludināšanas.
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Zāļu piegāde uz mājām
SIA “Vecā aptieka Kandavā” informē, ka piedāvā zāļu piegādi uz mājām visā Kandavas novadā un 
Pūres pagastā.
Pakalpojums tiek piedāvāts ārsta nozīmētām 
recepšu zālēm, medicīnas ierīcēm, berzerepšu 
zālēm un citiem produktiem.

Piegāde tiek nodrošināta klientiem, kas:
> nespēj atnākt uz aptieku paši un nespēj 
deleģēt draugus vai ģimenes locekļus to izdarīt 
viņu vietā;
> ir slimi ar Covid-19 vai atrodas karantīnā pēc 
kontakta ar inficētu personu;
> uzskatāmi par augsta riska pacientiem – 
cilvēkiem ar augstu komplikāciju risku 
saslimšanas gadījumā (piemēram, 
pacientiem ar vairākām hroniskām 
saslimšanām).

Lai saņemtu zāļu piegādi dzīvesvietā:
> Sazinies ar aptieku, zvanot uz tālruni 
63182415 vai rakstot e-pastu uz 
kandavasaptieka@inbox.lv
> Pasūtījumus var veikt darba dienās no plkst. 
9.00 līdz 14.00
> Reģistrējies pakapojumam, nosaucot 
farmaceitam savu vārdu un uzvārdu, personas 
kodu un telefona numuru, lai piekļūtu nozīmēto 
zāļu receptēm. 
> Farmaceits sazināsies un veiks konsultāciju 
par zāļu lietošanu, kā arī izstāstīs zāļu piegādes 
noteikumus, vienosies par piegādes laiku un 
samaksas kārtību.
> Preču piegāde nākamajā darba dienā.

Nāc pārbaudies!
Mobilais mamogrāfs “VESELIBAS CENTRS 4” plāno ierasties Kandavā pie Sociālā dienesta š. g. 
29. jūlijā plkst. 10.00.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 
27866655. Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības 
dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros 

izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas 
datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu – 3 eur.

Noslēgusies grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību 
Kandavas novadā!” otrā kārta 
Kandavas novada dome organizēja grantu 
konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas 
novadā!” otro kārtu. Konkursa mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības 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 pašvaldības 
līdzfinansējums līdz 2000,00 EUR 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 
Konkursa otrajā kārtā tika iesniegti pieci 
pieteikumi no kuriem visi pieteikumi tika 
apstiprināti un plānots piešķirt finansējumu 
8718,32 EUR apmērā. 

Kandavas novada 2020. gada grantu 
konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību 
Kandavas novadā!” otrās kārtas rezultātu 
apkopojums (apstiprinātie projekti)

Pieteikuma 
Numurs

Projekta 
atbalstāmās 

izmaksas

Granta 
apmērs 
(80%)

G-2020-k2-001 2500,00 2000,00

G-2020-k2-002 2100,00 1680,00

G-2020-k2-003 2217,65 1774,12

G-2020-k2-004 1580,25 1264,20

G-2020-k2-005 2500,00 2000,00

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Silva Ivuškāne

PROJEKTS

Kandavas novadā turpinās projekta 
“Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi 
pašvaldībās” īstenošana. Lai aktualizētu 
remigrācijas jautājumu risināšanu un veicinātu 
iedzīvotāju izpratni un līdzdalību, projekta 
ietvaros tiek organizētas dažādas aktivitātes. 
Neskatoties uz to, ka vīrusa COVID-19 
pandēmijas laikā noteiktā ārkārtas situācija 
aizkavēja projekta īstenošanas gaitu, darbs 
turpinās, un ir saņemts pagarinājums no 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas projekta norisei līdz septembra 
sākumam.

Proti, šobrīd noris darbs pie dokumentālās 
īsfilmas “Dzīve ārpus Latvijas robežām, un 
atgriešanās Latvija, Kandavā…” par remigrantu 
ģimenēm, kas atgriezušās Kandavā un Latvijā 
pēc īsākas un garākas prombūtnes noslēguma, 
un sākotnēji tiks demonstrēta dienas nometnē 
remigrantu ģimenēm ar bērniem jūlija vidū. 
Nometnes laikā notiks arī dažādas radošās 
darbnīcas un sporta aktivitātes, lekcija 
vecākiem un kopīga vakariņošana. Projekta 
ietvaros, jūnija beigās tika izveidots un izdots 
buklets remigrācijas sekmēšanai “Atbalsta 
iespējas, atgriežoties Kandavas novadā”. 
Bukletā var saņemt plašu informāciju par 
izglītības iespējām, sporta, kultūras un brīvā 

laika pavadīšanas iespējām, atbalsta iespējām 
uzņēmējdarbības attīstībai un sociālajiem 
pakalpojumiem Kandavas novadā. Bukleta 
tirāža ir 200 eksemplāru.
Projekta noslēgumā tā īstenotāji – Kandavas 
novada domes un biedrības “Kandavas 
attīstībai” pārstāvji, cer, ka varēs doties vizītē 
pie latviešu diasporas, atgādinot par latviešu 
tradicionālo ēdienu gatavošanu un tradīcijām. 
Projekta kopējās izmaksas ir 6450 eiro, kas tiks 
segtas no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas finansējuma, sadarbībā ar 
Rīgas Plānošanas reģionu.

Inga Priede, Kandavas Novada 
domes priekšsēdētāja

Remigrācijas sekmēšanai izdots buklets 
“Atbalsta iespējas, atgriežoties Kandavas novadā”

Kandava:
• Sēravotu iela 7 – “Sakoptākā privātmāja”
• Uzvaras iela -  “Sakoptākā privātmāja”
• Uzvaras iela 16 - “Sakoptākā privātmāja”
• Kūrorta 2 – “Krāšņākā daudzdzīvokļu 

māja vai balkons”
• Lielā iela 14 – “Krāšņākā daudzdzīvokļu 

māja vai balkons”
• “Saulītes” – “Krāšņākā daudzdzīvokļu 

māja vai balkons”
• Kandavas Lauksaimniecības 

tehnikums – “Darbīgākais uzņēmums/
organizācija”

• Rinalds Šmēls – “Radošākais 
novadnieks”

Kandavas pagasts:
• “Melķerti” – “Veiksmīgākais tūrisma 

piedāvājums”
• “Rūmenes muiža” – “Veiksmīgākais 

tūrisma piedāvājums”
• “Vildiņi” – “Dižākā lauku sēta”
• Laimoņa Zaķa īrisu un gladiolu dārzs – 

“Vieta, kas jāredz”

Vānes pagasts:
• Vānes pirts “Pie circenīšiem” – 

“Darbīgākais uzņēmums/organizācija”
• “Ausekļi” – “Skaistākais dārzs”
• Īra Rulle – “Radošākais novadnieks”

Matkules pagasts:
• “Skaldes” – “Dižākā lauku sēta”
• “Atmatas” – “Veiksmīgākais tūrisma 

piedāvājums”
• “Zīlēni” – “Sakoptākā privātmāja”
• “Meldri-1” – “Krāšņākā daudzdzīvokļu 

māja vai balkons”

Cēres pagasts:
• “Pakalni” – “Sakoptākā privātmāja”
• ZS “Auzukalni” – “Sakoptākā zemnieku 

saimniecība”

Zemītes pagasts:
• “Krastmaļi” – “Sakoptākā privātmāja”
• Grenču kalte - “Darbīgākais uzņēmums/

organizācija”
• “Strautmaļi” – “Dižākā lauku sēta”

Zantes pagasts:
• “Āres” – “Sakoptākā privātmāja”
• “Liepas” – “Skaistākais dārzs”
• Grava “Āža mugura” – “Vieta, kas jāredz”

Sākusies “Diženi Kandavas novadā 2020” 
dalībnieku vērtēšana

Īrisu un gladiolu ziedēšanas laikā dārzā 
tiek rīkotas atvērto durvju dienas. Par 
apmeklējumu nepieciešams iepriekš 
vienoties.

Uztraucoties, ka Jāņos tik ierastais lie-
tus varētu sabojāt īrisu ziedus, dārza īpaš-
nieks konkursa žūriju ciemos uzņēma jau 
pirms Līgo svētkiem. Konkursam pieteik-
tais īrisu dārzs Kandavas pagastā pieder 
gladiolu un īrisu selekcionāram Laimonim 
Zaķim. Viņa radīto īrisu un gladiolu šķir-
ņu skaits jau pārsniedz vairākus simtus. 
Selekcionāra lielākais palīgs ir kundze In-
grīda, kura brīvajā laikā raksta prozu, dze-
ju un lugas.

Ar gladiolu selekciju Laimonis sāka 
nodarboties vairāk kā pirms 40 gadiem, ar 
īrisiem – no 2006. gada. 

“Stimuls aktīvākam darbam ar lielziedu 
īrisiem bija mans Florences īrisu konkur-
sa dārza apmeklējums 2006. gadā. Toreiz 
nolēmu - man arī būs īrisu dārzs, par kuru 
priecāšos ne tikai es pats, bet dalīšos arī ar 
citiem ziedu mīļotājiem, atverot dārzu ziedu 
sezonā apmeklētājiem,” stāsta selekcionārs. 
Tukšā vietā, veca ābeļdārza teritorijā 2006. 
gada rudenī tika dzītas pirmās vagas. “Ar īri-
su selekciju sāku nodarboties, jo pasaulē īrisi 
zied daudz siltākās zemēs. Mēs esam vistā-
lāk uz Ziemeļiem, kur vispār ar īrisu selek-
ciju nodarbojās un pie mums paiet vismaz 
trīs gadi, lai saprastu, vai attiecīgā šķirne pie 
mums izdzīvos,” norāda Laimonis Zaķis. Tā 
joprojām turpinās selekcijas darbs, intensīvi 
krustojot jaunākās ārzemju šķirnes, lai iz-
veidotu Latvijas klimatam piemērotas, iztu-
rīgas un bagātīgi ziedošas jaunšķirnes. 

Žūrijas komisijas  
vērtēšanas grafiks:

1. jūlijā Cēres pagasts
3. jūlijā Vānes un Matkules pagasti  
22. jūlijā Kandavas pagasts 
24. jūlijā Kandavas pilsēta
21. augustā Zantes un Zemītes pagasti. 

Iepriekšējā gada konkursa “Diženi 
Kandavas novadā 2019” laureāti 31. jū-
lijā dosies Kandavas novada domes orga-
nizētā pieredzes apmaiņas ekskursijā uz 
Kuldīgas un Alsungas novadiem.

Ir noslēgusies pieteikšanās Kandavas novada domes 
izsludinātajam konkursam “Diženi Kandavas novadā 2020”.  
Konkursam šogad pieteikti 27 dalībnieki  
no visiem pagastiem:
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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Kandavas novada administratīvajā 
teritorijā” 

Izdoti pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organis-
mu aprites likuma 22. panta otro daļu

1. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts 

aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūrau-
gus Kandavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Aizliegums Kandavas novada administratīvajā 

teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus 
ir 25 (divdesmit pieci) gadi.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27
„Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43. panta pirmo daļu un Adminis-

tratīvās atbildības likuma 2.panta trešo daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka 

administratīvo pārkāpumu veidus Kandavas novada 
administratīvajā teritorijā un sodus par tiem, kā arī 
institūciju kompetenci sodu piemērošanā.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. atbilst Administratīvās atbildības likumā (turp-

māk – AAL) noteiktajiem;
2.2. Sabiedriska vieta  – šo Noteikumu izpratnē jeb-

kura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmanto-
šanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo 
vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par 
maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziska-
jai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tie-
siskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita 
persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta 
ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu 
vai ir uz uzņēmuma līguma pamata;

2.3. Sabiedriskie apstādījumi  – visas ar augiem da-
biskā vai mākslīgā veidā apaugušas platības ārpus 
meža zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, 
koksni, ziedus u.c.) realizācijai;

2.4. Braukšanai nederīgs transportlīdzeklis – trans-
portlīdzeklis, kuram nav veikta ikgadējā valsts teh-
niskā apskate vai transportlīdzeklis ar acīmredza-
miem mehāniskiem bojājumiem.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt kārtību Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā un atturēt perso-
nas no Noteikumos minēto pārkāpumu izdarīšanas. 

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiska-
jām personām. 

5. Persona, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu 
Kandavas novada administratīvajā teritorijā, ir at-
bildīga par pārkāpumu saskaņā ar Noteikumiem un 
citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatī-
vajiem aktiem. 

6. Administratīvais sods par Noteikumu pārkāpumu 
piemērojams saskaņā ar Noteikumiem, AAL pare-
dzēto procesuālo kārtību, ievērojot AAL noteiktos 
Administratīvā pārkāpuma procesa pamatprincipus.

7. Naudas sodus, kas piemēroti par Noteikumos pare-
dzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, ieskai-
ta Kandavas novada domes budžetā.

2. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas veikt administra-
tīvā pārkāpuma procesu
8. Administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīga veikt 

amatpersona, kurai ir augstākā izglītība vai, ja tā ir 
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersona 
ar speciālo dienesta pakāpi, pašvaldības policijas 
amatpersona - vismaz vidējā izglītība.

9. Noteikumu izpildi Kandavas novadā kontrolē un 
administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumos 
minētajiem pārkāpumiem veic Kandavas novada 
Pašvaldības policija (turpmāk – Pašvaldības polici-
ja), ja Noteikumos nav noteikts citādi.

10. Par administratīvajiem pārkāpumiem, kuros 
iesaistītas nepilngadīgas vai juridiskas personas, 
administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izska-
tīšanai veic Pašvaldības policija, bet lietu izskata Ad-
ministratīvā komisija.

3. Vispārīgie noteikumi soda piemērošanai
11. Sodu par administratīvo pārkāpumu piemēro ie-

tvaros, ko nosaka Noteikumi, kuros paredzēta atbil-
dība par izdarīto pārkāpumu.

12. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmu-
mu pārsūdzēšanas kārtība noteikta AAL.

13. Naudas sods Noteikumos tiek izteikts naudas 
soda vienībās. Vienas vienības vērtība ir pieci euro.

4. Sevišķā daļa
4.1. Teritorijas apbūves, apsaimniekošanas un uztu-

rēšanas noteikumu pārkāpumi
14. Par ielas un ēkas nosaukuma, ēkas un dzīvokļu 

numuru plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās vietās 
un kārtībā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām.

15. Par ielas nosaukuma, ēkas numerācijas un 
korpusa numerācijas plāksnes neuzturēšanu 

kārtībā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
5 (piecām) naudas soda vienībām. 

16. Par ietvju, iebrauktuvju, grāvju, caurteku un zālāju 
nesakopšanu, tai skaitā, zāles nenopļaušanu (ja tās 
garums apdzīvotās vietās un administratīvajās te-
ritorijās pārsniedz 15 cm, izņemot teritoriju, kura 
tiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām), lapu 
nesagrābšanu – piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu nekustamā īpašuma īpašniekiem - fiziskajām 
personām līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienī-
bām, bet juridiskajām personām no 5 (piecām) līdz 
56 (piecdesmit sešām) naudas soda vienībām.

17. Par ēku, būvju vai žogu bojāšanu ar dažādiem 
uzrakstiem un/vai zīmējumiem – piemēro brīdinā-
jumu vai naudas sodu līdz 14 (četrpadsmit) naudas 
soda vienībām. 

18. Par ēku, būvju un žogu neuzturēšanu kārtībā– 
piemēro naudas sodu nekustamā īpašuma īpaš-
niekiem - fiziskajām personām līdz 56 (piecdesmit 
sešām) naudas soda vienībām, bet juridiskajām per-
sonām no 56 (piecdesmit sešām) līdz 280 (divi simti 
astoņdesmit) naudas soda vienībām. 

19. Par ēku fasāžu un to elementu neuzturēšanu kārtī-
bā, neremontēšanu – piemēro brīdinājumu vai nau-
das sodu nekustamā īpašuma īpašniekiem - fiziska-
jām personām līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda 
vienībām, bet juridiskajām personām no 5 (piecām) 
līdz 56 (piecdesmit sešām) naudas soda vienībām. 

20. Par ēku un būvju jumtu, dzegu, notekcauruļu, 
balkonu un lodžiju neattīrīšanu no sniega, ledus 
un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt gājēju un 
transportlīdzekļu drošību – piemēro naudas sodu 
nekustamā īpašuma īpašniekiem - fiziskajām per-
sonām līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām, 
bet juridiskajām personām no 5 (piecām) līdz 56 
(piecdesmit sešām) naudas soda vienībām. 

21. Par ēku un būvju jumtu, dzegu, notekcauruļu, bal-
konu un lodžiju attīrīšanu no sniega, nogāžot sniegu 
un ledu uz ietvēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek 
atbilstoši nožogotas bīstamās vietas vai veikti citi 
atbilstoši drošības pasākumi, darbu veicējam – pie-
mēro naudas sodu nekustamā īpašuma īpašniekiem 
- fiziskajām personām līdz 14 (četrpadsmit) naudas 
soda vienībām, bet juridiskajām personām no 5 
(piecām) līdz 56 (piecdesmit sešām) naudas soda 
vienībām.

22. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu būvju un būvju, 
kas bojā ainavu, nesakārtošanu –piemēro naudas 
sodu nekustamā īpašuma īpašniekiem - fiziskajām 
personām līdz 28 (divdesmit astoņām) naudas soda 
vienībām, bet juridiskajām personām no 28 (div-
desmit astoņām) līdz 60 (sešdesmit) naudas soda 
vienībām. 

23. Par personisku priekšmetu glabāšanu nekustamā 
īpašuma koplietošanas telpās (ēku kāpnes, pagrabs, 
gaitenis, bēniņi un citas koplietošanas telpas), izņe-
mot tam speciāli norādītās vietās, vai antisanitāru 
apstākļu radīšanu koplietošanas telpās, vai antisani-
tāru apstākļu apdraudējuma radīšana citiem nekus-
tamā īpašuma telpu grupu īpašniekiem – piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 (četrpadsmit) 
naudas soda vienībām.

4.2. Sabiedrisko apstādījumu ierīkošanas, uzturēša-
nas un aizsardzības noteikumu pārkāpumi

24. Par sakņu dārzu ierīkošanu sabiedriskajos apstā-
dījumos – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām.

25. Par ziedu plūkšanu, apstādījumu izbradāšanu, 
koku un to zaru laušanu vai citādu bojāšanu (pazi-
ņojuma norāžu piestiprināšana, iegriezumu izdarī-
šana, sulu tecināšana u.tml.) sabiedriskajos apstādī-
jumos – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
8 (astoņām) naudas soda vienībām. 

26. Par patvaļīgu darbību veikšanu, kuru rezultātā 
tiek bojāti vai iznīcināti koki, krūmi, zemsega, puķu 
stādījumi un mazās arhitektūras formas – piemēro 
naudas sodu - fiziskajām personām līdz 56 (piecdes-
mit sešām) naudas soda vienībām, bet juridiskajām 
personām no 28 (divdesmit astoņām) līdz 280 (divi 
simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.

27. Par būvniecības un remontdarbu veikšanu bez 
iepriekšējas apstādījumu nožogošanas un aizsardzī-
bas – piemēro naudas sodu - fiziskajām personām 
līdz 8 (astoņām) naudas soda vienībām, bet juridis-
kajām personām no 4 (četrām) līdz 16 (sešpadsmit) 
naudas soda vienībām.

4.3. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi 
28. Par nepilngadīgo personu atrašanos pēc plkst. 

23.00 izklaides iestādēs (restorānos, bāros, kafejnī-
cās, klubos, diskotēkās, datorsalonos u.c.), kur tiek 
tirgoti alkoholiskie dzērieni – piemēro naudas sodu 
iestādes īpašniekam, vadītājam, vai pasākuma orga-
nizētājam, – fiziskajām personām no 7 (septiņām) 
līdz 56 (piecdesmit sešām) naudas soda vienībām, 
bet juridiskajām personām no 14 (četrpadsmit) līdz 
112 (viens simts divpadsmit) naudas soda vienībām.

29. Par ielu, ceļu, laukumu vai citu sabiedrisko vietu 
un apstādījumu piegružošanu ar sīkiem sadzīves 
atkritumiem (izsmēķiem, papīriem, saulespuķu 
sēnalām u. tml.) vai spļaušanu uz ielām – piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 (četrpadsmit) 
naudas soda vienībām.

30. Par taras, malkas, būvmateriālu, metāllūžņu un 
citu priekšmetu glabāšanu uz ietvēm, ielām, kā arī 
citās koplietošanas vietās (izņemot tam speciāli no-
rādītās vietās) un ja tas bojā ainavu – piemēro brīdi-
nājumu vai naudas sodu – fiziskajām personām līdz 
14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām, bet juridis-
kajām personām no 7 (septiņām) līdz 28 (divdesmit 
astoņām) naudas soda vienībām.

31. Par mehānisko transportlīdzekļu mazgāšanu 
daudzdzīvokļu māju pagalmos, uz ielām, lauku-
miem, ietvēm, gājēju celiņiem un citās sabiedriskās 
vietās, kur tas nav paredzēts –piemēro naudas sodu 
līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām.

32. Par mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu zā-
lienā (izņemot privātīpašumu), par iebraukšanu ar 
mehānisko transportlīdzekli pašvaldības ierīkotās 
vai citās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm un aktīvās 
sporta atpūtas zonās, ja iebraukšana tur nav pare-
dzēta – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 7 
(septiņām) naudas soda vienībām.

33. Par braukšanai nederīga mehāniskā transportlī-
dzekļa novietošanu ilgstošai stāvēšanai (ilgāk par 60 
diennaktīm nepārtraukti) pie daudzdzīvokļu mā-
jām, koplietošanas pagalmos un citās koplietošanas 
teritorijās, ja tie bojā ainavu, traucē citiem iedzīvo-
tājiem, operatīvo dienestu darbībai, zāles pļaušanai, 
sniega tīrīšanai, u.c. teritorijas apsaimniekošanas 
darbību veikšanai – piemēro brīdinājumu vai nau-
das sodu transportlīdzekļa īpašniekiem – fiziska-
jām personām līdz 14 (četrpadsmit), bet juridiska-
jām personām līdz 70  (septiņdesmit) naudas soda 
vienībām. 

34. Par braukšanu ar mehānisko transportlīdzekli un 
mopēdu pa gājēju ietvēm, celiņiem, trotuāriem, ap-
stādījumiem, bērnu rotaļu laukumiem, kā arī mehā-
nisko transportlīdzekļu un mopēdu novietošanu ša-
jās vietās, izņemot gadījumus, kad tas speciāli atļauts 
vai to paredz ceļu satiksmi reglamentējošie normatī-
vie akti, – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
42 (četrdesmit divām) naudas soda vienībām.

35. Par sadzīves atkritumu dedzināšanu – piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 (desmit) nau-
das soda vienībām.

36. Par bioloģisko atkritumu (zari, lapas u.c.) dedzi-
nāšanu, ja tas traucē citām personām – piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 5 (piecām) naudas 
soda vienībām.

37. Par ugunskuru kurināšanu sabiedriskās vietās, 
kur tas nav atļauts – piemēro naudas sodu līdz 14 
(četrpadsmit) naudas soda vienībām. 

38. Par atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alko-
holiskā dzēriena iepakojumu, izņemot vietās, kur 
alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība – 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 (sep-
tiņdesmit) naudas soda vienībām.

39. Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stā-
voklī, kas aizskar cilvēka cieņu – piemēro brīdināju-
mu vai naudas sodu līdz 70 (septiņdesmit) naudas 
soda vienībām.

40. Par atpūtas soliņu vai to atzveltņu, tirdzniecī-
bas galdu vai citu vides objektu izmantošana tam 

neparedzētā viedā – piemēro brīdinājumu vai nau-
das sodu līdz 56 (piecdesmit sešām) naudas soda 
vienībām.

4.4. Citi pārkāpumi
41. Par necieņas izrādīšanu Kandavas novada, Kanda-

vas pilsētas un pagastu simbolikai, vai tās izmantoša-
nas noteikumu pārkāpšanu – piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu - fiziskajām personām līdz 14 (četr-
padsmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajām 
personām no 7 (septiņām) līdz 28 (divdesmit asto-
ņām) naudas soda vienībām.

42. Par tirdzniecības organizēšanas noteikumu pārkāp-
šanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fizis-
kajām personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda 
vienībām, bet juridiskajām personām no 3 (trīs) līdz 
280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.

43. Par kapsētu darbības un apsaimniekošanas notei-
kumu pārkāpšanu – piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu – fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) 
naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no 
3 (trīs) līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda 
vienībām.

44. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēša-
nas noteikumu pārkāpšanu – piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu – fiziskajām personām līdz 70 (sep-
tiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajām 
personām līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas 
soda vienībām.

45. Par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu un būvju 
ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu – piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskajām personām 
līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juri-
diskajām personām līdz 280 (divi simti astoņdesmit) 
naudas soda vienībām.

46. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites noteikumu pārkāpšanu – 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskajām 
personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienī-
bām, bet juridiskajām personām līdz 280 (divi simti 
astoņdesmit) naudas soda vienībām.

47. Par rakšanas darbu veikšanas noteikumu pārkāp-
šanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fizis-
kajām personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda 
vienībām, bet juridiskajām personām līdz 280 (divi 
simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.

48. Par reklāmas izvietošanas noteikumu pārkāpšanu – 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskajām 
personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienī-
bām, bet juridiskajām personām līdz 280 (divi simti 
astoņdesmit) naudas soda vienībām.

49. Par uzmākšanos ar zīlēšanu, pareģošanu, buršanu, 
vai preču (reliģiskās literatūras, kosmētikas u. tml.) 
un citu lietu piedāvāšanu iegādāties uz ielas vai citās 
publiskās vietās, izņemot, ja saņemta tirgošanās at-
ļauja, – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 28 
(divdesmit astoņām) naudas soda vienībām.

50. Par nodarbošanos ar ubagošanu – piemēro brīdi-
nājumu vai naudas sodu līdz 5 (piecām) naudas soda 
vienībām.

51. Par peldēšanos, dzīvnieku peldināšanu un veļas 
mazgāšanu ūdenstilpnēs un vietās, kur tas aizliegts – 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 (četr-
padsmit) naudas soda vienībām.

52. Par Kandavas novada domes pieņemto lēmumu 
(administratīvo aktu) nepildīšanu – piemēro brīdinā-
jumu vai naudas sodu – fiziskajām personām līdz 70 
(septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiska-
jām personām līdz 280 (divi simti astoņdesmit) nau-
das soda vienībām.

53. Par neierašanos uz Administratīvās komisijas sēdi 
bez attaisnojoša iemesla Administratīvā komisija – 
piemēro naudas sodu fiziskajām un juridiskajām per-
sonām - 2 (divas) naudas soda vienības. 

5. Noslēguma jautājumi
54. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kanda-

vas novada domes 2011.gada 30.novembra saistošie 
noteikumi Nr.17 „Par administratīvo atbildību Kan-
davas novadā”, (protokols Nr.13 2.§). 

55. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratī-
vās atbildības likumu, bet ne ātrāk kā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevu-
mā „Kandavas Novada Vēstnesis”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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NOVADA VĒSTNESISDOMES LĒMUMI
Domes sēdē 30. jūnijā pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports
• Nolēma piešķirt biedrībai “Kandavas novada iespēju 

fonds” finansējumu 500,00 EUR projekta konkursa 
“Dari pats!” atbalstīšanai, finansējumu paredzot no 
pašvaldības pamatbudžeta 2020.gadam biedrībām 
un nodibinājumiem plānotā finansējuma.

• Apstiprināja domes sēdes 2019.gada 28.novembrī 
pieņemtā lēmuma grozījumus, nosakot ka Kanda-
vas pilsētas taku skriešanas sacensības notiks š.g. 
augustā ar plānoto pašvaldības līdzfinansējumu 
līdz 2000 EUR un grozījumus domes sēdes 2020.
gada 30.janvārī lēmumam, paredzot piešķirtā fi-
nansējuma 7300,00 EUR biedrībai “Kandavas attīs-
tībai” izlietojuma termiņa pagarinājumu līdz 2020.
gada beigām.

Finanšu jautājumi
• Nolēma piešķirt papildus finansējumu EUR 4009,67 

grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas 
novadā!” otrās kārtas projektu pieteikumu atbals-
tam, finansējumu nodrošinot no 2020. gada budžeta 
līdzekļiem. 

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamos īpašumus: „Da-
dži”, Kandavas pagasts, kas sastāv no zemes vienības 
2,77 ha platībā, rīkojot nekustamā īpašuma otro izso-
li ar augšupejošu soli, „Kaudzītes”, Kandavas pagasts, 
kas sastāv no zemes vienības 1,21 ha platībā un trīs 
ēkām, rīkojot minētā nekustamā īpašuma otro izsoli 
ar augšupejošu soli un nekustamo īpašumu „Valde-
ķu garāžas”, Kandavas pagasts, kas sastāv no ēkas ar 
kopējo platību 638,0 m2, rīkojot nekustamā īpašuma 
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Sociālie jautājumi
• Nolēma izīrēt pašvaldības nelabiekārtoto divistabu 

dzīvokli “Podiņi”-16, Zemītē ar kopējo 38,7 m2 un 
dzīvokli „Podiņi” - 17, Zemītē, Zemītes pagastā.

• Nolēma atcelt Kandavas novada domes 2020.gada 
28.maija lēmumu par Sarmītes Segliņas iecelšanu 
Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja amatā.

• Nolēma iecelt ar 2020.gada 1.jūliju Gintu Freimani 
par Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja pienā-
kumu izpildītāju amatā līdz brīdim, kad amatā tiks 
iecelts Kandavas novada sociālā dienesta vadītājs. 

• Apstiprināja Dzīvokļu komisijas sastāvā grozījumus, 
atbrīvojot no komisijas locekļa pienākumu pildīša-
nas Intu Leitartu un iekļaujot komisijas sastāvā Gintu 
Freimani. Dzīvokļu komisijas sastāva grozījumi stā-
jas spēkā 2020.gada 30.jūnijā.

• Nolēma atbrīvot Intu Leitartu ar 2020.gada 1.jūliju no 

pienākumu pildīšanas Kandavas novada bērnu tiesī-
bu aizsardzības sadarbības grupas sastāvā. 

Citi jautājumi
• Apstiprināja domes 2019.gada publisko pārskatu 

(pārskats publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē 
– pašvaldība- publiskie pārskati)

• Nolēma uzdot priekšsēdētājai Ingai Priedei nodroši-
nāt pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Sat-
versmes tiesā, ar mērķi atzīt Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratī-
vās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā 
iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pa-
gasti” norādītās normas, kas attiecas uz šobrīd esošo 
Kandavas novada administratīvo teritoriju, par ne-
atbilstošām hierarhiski augstākām tiesību normām, 
finansējumu lēmuma izpildei paredzot no domes 
budžeta līdzekļiem.

• Apstiprināja Administratīvās komisijas nolikuma 
grozījumus, kuri stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā 
(konsolidēts komisijas nolikums publicēts mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- noteikumi, no-
likumi, cenrāži)

• Apstiprināja grozījumus 2010.gada 26. augusta notei-
kumos „Noteikumi par Kandavas novada domes no-
darbināto komandējumiem un darba braucieniem”, 
kuri stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā (konsolidēti no-
teikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē 
– pašvaldība- noteikumi, nolikumi, cenrāži)

• Apstiprināja saistošos noteikumus: Nr. 7 “Grozīju-
mi Kandavas novada domes 2011. gada 31. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par ielu tirdzniecības 
vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada 
domi, ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un 
tirgus statusa piešķiršanu Kandavas novadā”, Nr.8 
“Grozījumi Kandavas novada domes 2010. gada 28. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Kandavas 
novada kapsētu darbību un apsaimniekošanu””, Nr. 9 
“Grozījums Kandavas novada domes 2017. gada 30. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Kan-
davas novadā””, Nr. 10“Grozījumi Kandavas novada 
domes 2018. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 12 “Par mājas dzīvnieku labturību Kandavas 
novadā””, Nr. 11“Grozījums Kandavas novada do-
mes 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 14 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Kandavas 
novadā””, Nr. 12 “Grozījumi Kandavas novada domes 
2009. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 
16 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” , Nr. 

13 “Grozījums Kandavas novada domes 2017. gada 
26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par reklā-
mas izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā””, 
Nr. 14“Grozījumi Kandavas novada domes 2013. 
gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par 
Kandavas novada simbolikas izmantošanu””, Nr.15“-
Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 28. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites 
kārtība Kandavas novadā”” un Nr.16 “Grozījumi 
Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 “2020.gada pamatbudžets”. 
Saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai, 
kā arī precizēja 2019. gada 28. novembra saistošos 
noteikumus Nr.27 „Par administratīvo atbildību 
Kandavas novadā” (saistošie noteikumi Nr. 27 publi-
cēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- 
saistošie noteikumi)

• Nolēma piešķirt domes priekšsēdētājai Ingai Priedei 
papildatvaļinājumu š.g. 6.jūlijā, ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu no 7.jūlija līdz 20.jūlijam, no 3.augusta 
līdz 16.augustam, no 2.septembra līdz 8.septembrim 
un papildatvaļinājumu no 9.septembra līdz 11.sep-
tembrim, kā arī izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 50% 
apmērā no mēnešalgas.

• Nolēma grozīt Kandavas novada domes 2020.gada 
28.maija lēmumu “Par nedzīvojamo telpu Tirgus 
laukumā 11, Kandavā, Kandavas novadā nodoša-
nu Nodibinājumam „Sociālā atbalsta un izglītības 
fonds” bezatlīdzības lietošanā”, izsakot šādā redakcijā:
“1. Nodot nodibinājumam „Sociālās izglītības un 
atbalsta fonds”, reģistrācijas Nr. 40008292185, Kan-
davas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumus 
(nodrošināt ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, au-
džuģimenē) esošajiem bērniem tikšanos ar bioloģis-
kajiem vecākiem; nodrošināt psiholoģisko izpēti aiz-
bildņiem un aizbildnībā esošajiem bērniem; sniegt 
bērniem atbalstošus pakalpojumus – smilšu terapiju, 
klīniskā psihologa pakalpojumi atzinuma saņemša-
nai, kas nepieciešama pedagoģiski medicīniskā ko-
misijai, sociālā darbinieka konsultācijas; nodrošināt 
bērniem ilgtermiņā psihologa konsultācijas saistībā 
ar piedzīvoto vardarbību).
2. Kandavas novada domes priekšsēdētājai noslēgt ar 
nodibinājumu „Sociālās izglītības un atbalsta fonds”, 
reģistrācijas Nr.40008292185, deleģējuma līgumu 
par lēmuma pirmajā punktā noteikto pārvaldes uz-
devumu deleģēšanu uz laiku līdz vienam gadam.”.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēka 2020.gada 6.jūlijā.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 23. JŪLIJĀ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2020. GADA 30. JŪLIJĀ PLKST. 13.00

Ņemot vērā, 26. jūnijā Domē saņemto 
Sarmītes Segliņas iesniegumu, ar kuru viņa 
informē, ka pieņēmusi lēmumu atteikt stā-
ties darba attiecībās Kandavas novadā un 
kļūt par Sociālā dienesta vadītāju, Kanda-
vas novada domes sēdē š. g. 30. jūnijā par 
Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja 
pienākumu izpildītāju tika iecelta Ginta 
Freimane (attēlā), kura pienākumus pil-
dīs no 2020. gada 1. jūlija līdz brīdim, kad 
amatā tiks iecelts Sociālā dienesta vadītājs. 

Gintai Freimanei ir vairāk kā des-
mit gadu pieredze sociālajā darbā – no 
2008.  gada viņa strādā Kandavas novada 
sociālajā dienestā par sociālo darbinieku, 
no 2015. gada – par Ģimenes atbalsta no-
daļas vadītāju, bet no 2018. gada novem-
bra ir Aprūpe mājās nodaļas vadītāja.

Ieguvusi bakalaura grādu sociālajā 
darbā. 

Kā iepriekš ziņots, Kandavas novada 
sociālā dienesta līdzšinējais vadītājs Ints 
Leitarts, beidzoties amata pilnvaru termi-
ņam, izlēmis doties pensijā.

Apstiprināta 
Kandavas novada 
sociālā dienesta 
vadītāja pienākumu 
izpildītāja

Izdota rokasgrāmata par 
labu lauksaimniecības praksi 
amonjaka emisijas samazinā-
šanai Latvijā
Rūta Rudzīte

Zemkopības ministrija, vadoties pēc 
ieteikumiem, kas sniegti ANO EEK 2014.
gada Pamatkodeksā par labu lauksaim-
niecības praksi amonjaka emisiju ierobe-
žošanai un sadarbībā ar lauksaimniecības 
nozares ekspertiem no Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes, Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centra un lauk-
saimnieku nevalstiskajām organizācijām, 
ir sagatavojusi rokasgrāmatu par labu 
lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas 
samazināšanai.

 Rokasgrāmata ir praktisku ieteikumu 
ceļvedis lauksaimniekiem amonjaka emi-
sijas samazināšanai saimniecībā, ietverot 
ieteikumus par uzlabojumiem dzīvnieku 
novietnēs un ēdināšanā piena un gaļas liel-
lopu, cūku un mājputnu audzēšanā, kūts-
mēslu uzglabāšanā un izmantošanā, kā arī 
amonjaka emisijas samazināšanā no mine-
rālmēslu lietošanas.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direk-
tīvā 2016/22843 (NEC direktīva) Latvijai ir 
noteiktas amonjaka emisijas samazināšanas 

saistības uz 2020.gadu un 2030.gadu. Lauk-
saimnieki var sniegt nozīmīgu ieguldījumu 
amonjaka emisijas samazināšanā šī mērķa 
sasniegšanai, īstenojot labas lauksaimnie-
cības prakses ieteikumus saimniecībā. Tā-
dēļ ir sagatavota rokasgrāmata kā noderīgs 
palīgs labās prakses ieviešanai saimniecībā. 

Aicinām lauksaimniekus iepazīties ar 
rokasgrāmatu un pielietot sniegtos ieteiku-
mus savā saimniecībā! 

Labās prakses īstenošana nenozīmē 
tikai ilgtspējīgu saimniekošanu, sniedzot 
savu ieguldījumu vides aizsardzībā šodien 
un nākotnē, bet arī ekonomisku ieguvumu 
saimniecībai. Sniegtie ieteikumi kūtsmēslu 
apsaimniekošanā ļauj palielināt to ekono-
misko vērtību, bet ieteikumi precīzā mine-
rālmēslu lietošanā ļauj samazināt to patēri-
ņu un līdz ar to arī izmaksas.

Rokasgrāmata pieejama Zemkopības 
ministrijas TĪMEKĻVIETNĒ.

Informācija lauksaimniekiem

Apstiprināts projekts “Virvju trases izveide Kandavā, 
Teteriņu ielā”
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Kandavas novada domes sagatavoto projekta 
iesniegumu “Virvju trases izveide Kandavā, Teteriņu ielā 2” Nr.20-08-AL14-A019,2203-000014.
Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu un aizraujošu virvju trasi, lai veicinātu iedzīvotāju nodarbošanos 
ar fiziskajām aktivitātēm un dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas Kandavas novadā.
Projekta ietvaros plānots izveidot virvju šķēršļu trasi parka kokos Kandavā, Teteriņu ielā 2. Trase 
tiks veidota tā, lai nebūtu nepieciešams papildus drošības aprīkojums un algots personāls tās 
darbības nodrošināšanai. Trasi plānots uzstādīt aptuveni 1-1,5 m augstumā virs zemes un to veidos 
aptuveni 10-15 atrakciju posmi. Virvju trase būs pieejama apmeklētājiem bez darba laika, sezonas 
vai vecuma ierobežojumiem.
Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 30 000,00 EUR. Finansējuma avoti: ELFLA finansējums 
13 500,00 EUR apmērā un Kandavas pašvaldības līdzfinansējums 16 500,00 EUR.
Virvju trases ierīkošanas darbi tiks sākti 2020. gada vasarā, projektu plānots pabeigt 2020. gada rudenī.

Sintija Kokina, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Par elektrolīnijas rekonstrukciju  
un ielu apgaismojuma izbūvi Valdeķos
AS “Sadales tīkls” informē par būvdarbu uzsākšanu Kandavas pagasta Valdeķos objektā “TP-8211”. 
Rekonstrukcijas gaitā plānots demontēt esošās 0.4kV gaisvadu elektropārvades līnijas, uz kuras 
balstiem atrodas Kandavas novada pašvaldībai piederoša apgaismojuma līnija, un izbūvēt jaunas 
0.4kV zemes kabeļu līnijas.
Objekta realizācija paredzēta no 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 16. novembrim un to veiks 
uzņēmums SIA “VSD Serviss”.
Paralēli AS “Sadales tīkls” veiktajiem būvdarbiem, arī Kandavas novada dome līdz š.g. rudenim plāno 
realizēt projektu “Ielu apgaismojuma izbūve Valdeķos, Kandavas pagastā, Kandavas novadā”, kurā 
paredzēts izbūvēt apgaismojumu un uzstādīt 27 apgaismojuma balstus Valdeķu ielā, Valdeķos. 
Šobrīd pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu ielu apgaismojuma izbūvei, tas noslēgsies 08.06.2020.

AS “Sadales tīkls”

PROJEKTS
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(1996 – 1999)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

1998. gada 3. janvārī Mūzikas skolā uz-
stāda jaunu katlu ar apkures sistēmu

1998. gada 2. februārī Dārza ielā 6 dar-
bu sāk Kandavas Sociālā palīdzības centra 
divas nodaļas: informācijas un pabalstu un 
aprūpes mājās

1998. gada 1. martā skolu valdes vadī-
tājas amatā sāk strādāt Vēsma Grugule 

1998. gada 21. martā Kandavā notiek II 
folkmūzikas festivāls „Nāc uz manām tre-
pēm spēlēties”

1998. gada 29. martā Kandavas lute-
rāņu baznīcā koncertē trīs izcili mūziķi: 
Tālivaldis Deksnis (ērģeles), Jānis Sproģis 
(solists) un Arvīds Klišāns (mežrags). Kon-
certu atbalsta Saules banka, ieņēmumi pa-
redzēti baznīcas jumta remontam

1998. gada 1. aprīlī Lielajā ielā 36 izvei-
do Kandavas novada zemnieku konsultāci-
jas centru

1998. gada 4. aprīlī Kandavas kultūras 
namā notiek kostīmu mākslinieka un mo-
des dizainera Roberta Krauzes nepieradinā-
tās modes skate

1998. gada 22. aprīlī Kandavas kultū-
ras namā notiek Olgas disenīte. Tajā jau-
nos dziedātājus vērtē Olga Rajecka. No 30 
dalībniekiem uz pusfinālu Rīgā atlasa 12 
dalībniekus: I. Kalniņu, R. Erenfrīdi, Z. Jan-
soni, E. Kalniņu, D. Pakalnu, M. Botmani, I. 
Pumpuri, D. Zaueri, I. Celmu, I. Daņilevi-
ču, S. Vīnerti un I. Pietuhu

Kandavā pirmo reizi svin 
novada svētkus

1998. gadā 30. un 31. maijā notiek 
pirmie Kandavas novada svētki ar Cēres, 
Valdeķu, Zemītes un Matkules pašdarbnie-
ku piedalīšanos. Kolektīvi uzstājas pilsētas 
laukumos, pie kinoteātra „Senleja” un citur. 
Skvēros izstādītas gleznotāju, fotomāksli-
nieku, rokdarbnieču, amatnieku izstādes

1998. gada 20. jūnijā Kūrorta ielā 1 at-
klāj supermārketu „Lex-U”

1998. gada 21. jūnijā bijušā universāl-
veikala „Abava” vietā atklāj lielveikalu „Ula-
ra”. Tā īpašnieki ir U. un A. Aukšmuksti 

1998. gadā Kandavas katoļu draudze ar 
Sv. Bonifācija biedrības Vācijā atbalstu iegā-
dājas dzīvojamo ēku Liepu ielā 2 un sāk tur 
remontdarbus. Būvatļauju saņem firma „M 
un V”, par darbu vadītāju sabiedriskā kārtā 
ir domes deputāts Zigurds Megnis. Bez at-
līdzības strādā arī draudzes locekļi un pats 
Andrejs Mediņš

1998. gada 1. jūlijā oficiāli dibina Kan-
davas novada Sarkano Krustu

1998. gadā no 1. līdz 5. jūlijam Rīgā 
notiek XXII Vispārējie Dziesmu un XII 
Deju svētki. Pirmo reizi korim nav sava 
autobusa un pirmo reizi netiek dota iespēja 
par brīvu noskatīties deju koncertu „Dau-
gavas” stadionā

1998. gada 20. jūlijā slēdz Kandavas 
pienotavu. Bez darba paliek 34 šajā uzņē-
mumā strādājošie

1998. gada 20. jūlijā pabeidz naudas 
reformu, laižot apgrozībā 500 latu banknoti

1998. gada 7. augustā Kandavas sporta 
kompleksā sākas Zemes dienesta spartakiā-
de. Tajā piedalās 26 komandas no visas Lat-
vijas. Komandas sacenšas ne tikai dažādās 
sporta disciplīnās, bet arī „dziesmu karos”

1998. gada augustā uz SIA „Kopa 93” 
bāzes nodibinās ražošanas uzņēmums 

„Kurzemes pārtika”. Tas atrodas bijušā Kan-
davas sovhoztehnikuma „Mārtiņu” kom-
pleksa telpās. Direktors Jānis Jakobovics 
(1946 – 2016)

1998. gada augustā Kandavā pastāv 
divas Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas no-
daļas pirmorganizācijas: SK Tukuma rajona 
Kandavas p/o (Vera Lauva) un SK Kanda-
vas p/o (S. Jurēvica)

1998. gada 1. septembrī par novada 
domes kancelejas vadītāju sāk strādāt Ilona 
Jurševska

1998. gada 9. septembrī Lielajā ielā 16 
atklāj Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas no-
vada komitejas telpas

1998. gadā no 18. līdz 20. septembrim 
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma sta-
dionā notiek Latvijas Skolu federācijas rīko-
tās Latvijas VI Skolu Olimpiskās dienas. Ta-
jās piedalās vairāk nekā 50 skolu pārstāvju 
un kopā 1200 dalībnieki

Atklāj bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas

1998. gada 29. septembrī Kandavā 
atklāj bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. At-
tīrīšanas iekārtu projekta autors ir Juris 
Vītols. Rekonstrukcijas darbos iegulda 
120 000 Ls, Kandavas novada pašvaldības 
ieguldījums projektā ir 20%. Attīrīšanas 
iekārtu jauda ir 2000 m³ diennaktī. Pa-
sākumā piedalās Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Anatolijs 
Gorbunovs. 

1998. gadā no 1. līdz 3. oktobrim Kan-
davas pašvaldībā viesojas zviedru uzņēmē-
ji no sadraudzības komūnas Strengnesas. 
Viesošanās laikā zviedru uzņēmēji apmeklē 
SIA „Kandavas Priedaine” un Pedvāli, Kan-
davas vidusskolu, novada muzeju, mūzikas 
skolu, slimnīcu, veikalu „Ulara”

1998. gada 3. oktobrī notiek Saeimas 
vēlēšanas un tautas nobalsošana par 1998. 
gada 22. jūnija likuma „Grozījumi Pilsonī-
bas likumā” atcelšanu

1998. gadā no 3. līdz 10. oktobrim Dai-
nis Rozenfelds dodas uz Bonnu, lai kopā ar 
pašvaldību vadītājiem no Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas pieredzes apmaiņā apmeklētu 
astoņas pašvaldības Vācijā. No katras valsts 
Vācijā viesojas četri pašvaldību vadītāji. No 
Latvijas vēl ir Limbažu pašvaldības vadītājs 
un pārstāvji no Pašvaldību savienības un 
Ekonomikas ministrijas

1998. gada 29. oktobrī pamatojoties uz 
veikto iedzīvotāju aptauju un Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas 
atzinumu, Kandavas pilsētas ar lauku teri-
toriju dome nolemj mainīt nosaukumu uz 
„Kandavas novada dome”

1998. gada 29. oktobrī Kandavas no-
vada dome nolemj izdot pašvaldības avīzi 
„Kandavas Novada Vēstis”

1998. gadā Latvijas Sarkanā Krusta 
Kandavas novada komiteja saņem dāvanu 
no Afjordas (Norvēģija) – ātrās palīdzības 
mašīnu. Atslēgas pasniedz Kandavas no-
vada Sarkanā Krusta vadītājam Albertam 
Belertam

1998. gada 2. novembrī Triju Zvaigžņu 
ordeņa I pakāpes Goda zīmi piešķir Kanda-
vas slimnīcas galvenajam ārstam Andrim 
Aleksīnam

1998. gada 17. novembrī par godu 
Latvijas valsts 80. gadadienai ar domes bal-
vu – pulksteņiem ar gravējumu – apbalvo 
vēsturnieku Viktoru Vītolu (1930 – 2003), 
pašvaldības darbinieci Mildu Grīsoni 
(1922 – 2010), sporta kompleksa saimnieku 
Egonu Grinduli (1922 – 2009), greideristu 
Ilgoni Brikovu, elektromontieri Gunāru 
Goldbergu, mediķi Irēnu Vēciņu, kultū-
ras dzīves aktīvisti Nelliju Bērziņu (1922 – 
2006), kultūras darbinieci Veltu Puriņu, 
DET vadītāju Ernestu Kunkulbergu, pe-
dagogus Intu Freimani, Mārīti Bergu, Lai-
moni Ģiguli (1937 – 2019), Zigrīdu Bullīti 
(1926 – 2014), Alfrēdu Petroviču, Nīdiju 
Bergu (1926 – 1999), Arnoldu Gailīti

1998. gadā no 19. līdz 22. novem-
brim D. Rozenfelds piedalās Starptautiskās 
olimpiskās komitejas (SOK) rīkotajā kon-
gresā Barselonā (Spānijā). Tur viņam SOK 

priekšsēdētājs H. A. Samarančs pasniedz 
balvu par ieguldījumu sporta attīstībā

1998. gada 26. novembrī kinoteātra tel-
pas no Kandavas novada domes sāk īrēt i/u 
„Kino Senleja” īpašniece Anita Zīverte

1998. gada 28. novembrī Kandavas 
internātvidusskolā atklāj Kandavas Sporta 
klubu „Kandava”. Tajā piedalās olimpiskais 
čempions šķēpmešanā, novadnieks Jānis 
Lūsis (1939 – 2020) un Viļa Krištopana 
basketbola kluba pārstāvis, treneris Zi-
gurds Neimanis

1998. gada 1. decembrī Kandavas pilsē-
tas ar lauku teritoriju dome nolemj izveidot 
attīstības nodaļu. Par tās vadītāju apstiprina 
Ati Puhaļski

1998. gada 30. decembrī Kandavas 
dome nolemj ikmēneša pabalstu 50 latu ap-
mērā piešķirt novadniekam un sportistam 
Jānim Lūsim (1939 – 2020)

1998. gadā pabeidz apkures sistēmas un 
katlu mājas rekonstrukciju KLT

1998. gadā Ozolu ielā 3 atver gaļas 
veikalu

1998. gadā Kandavas kultūras centra 
paspārnē sāk darboties grupa „Avenus”, ku-
ras sastāvā muzicē Jānis Tabūns (ritma ģi-
tāra), Andis Feldmanis (basģitāra), Guntis 
Spalis (taustiņinstrumenti), Dailis Plezers 
(bungas), Solvita Jansone (vokāls)

Ministru Kabinets apstiprina 
Kandavas novada statusu

1999. gada 19. janvārī „Tukuma Ziņu” 
paspārnē iznāk pirmais „Kandavas Ziņu” 
pielikums. Par tā vadītāju apstiprina Ingu 
Priedi. 20. februārī svinīgi atklāj „Kandavas 
Ziņu” biroja telpas

 1999. gada 1. februārī Latvijas Repub-
likas Ministru Kabinets pieņem lēmumu 
apstiprināt Kandavas novada statusu

1999. gada 1. februārī līdzekļu eko-
nomijas nolūkos nolemj likvidēt avīzes 
redaktora un korespondenta štata vietas. 
Līdz ar to no darba atbrīvo redaktori Viju 
Lejiņu (1933 – 2018) un korespondentu 
Saimonu Sudmali

1999. gada 23. februārī Kandavas no-
vada domē notikušajā izsolē par 140 latiem 
mēnesī tūristu centru „Plosti” iznomā rīdzi-
niekam Kasparam Oļehnovičam

1999. gada februārī Kandavas Mākslas 
skolas ēkas 1. stāvā izvieto novada bibliotē-
ku nodaļu, kurā apvienojas Kandavas pilsē-
tas, Valdeķu, Cēres, Zemītes un Matkules 
bibliotēkas

1999. gada 23. martā Kandavas nova-
da dome oficiāli apstiprina Latvijas Sarkanā 
Krusta Kandavas novada komiteju

1999. gada martā izveido Kandavas 
novada Ģimeņu atbalsta centru „Vesta”. Tā 
priekšsēdētāja un psiholoģe ir Dita Lūka

1999. gada 1. maijā uz paša vēlēšanos no 
Kandavas novada Kultūras centra vadītāja 

No Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz Kandavas novadam
Bioloģisko 
attīrīšanas 
iekārtu 
atklāšana 
1998. gada 
29. septembrī

Katlu mājas un 
apkures sistēmas 

atklāšana KLT

Veikala “Ulara” atklāšana 1998. gada 
21. jūnijā

II Folkmūzikas 
festivāls Kandavā 
1998. gada 21. martā
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amata atbrīvo Alfredu Ķieģeli (1949 – 2018) 
un apstiprina Ivetu Grunti

1999. gada 5. maijā sīvā cīņā par Gada 
skolēnu kļūst Kandavas internātvidusskolas 
skolniece Agnese Priede

1999. gada 14. maijā izveido Kanda-
vas novada bezpeļņas sabiedrību ar iero-
bežotu atbildību „Kandavas novada Soci-
ālās palīdzības centrs”. Ģenerāluzņēmējs 
ir A/S „RBS - Skals”. Būvdarbus veic SIA 
„Amatnieks”. Projektu ir izstrādājusi pro-
jektētāju firma „Grafi - X” arhitektes Rutas 
Krūskopas vadībā. Par direktoru ieceļ Intu 
Leitartu, par vietnieku Egilu Sudmali

1999. gada 27. maijā Kandavas luterā-
ņu baznīcā iesvēta jauno Kandavas K. Mī-
lenbaha vidusskolas karogu. Karoga metu 
zīmē Dainis Gajevskis, to izgatavo skolas 
absolvente Janīna Puhaļska

 1999. gada 27. maijā par Kandavas 
K. Mīlenbaha vidusskolas direktori apstip-
rina V. Gruguli 

1999. gada 31. maijā par Kandavas 
internātvidusskolas direktori apstiprina 
Aiju Blitti

1999. gadā no 4. līdz 6. jūnijam Kanda-
vas sporta kompleksā notiek kārtējās Iekš-
lietu ministrijas darbinieku sporta spēles

1999. gada 2. jūlijā Kandavā notiek 5. 
Latvijas Kristīgās savienības kongress

1999. gada 10. jūlijā Irlavas pagas-
ta Studentu kalnā notiek Tukuma rajona 
Dziesmu svētki. Tajos piedalās arī Kanda-
vas jauktais koris. Svētki sākas ar piemi-
ņas brīdi pie Irlavas skolotāju semināra 
seminārista, skolotāja un ērgeļnieka Jāņa 
Bētiņa (1830 – 1912) pieminekļa, pie kura 
rajona kori un diriģentu koris pirmo reizi 
izpilda J. Bētiņam veltītu Romualda Jer-
maka dziesmu „Tik tāla skaņa”

1999. gada 20. augustā Jelgavas ielā 4a 
svinīgi atklāj jaunās Sociālās palīdzības cen-
tra telpas 

1999. gada 27. augustā Zīļu ielā 2 
piešķir telpas Kandavas policijas iecirkņa 
izvietošanai

1999. gada 18. septembrī Kandavā at-
klāj VII Latvijas skolu jaunatnes Olimpiskās 
dienas. Tajās piedalās aptuveni 1500 jaunie-
šu no visas valsts

1999. gada 18. septembrī Mežotnē 
Latvijas sakoptāko pilsētu apbalvošanas pa-
sākumā Kandava saņem 1. vietu pilsētu ar 
lauku teritoriju grupā

1999. gada 17. novembrī Kandavas lu-
terāņu baznīcā iesvēta Kandavas internātvi-
dusskolas karogu. Karoga autore J. Puhaļs-
ka, meta autors D. Gajevskis

1999. gada 28. novembrī Kandava par 
administratīvi teritoriālās reformas iedzī-
vināšanu saņem valdības apbalvojumu Ls 
38 000 apmērā. To izmanto ceļu sakārtoša-
nai, kā arī skaņu aparatūras iegādei Kanda-
vas novada kultūras centra vajadzībām

1999. gada 14. decembrī Kandavas 
novada sociālās palīdzības centrā dibina 
Kandavas novada Invalīdu biedrību. Par tās 
priekšsēdētāju ievēl Andri Irbi 

1999. gada 17. decembrī Kandavā 
viesojas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga. Viņa apciemo Kandavas internāt-
vidusskolu, Sociālās palīdzības centru, 
galeriju „Vējspārns”, tiekas ar Mākslas, 
Mūzikas un Deju skolas skolotājiem un 
audzēkņiem

1999. gada decembrī bijušās Kandavas 
radiorūpnīcas teritorijā darbu sāk a/s „Ma-
gdeburgers” - lieljaudas tehnikas serviss 
un tirdzniecības centrs. Tās direktors Ivars 
Kirmuška

(Turpinājums sekos)

Šobrīd nosaukums „Slimnīca” Kandavā apzīmē vairs tikai ēku Abavas labā krasta kalnā pa ce-
ļam uz Ozolāju estrādi. Bet 1945. gada jūnijā šajā ēkā izveidoja Kandavas zonālo slimnīcu ar 25 
gultas vietām. Pēc trīsdesmit gadiem, 1975. gadā, slimnīcā ir 110 gultas vietas pacientiem, strā-
dā 15 ārsti, 43 medmāsas un feldšeri. Līdz 1969. gadam lielākā daļa kandavnieku piedzima savā 
pilsētā, slimnīcā bija rentgena un fizioterapijas kabineti, operācijas zāle, bet, pats galvenais, bija 
cilvēki, kuri ar milzīgu atdevi strādāja šajā medicīnas iestādē. Tieši šajā laikā Kandavas slimnī-
cas darbs nebija iedomājams bez dakteriem Filmanovičiem.

Aksilda Petrevica, Kandavas novada 
muzeja vēsturniece

Vairāk nekā divus gadu desmitus kan-
davnieku un tās apkārtnes ļaužu veselība 
bija ārstu – Lidijas un Staņislava Filmano-
viču rūpju objekts. Te izveidojās viņu ģi-
mene, piedzima un izauga abi bērni.

Šogad dakterim Filmanovičam jūnijā 
apritēja simts gadi. Viņi bija ienācēji, bet 
kļuva par savējiem…

Staņislava dzīves gājums
Kā rakstīts Rīgas sv.Franciska katoļu 

baznīcas izdotajā „vecuma zīmē” – Sta-
ņislavs Ignatijs Filmanovičs nācis pasau-
lē 1920. gada 14. jūnijā. Beidzis Rīgas 
1.ģimnāziju, bet 1950. gada 3.jūnijā LVU 
(Latvijas valsts universitātes)medicīnas 
fakultāti, saņemot kvalifikāciju – ārsts. 
Acīmredzot, darbs Kandavas slimnīcā 
prasa papildus zināšanas, tāpēc 1954. gada 
11.maijā, jau veicot ķirurga pienākumus 
Kandavas rajona slimnīcā, saņem atestāci-
jas komisijas atzinumu, ka ir ceturtās ka-
tegorijas ķirurgs. Tieši ķirurģija kļūst par 
galveno daktera Filmanoviča darba jomu, 
tajā pašā laikā viņa uzdevums ir arī pie-
ņemt dzemdības, īpaši, ja ir sarežģījumi. 
Tāpēc arī tiek apgūtas zināšanas, kārtoti 
pārbaudījumi un iegūta pirmās kategori-
jas ķirurga kvalifikācija. Nenovērtējamas 
zināšanas ārstam, kuram katru dienu bija 
jābūt gatavam gan nosacīti parastai apen-
dicīta operācijai, gan pēkšņā negadījumā 
cietuša cilvēka glābšanai, deva 1961. gadā 
trīs mēnešu kursi neatliekamajā ķirurģijā 
Ļeņingradas( tagadējā Pēterburga) Kirova 
vārdā nosauktajā Ārstu kvalifikācijas cel-
šanas institūtā. Ka šīs zināšanas un ķirur-
ga pašaizliedzība ļauj darīt brīnumus, ap-
stiprina notikums, kurš tolaik pat nonāca 
centrālās preses slejās. Raksts 1964. gada 
16. janvāra laikrakstā „Cīņa” sākas ar frag-
mentu no vēstules: „Šovasar mūsu dēls 
Longins bija izbraucis no Rīgas uz Zente-
nes ciemu apmēram 30 km no Kandavas. 
Astoņgadīgais zēns bija uzkāpis apmēram 
7 metru garā priedē. Zars, uz kura viņš 
stāvēja, lūza. Krītot zemē, zēnam cits zars 
iedūrās vēdera dobumā, pārplēšot diafrag-
mu, nobrāžot aknas, novirzījās uz plaušu 
dobumu, saplēšot plaušu plēves. Vairākas 
dienas Kandavas slimnīcas ķirurģiskās 
nodaļas vadītājs ārsts Filmanovičs ar pārē-
jo medicīnisko personālu cīnījās par zēna 
dzīvību, kas viņiem arī izdevās. Par to, ka 
mūsu dēls palika dzīvs, mēs varam pa-
teikties tikai ārsta pašaizliedzībai. I. un E. 
Augstkalni”. Tālāk raksta autore A.Klim-
kāne apraksta tikšanos ar zēna vecomāti: 
„Pati biju klāt pie tās nelaimes… Ieskrien 
istabā mazdēla draugs un sauc, ka Longi-
nam cauri zars izdūries. Metos ārā, skatos, 
nāk puika sev priekšā rokā turēdams zaru, 
bet otrs gals… cauri… Steidzīgi izsaucu 
ātro palīdzību. Tikmēr to lielo priekšējo 
zara gabalu kolhoza ļaudis nozāģēja… – 
un vecāmāte ienes drānā ievīstītus priedes 

zara gabalus. Izmēram ar centimetra mēru 
– 11 cm apkārtmērs…

Ja tik ātri nebūtu no Kandavas ieradu-
sies ātrā palīdzība, ja tik operatīvi nebūtu 
rīkojušies mediķi, ja tajā pašā brīdī kāda 
slimnīcas darbiniece – šoreiz tā bija slim-
nīcas sanitāre Leontīne Reinbaha – ne-
devusi zēnam savas asinis. Ja ķirurgs tik 
prasmīgi neoperējis… Vai ne tieši tādēļ 
Longins, mazais zēns, varēja atkal aizskriet 
pie lielās priedes un pabrīnīties: oho, va-
rens kritiens bija!”

Domāju, ka ne viens vien kandavnieks 
varētu pastāstīt par situācijām, kad daktera 
Filmanoviča pašaizliedzība un prasme pie-
ņemt ātrus, sarežģītus un grūtus lēmumus 
glāba dzīvības. Arī šī raksta autore noteikti 
var teikt, ka divas reizes bērnībā brāļa dzī-
vību glāba ķirurgs. Vai dakterim Filmano-
vičam bija darba laiks? Tā īsti nē, jebkurā 
diennakts mirklī dzīvoklī varēja atskanēt 
telefona zvans un pa īsāko ceļu, cauri dār-
zam viņš steidzās uz savu slimnīcu. Ārsta 
profesija prasa lielu pašaizliedzību, īpaši 
mazās pilsētās. Ja pacientam jāsniedz pa-
līdzība, jāglābj dzīvība, rēķināties ar savu 
laiku nav iespējams.

1953. gada 5. novembrī, pēc nostrādā-
tajiem obligātajiem trīs gadiem( un des-
mit dienām), uz Kandavu pārceļas jauna 
terapeite Lidija Birzniece. Kandavā par 
ķirurgu strādā studiju biedrs Staņislavs 
Filmanovičs. Jaunie ārsti izveido ģimeni 
un uz daudziem gadiem kļūst par savējiem 
Kandavā. 

Lidijas dzīves gājums
Lidija Filmanoviča (dzim.Birzniece) 

piedzimst Rīgā, 1924. gada 23. decembrī. 
No 1934. gada mācās Barkavas 6-klasīga-
jā pamatskolā, kuru beidz 1939. gada 17. 
maijā. Ieraksts beigšanas liecībā vēsta: „Ar 
tiesībām iestāties vidusskolā”. Natālijas 
Draudziņas ģimnāzija Rīgā tiek pabeigta 
jau kara laikā. No 1944. gada 29. aprīļa līdz 
3. oktobrim ( vācu okupācijas laikā) viņa 
strādā par kancelejas ierēdni. Rudenī Li-
dija Birzniece iestājas Medicīnas fakultātē, 
kuru beidz 1950. gadā. Ir apgūts vispārējās 
ārstniecības kurss un saņemta kvalifikāci-
ja – ārsts. Pēc ierašanās Kandavā ( 1953. 
gads) līdz pat 1975. gada novembrim dak-
tere rūpējas par Kandavas un apkārtnes 
iedzīvotāju veselību. Daudzi kandavnieki 
atceras zinošo un precīzo terapeiti dakteri 
Lidiju Filmanoviču.

Atpūtai un spēku atgūšanai derēja ko-
pīgi ceļojumi ar draugiem, makšķerēšana. 
Meita atceras, ka azarts noķert kārtīgu 
lomu vairāk gan bijis mammai, tēvs tik-
mēr dabas klusumā labāk palasījis kādu 
grāmatu.

1975. gadā abi ārsti atgriežas Rīgā.
Staņislavs Filmanovičs strādā Rīgas 

rajona poliklīnikā par ķirurgu, bet 1988. 
gada 2. februārī aiziet mūžības ceļos.

Lidija Filmanoviča līdz aiziešanai 
pensijā 1992. gada decembrī strādā Rīgas 
7.  poliklīnikā par reimokardioloģi. Lidija 
aiziet aizsaulē 2008. gada 16. augustā. 

Abi ārsti ir apbedīti Meža kapos Rīgā.

Kandavas dakteri FilmanovičiNo Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz Kandavas novadam

Daktere 
Filmanoviča – 
vidū, pirmā no 
labās daktere 
Austrupa

Dakteris 
Filmanovičs 

pirmais no 
labās

Foto no Filmanoviču ģimenes personīgā arhīva
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS KULTŪRA

KULTŪRA UN IZKLAIDE
11. JŪLIJĀ
17.00–20.00 Brīvrunu Batls – uzvarētājs 
balvā saņem ierakstu no “401” studijas, kā 
arī iespēju uzņemt profesionālu mūzikas 
videoklipu par velti. Batlā gaidāma Latvijas 
repa leģendas Nātres uzstāšanās. – Kandavas 
promenādē

18. JŪLIJĀ
13.00 Grenču ciema svētki – Programmā: 
sporta spēles un sportiskas aktivitātes, 
radošā nodarbība “Apglezno savu pastkastīti 
un izveido dārza dekoru!”, brāļu Dermaņu 
velotriāla paraugdemonstrējumi, Jāņa Moiseja 
koncerts – Grenču ciema daudzdzīvokļu māju 
pagalmā un sporta laukumā 

24. JŪLIJĀ
15.00 Atbalsta grupa Zantes pagasta 
audžuģimenēm – Zantes kultūras namā

25. JŪLIJĀ
19.00 Aijas Vītoliņas un Romāna Vendiņa 
koncerts – Kalnmuižas pilī

31. JŪLIJĀ
19.00–20.30 Daces Straumes koncerts, 
meditācija “Skaņu stāsti” (gongi, kokle, vēja 
zvani, dziedošie trauki u.c skaņu vibrācijas) – 
Līdzi ņemt paklājiņus, segas sēdēšanai vai 
gulēšanai – Ieeja bez maksas – Matkulē, 
dīķmalā
23.00 Muzikālā vasaras nakts performance 
“ZIEDU DUETS” – Biļetes iepriekšpārdošanā 
no 6. jūlija, biļetes cena 10,- EUR – brīvdabas 
estrāde “Ozolāji”

1. AUGUSTĀ
11.00 Vānes pagasta un sporta svētki – 
Vānes kultūras namā, Vānes pamatskolas 
sporta laukumā – Programmā: sporta spēles, 
Matkules amatierteātra izrāde „Burvīgie 
blēži” (L. Stumbre), Koncerts: Iveta Baumane, 
Roberts Pētersons, Viesturs Samts. 

7. AUGUSTĀ
19.00 Tukuma kultūras nama bērnu vokālā 
ansambļa “Punktiņi” koncerts – Zantes 
kultūras namā
19.00 Teātra izrāde “Lielais loms” – brīvdabas 
estrāde “Ozolāji”

IZSTĀDES
13.06.–05.09.2020. Kaspara Poriņa 
fotogrāfiju personālizstāde “Mozaīkas” – 
Kandavas novada muzejā
01.07.–05.09.2020. Elitas Blumbahas gleznu 
izstāde “Sieviete/Dieviete” – Kandavas 
novada muzejā – Tikšanās ar autori 17. jūlijā 
plkst. 18.00! Laipni aicināti!
01.07.–31.08.2020. Fotoizstāde 
“Redzamais – neredzamajā” – Vānes 
pagasta bibliotēkā – Fotogrāfijas tapušas ar 
Jūrmalas pašvaldības atbalstu, projekta “Mēs 
Jūrmalai” ietvaros. Izstādē redzamos darbus 
fotografējuši cilvēki ar redzes traucējumiem.
01.07.–31.08.2020. Valda Opmaņa gleznu 
izstāde “Ziedu parāde” – izstāde apskatāma 
darba dienās no 10.00-16.00. Ieeja bez 
maksas – Kandavas kultūras nama izstāžu 
zālē “Vējspārns”

SPORTS
8. jūlijā
19.30 LBL2 pārbaudes spēle Kandava/Anzāģe 
pret BK Saldus – Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikuma stadionā vai Kandavas sporta hallē

11. jūlijā
10.00–19.00 TM Rings Kandavā – vakara 
noslēdzošo cīņu aizvadīs Latvijas vadošais 
smagā svara bokseris Kristaps Zutis. 
Reģistrācija no plkst. 10:00, dalība bez 
maksas – Kandavas promenādē

PASĀKUMI 
KANDAVAS 

NOVADĀ

Kandavā šovasar notiks 
Gaisa balonu festivāls un 
grilēšanas teātris
Gaisa balonu un grilēšanas festivālā Kandavā, 
kas notiks 14. un15. augustā piedalīsies 10-12 
gaisa balonu ekipāžas no Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas. 
Plānoti gaisa balonu vakara un rīta 
demonstrācijas lidojumi, kā arī vakaros, ap 
22.30 paredzēta gaisa balonu spīdēšana un 
degļu šovs. Aktuālā informācija par gaisa 
balonu aktivitātēm būs pieejama Kandavas 
novada FB lapā pirms pasākuma. 

Kandavā grilē 
2020. gada 15. augustā, Kandavas gaisa 
balonu festivāla ietvaros Kandavas Promenādē notiks Grilēšanas un BBQ teātris – teātra izrāde visai 
ģimenei „Grilēšanas garšas pasakas”. Izrādes laikā notiks izglītojoši un izklaidējoši pasākumi ar 
degustācijām un meistarklasēm. Varēs piedalīties grilēšanas dueļos, iepazīt grilus un to aprīkojumu, 
baudīt dažādus grilētus ēdienus (arī veģetārus), piedalīties viktorīnās un konkursos, kurus rīkos 
pasākuma atbalstītāji Grilētāju brālība un „Rīgas Miesnieks”. Skatītājiem būs iespēja arī pašiem kļūt 
par izrādes veidotājiem, izmēģinot praktiskas lietas kopā ar pieredzējušiem meistariem. Izrādes 
noslēgumā pirmatskaņojums sanākušajiem gardēžiem – „Grilētā sivēna dziesma”.

Koncerti
14. augustā plkst. 21.00 Bruņinieku pilskalnā visus interesentus priecēs tradicionālais koncerts 
“Savējie savējiem” un 15. augustā plkst. 21.00 Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji” grupas “Sestā 
jūdze” jubilejas koncerts.
Sīkāka informācija pa tālr.: 29157360 (Iveta)

Muzikālā vasaras nakts 
performance  
“ZIEDU DUETS” Kandavā
31. jūlijā plkst. 23.00 Kandavas brīvdabas 
estrādē “Ozolāji gaidāma muzikālā vasaras 
nakts performance “ZIEDU DUETS”. 
Ilgums: 50 minūtes.
Lomās: Ķeizarkronis: operdziedātājs Juris 
Jope; Roze: Baiba Renerte; Dārznieks: 
mākslinieks Didzis Paeglis.
Programmā: pasaulē pazīstamas populārās 

mūzikas melodijas, kā arī pasaulslavenu operu un mūziklu dueti.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 6. jūlija, biļetes cena EUR 10.00.

Uzvelc puķaino kleitu un satiksimies “Pļavā” – tā aicina Abavas 
attīstības centra aktīvisti. Biedrības biroja telpas, kuras atrodas 
tajā pašā ēkā, kur autobusu pietura, ir pārtapušas par satikša-
nās un atpūtas vietu un atvērtas gandrīz katru dienu jeb tad, 
kad ir vaļā, tad var nākt. 
Iveta Piese

Dabas parka “Abavas senleja” lielākā 
vērtība ir dabiskie zālāji. Pateicoties māks-
liniecei Lindai Priedniecei daži no Abavas 
senlejai raksturīgajiem augiem tagad ir uz-
ziedējuši uz telpas sienas. 

Apmeklētāji šeit var saņemt informāci-
ju par Abavas senlejas dabas vērtībām, var 
saplānot pārgājienu maršrutus un kopā ar 

vides gidiem doties piedzīvojumos Kanda-
vas un Sabiles apkārtnē.

Tikšanās vieta “Pļava” piemērota ma-
ziem pasākumiem - draugu tikšanās, pre-
zentācija, seminārs, ballīte. 

Ir wi-fi, projektors, kafija, limonāde. 
Ērti var piebraukt ar automašīnu līdz pat 
durvīm. 

Vairāk informācijas zvanot Ivetai Pie-
sei – 28396830.

Iveta Piese, māksliniece Linda Priedniece un vides gide Līga Aukšmuksta jaunajās 
telpās

Atvērta tikšanās vieta “Pļava”

Veloorientēšanās 
un Fotoorientēšanās 

rezultāti
No 1.līdz 30. jūnijam norisinājās Kandavas 
novada velotūre 2020 “Iepazīsti Kandavas 
novadu!”, kas aicināja deviņos maršrutos 
iepazīt Kandavas novada tuvākas un tālākas 
apskates vietas. Pavisam tūrē bija 9 maršruti, 
kuru kopējais garums ir ap 141,2 kilometriem. 
Sveicam sešus velotūres dalībniekus ar 
piedalīšanos: Anšancs Emīls, Kulmanis 
Ervīns, Melne Laura Kristīne, Prātiņa Agneta, 
Prātiņa Jana un Rašmane Baiba! (Par balvu 
saņemšanu, sazināsimies personīgi).

No 21. maija līdz 23. jūnijam visi interesenti 
tika aicināti atpazīt 25 ēkas un ielas Kandavā 
“Fotoorientēšanās pa Kandavu “pirms” 30-60 
gadiem”. Nācās atpazīt tādas ielas kā Džema 
Bankoviča, Imanta Sudmaļa, Komjaunatnes, 
Oktobra iela vai tādas iestādes kā frizētava 
Skačkova ielā, Buļļu stacija, “Dinamo” māja, 
Limonādes cehs u.c. Vēstures liecību 
meklējumos devās septiņi dalībnieki: Astašovs 
Edgars, Atteka Meldra, Gotfrīda Ilze, Ķilpe 
Madara, Priede Agnese, Priede Ināra un 
Zeberiņa Tīna. Sveicam visus dalībniekus! (Par 
balvu saņemšanu, sazināsimies personīgi).

Valdeķu ciematiņa 
svētku 2020 un Kandavas 
pagasta sporta svētku 
rezultāti
27. jūnijā Valdeķos norisinājās Valdeķu 
ciematiņa svētki 2020 un Kandavas pagasta 
sporta svētki. Sporta spēļu rezultāti:

KOMANDAS:
Futbols:
1. „Āpšenieki”
2. „Pazudušie dēli”
3. „Zālājs”

Volejbols:
1. „Pazudušie dēli”
2. „Radiņi”
3. „Labeckis”

Strītbols:
1. „Pazudušie dēli”
2. „Zālājs”
3. „Āpšenieki”

INDIVIDUĀLI:
Šķīvīšu mešana:
1. Roberts Rozentāls
2. Madara Timoško 
3. Laila Laisovska

Šautriņu mešana 
(sievietes):
1. Lienīte Berļizova
2. Ilona Logina
3. Evita Zaļevska

Šautriņu mešana 
(vīrieši):
1. Artūrs Kabels
2. Māris Timoško
3. Edijs Projums

Šaušana (sievietes):
1. Sabīne Jurševica
2. Evita Zaļevska
3. Viktorija Timoško

Šaušana (vīrieši):
1. Edgars Redko
2. Ainārs Kļava
3. Aldis Berļizovs

Trīscīņa sievietēm:
1. Evita Zaļevska
2. Svetlana Timoško
3. Viktorija Timoško
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TM Rings Kandavā
Cīņas sporta pārstāvji – iesācēji, amatieri un 
profesionāļi! Jums ir iespēja izaicināt savu 
drosmi un iekāpt ringā 11. jūlijā no plkst. 10.00 
Kandavā vecpilsētas Promenādē.

Startēt varēs gan pēc Boksa, gan Kikboksa un 
MMA noteikumiem.

Vakara noslēdzošo cīņu aizvadīs Latvijas 
vadošais smagā svara bokseris Kristaps Zutis 
(7-1-2, 7 KO).

Nenokavē un piesakies.
• 11.07.2020., reģistrācija 10.00, sākums 12.00
• Dalības BEZ MAKSAS
• Latvija, Kandava
PIETEIKŠANĀS - https://bit.ly/3dRPPs2

Pēc “TM Rings” būs iespēja izbaudīt Latvijas repa 
leģendas Nātres organizētu brīvrunu batlu, kurā aicināts 
piedalīties ikviens rīmju meistars. Formāts – 2 raundi pa 1 minūtei – žūrijas noteiktais uzvarētājs 
piedalās nākamajā raundā. (Žūrijā – Kurts, Nātre u.c.). Uzvarētājs balvā saņem ierakstu no “401” 
studijas, kā arī iespēju uzņemt profesionālu mūzikas videoklipu par velti. Batlā gaidāma Latvijas 
repa leģendas Nātres uzstāšanās. Būs pārsteiguma viesis.

15. jūnijā Rojas novada Spor-
ta skolas organizētajās vieglat-
lētikas sacensībās U-14, U16 
vecuma grupās piedalījās arī 
Kandavas novada vieglatlēti, 
kas jau ar 12. maiju atsākuši 
klātienes treniņus un gatavo-
jas Latvijas čempionātiem sta-
dionos, visās vecuma grupās.

Starts izdevās ražīgs, jo tika izcīnītas 
pavisam divpadsmit dažāda kaluma me-
daļas. Visaugstvērtīgāko rezultātu un attie-
cīgi arī 1.vietu lodes grūšanā U-14 grupā 
izcīnīja Agnete Muskeite, sasniedzot per-
sonisko rekordu 12.11 metri. Šajā grupā 
lodes grūšanā viss pjedestāls mūsu mei-
tenēm: 2. vietā Anabella Pāža ar rezultātu 
10.82m, 3. vietā – Marta Rūta Šteinberga 
ar rezultātu 10.69metri. 

Arī zēniem lodes grūšanā U-14 grupā 
1. vietā Kārlis Didzis Asars ar rezultātu 
10.03 metri. Kārlim arī sudraba meda-
ļa šķēpa mešanā ar rezultātu 29.60 metri. 
3. vietā šķēpa mešanā Roberts Barkāns ar 
rezultātu 26.33m. 

U-16 vecuma grupā sudrabs Arnim 

Mileikam 60m ar rezultātu 7.98 sek., kā 
arī zelta medaļa lodes grūšanā ar rezultātu 
12.20m. 3.vieta šajā grupā 60m Valteram 
Ulmanim Dankeram ar rezultātu 7.99 sek. 
200m U-16 grupā bronza Artūram Jēcim ar 
rezultātu 27.18 sek. Vēl divas medaļas U-16 
grupā izcīnīja Roberts Vismanis – sudrabs 
šķēpa mešanā ar rezultātu 32.06m un bron-
za lodes grūšanā ar rezultātu 10.63m. Vēl 
bronzas medaļa šķēpa mešanā U-16 grupā 
Aleksai Sakai ar rezultātu 29.33m. 

Sacensībās startēja arī Kārlis Vilkaušs, 
Matīss Feldmanis, Rūdis Babris, Klāvs Ga-
zibars, Krišjānis Botmanis. 

Treneris Andrejs Gross

Atklāta taku skriešanas 
seriāla sezona
19.jūnija tveicīgajā pievakarē PIE Teteriņu ezera 
peldvietas tika atklāta Kandavas novada taku 
skriešanas seriāla trešā sezona. 
Pirmajā kārtā piedalījās 12 dalībnieki ar plašu 
pārstāvniecību – no Kandavas, Talsu, Engures 
un Mazsalacas novadiem. Spēcīgākajās grupās 
uzvarēja viesi no Engures un Mazsalacas 
novadiem.
Nākošās taku seriāla kārtas gaidāmas: 4. jūlijā Matkules centrā pie dīķa, 17. jūlijā Kandavā pie 
kafejnīcas “Nāriņa”, 7. augustā Matkules pagasta Buses pilskalnā, 4. septembrī pie Cēres skolas un 
18. septembrī Kandavā.
Datumi, vietas un laiki var tikt mainīti. Sekojiet informācijai!

Sākusies pieteikšanās Kandavas novada atklātajam 
čempionātam futbolā!
Līdz 7. jūlijam norisinās pieteikšanās Kandavas novada atklātajā čempionātā futbolā. Komandas 
pieteikt un sīkāku informāciju saņemt, zvanot Igoram Zaļevskim pa tālruni – 29149754.

27. jūnijā Tukuma pilsētas stadionā notika Tukuma vieglatlēti-
kas kluba atklātās sacensības vieglatlētikā U-10, U-12 un pie-
augušo grupās. Sacensībās piedalījās arī mūsu novada sporta 
skolas jaunie vieglatlēti, kopumā izcīnot vienpadsmit dažāda 
kaluma medaļas.
Indulis Matīss

Jaunākajā grupā, kas ir U-10 vecuma 
grupa, zelta medaļa bumbiņas mešanā 
Līgai Paulai Stepiņai ar rezultātu 22.55 
m Miķelim Babrim arī uzvara bumbiņas 
mešanā ar rezultātu 32.35m un sudrabs 
300m skriešanā ar rezultātu 57.07 sek. 
Bronza tāllēkšanā Rolandam Podiņam ar 
rezultātu 3.30m un sudrabs 60m skriešanā 
ar rezultātu 10.50 sek. Vēl viena zelta me-
daļa Sindijai Patrīcijai Leicei, proti, tāl-
lēkšanā ar rezultātu 3.36m un sudraba me-
daļa 60m skriešanā ar rezultātu 10.62 sek. 

Divas bronzas medaļas Martai Erenfrīdei 
60m skriešanā ar rezultātu 10.64 sek. un 
300m ar rezultātu 1:00.95 sek. 

U-12 vecuma grupā bronzas medaļa 
Inesei Grīnbergai tāllēkšanā ar rezultātu 
3.19m. 

Pieaugušo grupā zelta medaļa lodes 
grūšanā Naurim Smirnovam ar rezultātu 
10.67m. 

Sporta skolas komandā startēja arī Il-
vars Rožinskis, Ingus Rožinskis, Gustavs 
Drīksna, Eduards Petriņš, Dārta Vilkauša 
uz Artūrs Jēcis. 

Treneri A.Gross un A.Rožinskis.

Sporta skolas vieglatlētiem atsākušies 
starti sacensībās

Sporta skolas jaunākie vieglatlēti ar 
labiem panākumiem startē Tukumā

Viss goda pjedestāls mūsu meitenēm
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“Šie puiši ar koku strādā kā 
ar plastilīnu,” tā par SIA “Eko 
wood factory” komandu saka 
uzņēmuma īpašnieka sieva 
Līga Vaivade-Kalnmeiere. Un 
tas patiesi nebūt nav pārspīlēti 
teikts, jo uzņēmuma specia-
lizācija ir sarežģītu interjera 
priekšmetu un pārdrošāko 
dizaineru ideju realizācija.
Līga Šupstika

SIA “Eko wood factory” valdes priekš-
sēdētājs Edgars Kalnmeiers kokapstrādes 
jomā darbojas astoņpadsmit gadus- ar 
koku sācis strādāt jau pusaudžu vecumā, 
bet pirmo kokapstrādes uzņēmumu reģis-
trējis, sagaidot pilngadību. “Mācījos Rī-
gas 19. arodvidusskolā par galdnieku, pēc 
tam augstskolā studēju uzņēmējdarbību. 
Sāku ar vienkāršiem privātpersonu pasū-
tījumiem – gatavoju durvis, galdus, krēs-
lus. Pirmais lielākais darbiņš bija kafejnīcā 
“Imulas”, kad izgatavojām dažus galdu un 
krēslu komplektus. Tā maz pamazām esam 
izauguši,” par savu ceļu uz pašreizējo amatu 
stāsta uzņēmējs.

Uzņēmuma klienti ir ne tikai no Lat-
vijas, projekti realizēti arī Krievijā, Itālijā, 
Vācijā. Komplicētākais no tiem bijusi sav-
rupmāja Itālijā, kurai tika izgatavoti sarež-
ģīti koka izstrādājumi pēc vēsturiskiem pa-
raugiem. Edgars stāsta, ka joprojām realizē 
arī individuālu klientu pasūtījumus, tomēr 
vairāk specializējas uz lielajiem projektiem. 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”, Latvijas Ban-
ka, Rīgas pils, Dzintaru koncertzāle Jūrma-
lā,” viņš uzskaita uzņēmumus, kuros reali-
zēti projekti, piebilstot, ka sadarbība ar šāda 
līmeņa partneriem ir kļuvusi par ikdienu. 
Taujāts par līdz šim lielāko realizēto objek-
tu, viņš min Latvijas Nacionālo bibliotēku 
un piebilst, ka tur SIA “Eko wood factory” 
gatavotie paneļi ir atrodami 6000 kvadrāt-
metru platībā. “Pēdējais lielais projekts, ko 
īstenojām ir dvīņu torņi “Z-Towers” Rīgā,” 
viņš piebilst. Lai realizētu šāda mēroga 
darbus, uzņēmums piedalās projektu kon-
kursos, bet ar atsevišķiem dizaineriem un 
pasūtītājiem gadu gaitā ir izveidojusies ilg-
gadēja sadarbība.

SIA “Eko wood factory” atrodas tepat 
Kandavas pagastā un specializējas sarežģī-
tu mēbeļu dizainu, dekoratīvu sienas pa-
neļu, koka interjera priekšmetu un koka 
fasāžu ražošanā. “Ražotne aprīkota ar mo-
dernu tehnoloģisko bāzi, iespējams izgata-
vot dekoratīvus koka paneļus, kas līdzinās 
mākslas darbiem, izliektas koka konstruk-
cijas, ugunsizturīgus koka paneļus, kā arī, 
pielietojot unikālu frēzēšanas tehniku, var 
radīt jebkura digitālā attēla 3D kopijas,” 
par produktu daudzveidību stāsta Edgars, 
norādot uz sarindotajiem paraugiem pie 
ražošanas telpu sienām, kas ilustrē viņa sa-
cīto. Uzņēmējs uzsver, ka neražo standarta 
produktus, tiek strādāts pēc individuāla 
pasūtījuma, tāpēc katrs rezultāts ir pilnīgi 
atšķirīgs. Jautāts par izejmateriālu iegādi, 
viņš saka, ka mēbelēm izmantojamās koka 
plāksnes iegādājas no Vācijas vai Austrijas, 
bet masīvkoka dēļus iepērk tepat Latvijā. 

Uzņēmumā strādā 40 darbinieku no 
Kandavas un Tukuma. “Ja objekts ir kur 
tālāk, tad uz tā realizācijas laiku piesaistām 

vietējos puišus. Darbiniekus atrodam caur 
sludinājumiem. Mums ir projektu vadītājs, 
kurš, realizējot lielos projektus, pārvācas uz 
objektu. Vagoniņā tiek iekārtots birojs, tur 
uz vietas viņš zīmē, mēra un strādā ar pui-
šiem,” ikdienas darba procesu ilustrē Edgars.

Sarunas gaitā ievirzāmies šobrīd aktuālajā 
tēmā par koronavīrusu Covid-19, jautāju, vai 
valstī izsludinātā ārkārtas situācijas un ierobe-
žojumi saistībā ar vīrusu ir ietekmējuši uzņē-
muma ikdienu. Uzņēmējs norāda, ka ierobe-
žojumu sekas ir graujošas un šobrīd liela daļa 
darbu ir apturēti uz laiku vai pavisam (saruna 

ar Edgaru Kalnmeieru notika 18.06.2020.). 
“Aizbraucām ar savu piedāvājumu uz izstādi 
Londonā, uzrunājām potenciālos klientus, 
sākām strādāt ar paraugiem, cenām un tā 
tālāk. Tiklīdz sākās kovidkrīze, tā arī visi plā-
notie projekti beidzās īsti nesākušies. Uz doto 
brīdi visam strīpa pāri un nekas nenotiek,” 
esošo situāciju komentē Edgars, piebilstot, 
ka laimīgā kārtā pie dažiem projektiem tepat 
Latvijā darbu var turpināt. 

Kā atzīst uzņēmuma īpašnieks, līdz 
šim Eiropas Savienības fondu finansējums 
nav izmantots, uzņēmuma attīstībā tiek 

VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

Uzņēmēji meklē  
darba rokas!

l Upeņu audzēšanas uzņēmums aicina 
darbā strādniekus darbam uz upeņu 
lasīšanas kombaina. Darbs maiņās, 
atalgojums 40 EUR par maiņu pēc nodokļu 
nomaksas. Nepieciešami atbildīgi un 
fiziski izturīgi darbinieki. Iespējamais 
darba sākšanas laiks – jūlija vidus, pec 
tam varam nodrošināt ar citiem darbiem. 
Telefons saziņai – 26565624

l SIA POST SERVICE meklē adresēto un 
reklāmas sūtījumu piegādātājus, kas 
dzīvo Kandavā. Reklāmas sūtījumus 
(pasūtījumus) piegādājam tieši līdz dzīves 
vietai 4–6 reizes mēnesī. Var apvienot ar 
pamatdarbu. Bruto alga – 50 EUR
Lūgums zvanīt darbdienās no plkst. 9.30 
līdz 16.00 – tālr.: 26307774
e-pasts: ilona.antonova@postservice.lv

l SIA “SAKTA” Tukums aicina darbā: 
Šūšanas iekārtu operatorus (šuvējas 
mācekļus) Kandavā. Nodrošina 
apmācības.
Sīkākai informācijai zvanīt uz tālr.: 
63122493
Alga bruto: 430–600 EUR

l SIA “SAKTA” Tukums (reģ. nr. 
49203003060) aicina darbā Šuvēju 
(Kandavā). Vēlama iepriekšēja pieredze, 
iemaņas šūšanā. Iespējams nodrošināt ar 
dzīvojamo platību.
Sīkākai informācijai zvanīt uz tālr.: 
63122493
Alga bruto 480–800 EUR

l SIA LATLAFT aicina darbā Guļbūves ēku 
celtnieku darbam Kandavas ražotnē
CV un īsu pieteikuma vēstuli ar norādi 
“Guļbūves ēku celtnieks” sūtīt uz e-pastu: 
LATLAFT@LATLAFT.LV līdz 19.06.2020
Kontakttālrunis: +371 65071105.
Alga bruto: 1830–2200 EUR

l SIA “Elfa” aicina darbā elektriķi. 
Nepieciešama specializētā izglītība. 
Sīkāka informācija pa tālr.: 29127253

l SIA “Kalve Kandavā” aicina darbā 
strādnieku apbedīšanas birojā. Vajadzības 
gadījumā nodrošina ar dzīvojamo platību. 
Sīkāka informācija pa tālr.: 29289373.

l SIA “Columba” aicina darbā 
mežstrādniekus (-ces), darbs meža 
kopšanā. Alga 600–850 EUR. T.26573171

l SIA “Igh” piedāvā darbu traktoristam. 
Sīkāka informācija pa tālr.: 27302782.

l Z/s “Lieknes” piedāvā darbu traktoristam 
uz sezonas laiku. Tālr.: 29465282

l Uzņēmums “LatvWoodEco” Vānes 
pagastā aicina darbā namdari – meistaru 
guļbūvēs. Tālr.: 20003629.

l Pašnodarbināta persona (pirtnieks) 
piedāvā darbu vasaras sezonā – 
pirts slotu siešana. Var apvienota ar 
pamatdarbu. Tālr.: 26398240.

l Uz sezonas darbu aicina darbā 
kombainieri. Tālr.: 29998743.

TE IR
DARBS Kad koks pārtop mākslā

Uzņēmuma klienti 
ir ne tikai no 
Latvijas, projekti 
realizēti arī Krievijā, 
Itālijā, Vācijā. 
Komplicētākais 
no tiem bijusi 
savrupmāja 
Itālijā, kurai tika 
izgatavoti sarežģīti 
koka izstrādājumi 
pēc vēsturiskiem 
paraugiem.
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Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2020. gada 1. līdz 30. jūnijam 
reģistrēti mirušie: 

Bekmanis Laimonis (1933) Matkules pagasts
Brīgere Melita (1927) Talsu novads

Jansons Jānis (1934) Kandava
Jantons Arnolds (1937) Matkules pagasts
Kotovs Anatolijs (1971) Kandavas pagasts

Muska Lienīte (1948) Matkules pagasts
Ozolniece Anita Velga (1939) Matkules pagasts

Ozolnieks Gunārs (1956) Zemītes pagasts
Pētersons Ernests (1941) Kandava

Vasule Māra (1936) Rīga
Strazdiņa Mirdza (1937) Rīga

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Sveicam jūnijā salaulātos 
Silvu un Anriju Sirmos

Jolantu Vītolu-Tokarevu un Vjačeslavu Tokarevu
Katrīnu un Valteru Bolevicus
Sandu un Mārtiņu Jurjānus

Laulību  
noslēguši

* * *
Jūlijā  

Smaragda kāzās  
sveicam Ilgu un Daini Pluģus

Zelta kāzās  
sumināsim Rasmu un Agri Klausus!

Sācies aktīvais  
kāzu laiks,
kad Dzimtsarakstu ceļi 
ved pļavās, pilskalnos, 
mežos un muižās, lai 
dzirdētu jauno pāru solī-
jumus un skanīgos “Jā”! 
Mūsu novads var lepoties 
ar ievērojamu izbraukuma 
laulību skaitu vasarā. 
Kopš 2013. gada, kad ir atļauts slēgt laulību 
brīvā dabā, aptuveni 80 ceremonijas ir noti-
kušas Kalnmuižas pilī un Rūmenes muižā.

Foto: Katrīna un Valters Bolevici  
savā kāzu dienā 26.06.2020. Rūmenes muižā  

(Fotogrāfs: L. Pētersone)

Saulainā 13. jūnija dienā viesu namā “Kārkli” savu 50. kāzu ju-
bileju svinēja matkulnieki Inta un Jānis Sniķeri. Tāpat kā pirms 
50 gadiem, roku rokā, saviļņojuma un nedaudz arī uztraukuma 
pārņemti, goda kāzu ceremonijā Inta un Jānis atkal viens otram 
teica “jā” vārdu. 

Līga Šupstika

Zelta kāzu pāri skaistajos 
svētkos sveica ne tikai kupls 
radu un draugu pulks, bet 
arī Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Priede un 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Maija Zariņa. “Mums vienmēr 
ir bezgala liels prieks ciemoties 
pie krietniem un čakliem ļau-
dīm, kas ar savu darba tikumu 
ir stiprinājuši mūsu novadu un 
Latviju. Lai arī dzīve ir raiba kā ziedu pļava, 
Jūs esat pratuši savas kopā nodzīvotās dienas 
pavadīt saulaini,” – vēlot saskanīgus dzīves 
gadus arī turpmāk, sacīja I. Priede.

Par sava vīra vecākiem pastāstīja vede-
kla Ilze:

“Intas un Jāņa mīlestības stāsts iesākās, 
abiem satiekoties Intas darbā veterināra-
jā praksē. Abi ieskatījās viens otrā un pēc 
gada nolēma dzert kāzas. Un cik man zi-
nāms, tad opītim vajadzēja apbruņoties 
ar pacietību, lai omītei pielabinātos, jo tā 
uzreiz tā dzirkstelīte neesot bijusi. Laulības 
notika 1970.gada 13. jūnijā Tukuma rajona 
dzimtsarakstu birojā.

Jānis ilgus gadus nostrādājis par trak-
toristu, šoferi, Inta audzinājusi bērnus 
un saimniekoja pa mājām. Savā laikā 
Inta ir strādājusi gan par zootehniķi, gan 
kolhoza konservu cehā. Abi visu mūžu 

pavadījuši Matkulē 
dzimtas “Strautnieku” 
mājās, kas reiz piede-
rējušas Jāņa vectēvam. 
Tagad saimniekošana 
ir nodota dēla Inta, 
mana vīra pārziņā, bet 
opītis piepalīdz it visur 
kur nepieciešams, jo 
nemaz nespēj tā vien-
kārši sēdēt un noska-
tīties. Bieži arī noder 
viņa padoms un piere-

dze. Mazbērnu pulciņš nav liels, bet abi le-
pojas ar saviem diviem mazbērniem Emīlu 
un Aneti, kuri vienmēr ciemojoties piepa-
līdz saimniecībā un mājas darbos.

Par vaļaspriekiem runājot, balles abiem 
ir aktuāla lieta, īpaši opim. Ome vairāk ir 
saimniece, viņas sirdslieta ir dārzs. Viņa mīl 
dārzā eksperimentēt, audzēt, sēt, izmēģināt 
ko jaunu. Un viss viņas dārzā zied un aug. 
Opis Jānis viņai ir palīgs it visā- gan saim-
nieciskās lietās dārzā, gan virtuvē. Ome cep 
visgardākās burkānu un ābolu plātsmaizes. 
Opis ir galvenais krāsns kurinātājs, kā arī 
palīdz visu sagriezt un samizot. Visu viņi 
dara kopā.

Protams, bez saviem strīdiem un ka-
šķiem neiztikt. Bet manuprāt, viņu ilgās 
kopdzīves noslēpums ir mācēt pieņemt to, 
ka katrs mēs varam domāt atšķirīgi un pa-
likt pie sava, bet tomēr atrast kompromisu 
un turpināt saskanīgi un mīļi dzīvot kopā.” 

Domāt atšķirīgi, 
bet palikt kopā 

investēta daļa no peļņas. “Šobrīd esam uz-
rakstījuši projektu jumta pārseguma siltinā-
šanai un seguma nomaiņai,” viņš teic, pie-
bilstot, ka līdz rudenim to būtu jāpabeidz.

Taujāts par uzņēmuma tuvākiem un tā-
lākiem mērķiem, viņš ar plašu rokas vēzie-
nu norāda uz tālāk pie meža esošo vīnogu 
plantāciju. “Vīnogas aizņem 2 hektārus, bet 
tām vēl augt un augt. Ikdienā pie vīnogām 
strādā divi cilvēki,” savus nākotnes plānus 
ieskicē Edgars, precīzi gan nenorādot, vai 
saldajām ogām kādreiz būs lemts tapt sulā, 
vīnā vai kādā stiprākā dzērienā.

Paldies sirsnīgajai, zibenīgi reaģējoša-
jai un zinošajai Kandavas ātrās palīdzības 
brigādei – Ilzei Karolei, Ingai Strautmanei un 
Mihailam Zinčenko – par palīdzības sniegšanu 
un prasmīgu nogādāšanu uz slimnīcu Rīgā pēc 
negadījuma Kandavas novadā!

Alpīnists Imants Zauls

Pateicības

Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā no 2020. gada 1. līdz 

30. jūnijam reģistrēti 3 jaundzimušie:
Diāna Emīlija, Madeta, Sofija, Rihards  

un Emīls!

SVEICAM VECĀKUS!

Vēlos pateikt paldies!
Pateikt paldies ir ātri un vienkārši, bet kā-

diem vārdiem lai izsaka vēl daudz lielāku pa-
teicību tiem cilvēkiem, kas palīdz veciem, vien-
tuļiem un maznodrošinātiem senioriem, lai arī 
viņiem sagādātu svētkus!

 Mans vislielākais prieks ir tas, ka šie lie-
lie darītāji visi ir jaunieši, bet vieni jau viņi to 
nevarētu, iesaistās arī uzņēmēji, ražotāji, citi 
līdzcilvēki. Ļoti vēlos atzīmēt Intu Lakstīgalu, 
kura pašlaik nedzīvo Latvijā, bet iedomājās par 
to, ka varētu palīdzēt kādam vecam vientuļam 

cilvēkam viņas dzimtajā pilsētā. Uz Intas atsū-
tītās kartiņas rakstīts: “Lai Jūs zinātu, ka neesat 
viena un par Jums domā!” 

Šiet Latvijā, Kandavā, lielākā darītāja ir Ilze 
Gotfrīda un vēl citi jaunieši, kuru vārdus nezi-
nu. Viņi ziedo savu laiku un līdzekļus, lai mūs 
vecos, vientuļos iepriecinātu. Un sirdī ieplūst 
liels siltums un savilņojums, ka mums ir tāda 
jaunatne! 

Paldies visiem, kas šajā akcijā piedalās!
A. K.- vientuļa pensionāre  

no Ozolu ielas 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. 7 (183). 
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

IZSOLES
Kandavas novada dome rīko ne-
kustamā īpašuma – “Dadži”, Kan-
davas pagasts, Kandavas novads, 
otro izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Dadži”, Kandavas pa-
gasts, Kandavas novads, kadastra numurs 
9062 014 0043, sastāv no zemes vienības 2,77 ha 
platībā, ar kadastra apzīmējumu 9062 014 0184. 
Izsoles objekta sākumcena 8000,00 euro, Izso-
les nodrošinājums – 800,00 euro. Izsole notiks 
2020. gada 10. augustā 11.00, Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2020. gada 
7.  augustam, personai, kura vēlas piedalīties 
izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz izsoles die-
nai jāiemaksā Kandavas novada domes kontā 
izsoles nodrošinājuma nauda. Nosolītā cena jā-
samaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz paš-
valdības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš sa-
skaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem var 
iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā 
www.kandava.lv. 

Kandavas novada dome rīko ne-
kustamā īpašuma „Kaudzītes”, 
Kandavas pagasts, Kandavas no-
vads, atsavināšanu, otro izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Kaudzītes”, Kandavas pa-
gasts, Kandavas novads, kadastra numurs 9062 
015 0210, sastāv no zemes vienības 1,21 ha pla-
tībā kadastra apzīmējums 9062 015 0210 un trīs 
ēkām, kadastra apzīmējumi: 9062 015 0210 001; 
9062 015 0210 002 un 9062 015 0210 003. 
Izsoles objekta sākumcena 3200,00 euro, Izsoles 
nodrošinājums – 320,00 euro. Izsole notiks 2020. 
gada 10. augustā plkst. 11.10 Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2020. gada 
7.  augustam, personai, kura vēlas piedalīties 
izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz izsoles die-
nai jāiemaksā Kandavas novada domes kontā 
izsoles nodrošinājuma nauda. Nosolītā cena jā-
samaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz paš-
valdības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš sa-
skaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem var 
iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā 
www.kandava.lv. 

Kandavas novada dome rīko ne-
kustamā īpašuma „Valdeķu garā-
žas”, Kandavas pagasts, Kandavas 
novads atsavināšanu, atkārtotu iz-
soli ar augšupejošu soli.
Nekustamais īpašums „Valdeķu garāžas”, Kan-
davas pagasts, Kandavas novads, kadastra nu-
murs 9062 515 0006, kas sastāv no garāžas ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0110 004.
Izsoles objekta sākumcena: 9090,00 euro. Izso-
les nodrošinājums: 909,00 euro. Izsole ar augš-
upejošu soli notiks 2020. gada 24. augustā 
plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 
6, Kandavā.
Pirmpirkuma tiesības ir reģistrētam zemes īpaš-
niekam, kuram ir tiesības iesniegt pieteikumu 
līdz 2020. gada 17. augustam. Ja pirmpirkuma 
tiesīgā persona izmantos savas tiesības, izsole 
nenotiks un iemaksāta nodrošinājuma nauda tiks 
atgriezta pretendentiem.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2020. gada 
21.  augustam, personai, kura vēlas piedalīties 
izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz izsoles die-
nai jāiemaksā Kandavas novada domes kontā 
izsoles nodrošinājuma nauda. Nosolītā cena jā-
samaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz paš-
valdības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš sa-
skaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem var 
iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā 
www.kandava.lv.

KMMS piedāvā jaunu 
mācību programmu – 
“Sitaminstrumentu spēle” 

Ar nākamo mācību gadu Kandavas 
Mākslas un mūzikas skola piedāvās jaunu 
profesionālās ievirzes izglītības program-
mu – Sitaminstrumentu spēle, kurā spe-
cialitāte sastāvēs no ksilafona/marimbas 
spēles un bungu spēles. 
• Programmā uzņem 9-10 gadus vecus 
bērnus.
• Mācību ilgums – 6 gadi.
• Pieteikumus pieņems no 3.augusta skolas 
lietvedībā.
• Sekot informācijai www.kandavasmms.lv

Attālinātās mācīšanās laikā 
Kandavas Reģionālās vidus-
skolas 5.b klases skolēni kopā 
ar vienaudžiem no Vācijas, 
Ukrainas un Turcijas, skolotā-
jas Gundegas Uzuliņas vadī-
bā, īstenoja projektu «We can 
still do it! E-learning in times 
of corona”.

Tiešsaistes kurss pamudina 
uzsākt eTwinning projektu

Aprīļa sākumā Latvijas eTwinning at-
balsta dienests uzsāka tiešsaistes kursu 
“Starptautisku projektu organizēšana par 
skolēnu pašvadītu mācīšanos un sadarbību 
tiešsaistē, kurā skolotāji no Latvijas, Ukrai-
nas un Vācijas plānoja uz kopīgi īstenoja 
vairākus sadarbības projektus. Kursā pie-
dalījās arī Kandavas Reģionālās vidussko-
las angļu valodas skolotāja Gundega Uzu-
liņa: “Esmu piedalījos vairākās eTwinning 
mācībās. Kad izlasīju par starptautiskajiem 
tiešsaistes kursa nodarbībām, es pievie-
nojos tiem, lai uzzinātu, kā kopā ar savu 
klasi varētu izveidot kādu starptautisku 
projektu. Tas man bija liels izaicinājums, jo 
šis bija mans pirmais patstāvīgi īstenotais 
projekts. Nebija viegli, jo pakārtoti pro-
jektam, skolēniem bija arī mācības. Pār-
svarā sadarbība ar skolniekiem norisinājās 

ZOOM platformā. Skolēni diskutēja, iz-
teica savas idejas, viedokli un iespējamos 
risinājumus.”

Projektā izveido kopīgu 
e-grāmatu

Projekta tēma: “We can still do it! E-le-
arning in times of corona” (Mēs joprojām 
to varam! Attālinātā mācīšanās koronas 
vīrusa laikā) nav nejauša – skolēni dalījās 
pieredzē par to, kā COVID – 19 ietekmējis 
viņu ikdienu un salīdzināja situāciju da-
žādās valstīs. Skolēni un skolotāji dalījās 
savā starpā ar IKT rīkiem, kurus viņi iz-
manto mācībām un to, kā mācību process 
norit viņu valstīs. Strādājot kopā, skolēni, 
izmantojot StoryJumper rīku, izveidoja 
e-grāmatu ar kopīgi uzrakstītu stāstu par 
COVID-19 vīrusu.

Projektā iemācās sadarboties 
tiešsaistē un apgūst jaunas 
tehnoloģiojas

Projekts deva iespēju ar aktuālas tēmas 
palīdzību pilnveidot skolēnu valodas pras-
mes, kā arī iepazīstināt ar dažādiem IKT 
rīkiem un mācīt sadarboties. Dažu dienu 
laikā skolēniem bija jāapgūst daudz un da-
žādi tiešsaistes rīki. Gundega stāsta, ka “Šī 
mācību gada mērķis bija klases saliedētība, 
līdz ar to uzskatīju, ka šajā projektā ir jāie-
saista visa skolas 5b klase, tas ir 24 skolēni. 
Daži skolēni veidoja ilustrācijas, citi domā-
ja stāstus, bet kuriem labi padodas veidot 

prezentācijas, tie veidoja prezentāciju vai 
filmiņu par sevi, klasi vai pilsētu. Skolēni 
parādīja labas sadarbības prasmes strādāt 
komandā.” 

Sadarbība ir lielākais 
ieguvums gan skolēniem, 
gan skolotājiem

Jautāta par lielākajiem projekta iegu-
vumiem, Gundega atklāj, ka “gan skolē-
nu, gan skolotāju lielākais ieguvums dar-
bojoties šajā projektā ir komunikācija un 
sadarbība ar jaunajiem sadarbības part-
neriem, bet nozīmīga ir arī prasme darbo-
ties tādos tiešsaistes rīkos kā StoryJumper, 
ActionBound, LearningApps, kā arī vei-
dot prezentācijas un rakstīt stāstus angļu 
valodā.” Viņa priecājas, ka skolēniem ir 
radušās jaunas projekta idejas, kuras viņi 
centīsies realizēt septembrī, kad visi varēs 
tikties klātienē.

Gundega Uzuliņa, Kandavas 
Reģionālās vidusskolas 5.b klases 

audzinātāja un angļu valodas skolotāja

Kandavas Reģionālās vidusskolas skolēni attālināto mācību 
laikā īsteno starptautisku eTwinning sadarbības projektu

Kandavā turpina uzstādīt 
videonovērošanas 
kameras
Kameras uzstādītas 
pie Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolas 
un skolas parkā. 
Videonovērošanas 
sistēmu izbūves darbi 
pabeigti arī Bruņinieku 
pilskalnā pie Pulvertorņa.

Slēgta nodaļa “Medicīnas 
aprūpe mājās”
Kandavas novada Sociālais dienests informē, 
ka līdz 28. jūlijam slēgta nodaļa “Medicīnas 
aprūpe mājās”. Vajadzības gadījumā lūgums 
vērsties pie sava ģimenes ārsta.


