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SPORTS
Vieglatlētu 
panākumi 
Latvijas 
čempionātos 10. lpp. >

AKTUĀLI

Gaisa balonu 
festivāls Kandavā

12. lpp. >

Cēres sētās dzīvo ģimeniski 
un pēctecīgi

1. jūlijā konkursa “Diženi Kandavas 
novadā 2020” žūrijas komisija viesojās Cē
res pagastā, kur šogad konkursam pieteikti 
divi pretendenti. 

 Nominācijai “Sakoptākā privātmāja” 
pieteikts īpašums “Pakalni”, kurā saimnie
ko divas ģimenes. Komisiju sagaidīja Rei
nis Puplaks, kurš pastāstīja, ka pusi mājas 
apdzīvo viņš ar dzīvesbiedri Jolantu Gūt
šmiti, bet otru pusi – Jolantas brālis Jānis 
ar sievu Sanu. 

Abas ģimenes mājā saimnieko septiņus 
gadus un ik gadu piemājas teritorijā tiek 
veikti kādi remontdarbi un uzlabojumi. 
Kādreizējo krūmāju vietā iekopts zāliens, 
gar labības lauka un ceļa malu sastādītas 
tūjas un eglītes, puķu dobes un puķes po
diņos, krāšņo mājas pagalmu. “Viss, kas 
dārzā redzams no koka – lapene, soliņi, 
puķu kastes – ir pašu rokām gatavots”, pa
stāstīja Reinis. Ziemas tumšajos vakaros 
nams ir pamanāms no liela attāluma un 
garāmbraucējus priecē ar Ziemassvētku 
dekorācijām. Lampiņas, gaismas virtenes 
ir Reiņa vājība. 

Apskatītas dižākās sētas Cēres,  
Vānes un Matkules pusē
Turpinās konkursa “Diženi Kan-
davas novadā 2020” pretendentu 
vērtēšana. Komisija jau apskatī-
jusi Cēres, Matkules, Kandavas 
un Vānes pagasta sakoptākos 
īpašumus.

Līga Šupstika

“Pakalni” pieteikti kā sakoptākā 
privātmāja Cēres pagastā

Vānes 
pagasta 

pirts “Pie 
Circenīšiem”

Ziedos 
slīgst  
”Zīlēni” 
Matkules 
pagastā

Savus 
talantus 
demonstrē 
Ira Rulle no 
Vānes

Turpinājums 2. lpp
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Neticami, it kā vēja spārniem 
paskrējis laiks, un vasara 
sliecas uz rudens pusi, un 
darbu apjoms turpina augt. 

Steidzam veikt ielu sakārtošanas dar
bus, būvniecības darbus pagastos un 
pilsētā. Prieks, ja varam savu novadu 
padarīt skaistāku. 

Tuvojas jaunais mācību gads, un 
augusta beigās atkal dosimies apse
kot mūsu novada izglītības iestādes, 
cerot, ka skolēni varēs atgriezties sko
lās un mācīties klātienē. Tikai mums 
pašiem ir jābūt atbildīgiem, lai mūsu 
novadu neskartu šīs pandēmijas sekas 
un varam dzīvot savā novadā pilnvēr
tīgu dzīvi.

Ir noslēdzies konkurss uz Zemītes 
sākumskolas direktora amatu, un do
mājam, ka skola būs ieguvēja ar jau
nām vēsmām, bet saglabājot savas tra
dīcijas. Ar kopīgu darbu un neatlaidību 
var panākt daudz!

Prieks, ka Kandavas Lauksaimnie
cības tehnikuma dienesta viesnīca ir ie
guvusi mūsdienīgu dzīves telpu, mūsu 
pilsētas zīmols – stadions ir atguvis 
savu krāšņumu un var doties ceļā uz 
jauniem, sportiskiem sasniegumiem.

Tradicionāli ir noticis Mākslas ple
nērs, kura rezultātā pilsēta ieguvusi 
koši veidotu autoostas telpu. Galve
nais, lai Kandavas novadā kūsā dzīve, 
tāpēc atbalstām arī pagasta svētku pa
sākumus, kultūras un sporta notiku
mus, kopā sanākšanas brīžus. Augustā 
gaidāmas, gan starptautiskas kartinga 
sacensības, gan gaisa balonu festivāls 
un grilēšanas svētki, teātra viesizrādes, 
mūsu pašu ļaužu veidotas koncertizrā
des – saviem cilvēkiem, savam nova
dam. Notiks novada sporta svētki, kā 
arī iestāžu un uzņēmumu sporta svētki 
un citas aktivitātes.

Vasarā ir satikts tik daudz mūsu 
novada iedzīvotāju, apciemotas viņu 
skaisti sakoptās sētas, jo turpinās kon
kurss “Diženi Kandavas novadā”, kura 
laikā saņemam tik daudz pozitīvu 
emociju un uzklausām interesantus 
stāstus. 

Tikai iepazīstot savu novadu vi
sos sīkumos, varam izvērtēt un darīt 
tālākos darbus. Turpinām cīnīties par 
sava novada pastāvēšanu, un ticēt, ka 
izdosies!

Patiesā cieņā, Jūsu 
Inga Priede, Kandavas novada 

domes priekšsēdētāja

Vasara 
sliecas uz 
rudens pusi!  Komisija ciemojās arī “Lagzdiņu” mā

jās jeb z/s “Auzukalni”, kas pieteikta nomi
nācijai “Sakoptākā zemnieku saimniecība”. 
Sarmīte un Juris Grenevici pastāstīja, ka 
šī ir bioloģiskā saimniecība, kuras pamat
nodarbošanās ir bioloģiski audzēta labība. 
“Īpašumā saimnieko Grenevicu dzimta jau 
trešajā paaudzē. Māju uzcēla vecaistēvs, 
kurš 1949. gadā tika izsūtīts uz Sibīriju, 
tagad tā pieder meitai,” stāstīja Juris Gre
nevics, kurš kopā ar sievu Sarmīti te saim
nieko ikdienā. Saimniecībā ir arī ābeļdārzs 
vairāku hektāru platībā, aitu ganāmpulks 
un mājputni pīles, tītari un vistas. 

Taujāti par Eiropas Savienības projek
tu fondu finansējumu izmantošanu, Juris 
un Sarmīte norādīja, ka meita un znots  ir 

izmantojuši projektu naudu saimniecības 
attīstībai un tehnikas iegādei. 

Vānē ne tikai skaisti,  
bet arī radoši

3.jūlijā žūrijas komisija viesojās Vā
nes pagastā, lai tiktos ar trim konkursa 
pretendentiem. 

Tika apskatīts Vinetas un Aināra 
Kindzuļu dārzs, kas pieteikts nominācijā 
“Skaistākais dārzs”. Kindzuļu ģimenes īpa
šums vienmēr bijis sakopts un piemājas 
dārzs priecē ar krāšņām puķu dobēm, mā
jas “Ausekļi” sienu rotā goda zīme “Kan
davas novada sakoptākā sēta 2013”. 

Žūrija tikās arī ar darbīgo Vānes pa
gasta pirts “Pie Circenīšiem” saimnieci 
Zaigu Žagatu. Pirti iecienījuši ne tikai 
Kandavas novada iedzīvotāji. Arī tuvējo 
novadu ļaudis labprāt piektdienas vakarus 
pavada karsējoties pirtī un baudot drau
dzīgu atmosfēru. Zaiga pastāstīja, ka pirts 
savu nosaukumu ieguvusi circeņu dēļ, kas 

dzīvo pirtī un skaļi 
sisina. Tie, kas pirmo
reiz apmeklē pirti mēdz 
aloties, domādami, ka 
saimniece pirtī skaļruņus 
iemontējusi. 

Savus talantus komisijai de
monstrēja vāneniece Ira Rulle. Kundze 
aizraujas ar dažāda veida rokdarbiem vei
do dārza dekorācijas no veciem dvieļiem, 
zeķubiksēm un citiem saimniecībā atro
damiem materiāliem, veido rotājumus un 
dāvanas dekupāžas un citās tehnikās. 

Matkulē 
dižas un skaistas sētas

Matkules pagastā konkursam “Diženi 
Kandavas novadā 2020”  pieteikti četri 
pretendenti.

Nominācijā “Veiksmīgākais tūrisma 
piedāvājums” pieteikta viesu māja “At
matas”, kurā komisiju sagaidīja brīvdienu 
mājas īpašniece Juta Bitāne. Ņemot vērā, 

ka brīvdienu mājā 
atpūtās viesi, par 
viesu nama piedā
vājumu saimniece 
pastāstīja pie sa
vas dzimtas mājas, 
kurā dzīvo kopš 

1996. gada.
Viesu nams atro

das 20 km attālumā no 
Kandavas un piedāvā iz

īrēt viesību telpu ar kamīnu 
30 personām un nodrošina nakts

mītnes trīs istabās. Viesu ērtībām namā 
ir pirts, virtuves stūrītis, TV un mūzikas 
centrs. Sportiskām aktivitātēm pieejams 
volejbola laukums, bruģēts basketbola 
laukums, futbola vārti, velosipēdu noma, 
makšķerēšana, peldvieta (dīķis), sauļoša
nās vieta, 10 telšu vietas, ugunskura vieta, 
pastaigas mežā.   

Matkules pagasta daudzdzīvokļu mājā 
“Meldri”1 Ilze Rezevska un Artis Birģelis 
sava dzīvokļa balkonu pieteikuši nomi
nācijai “Krāšņākais balkons”. Uz balkona 
izveidota ziedoša oāze, to rotā puķpodi ar 
dažādu krāsu begonijām un pelargonijām, 
bet veldzējošu paēnu dod kuplais vīnogu
lājs. Dzīvokļa ārsiena dekorēta ar gludiem 
oļiem, bet balkona galā ierīkotās koka 
kāpnes ļauj mājas mīluļiem sunim un ka
ķim ērti iziet pastaigā piemājas dārzā un 
veikli atgriezties atpakaļ.   

“Zīlēnos” žūrijas komisiju sagaidīja 
Ivars Jirgensons ar meitu Mairu Jirgenso
ni, kura te saimnieko kopā ar dzīvesbiedru 
Jāni Valtsonu. Koka guļbūves māja “Zīlē
ni” celta 20 gados un 2000.gadā tā pilnī
bā atjaunota. Dzīvojamās istabās atstātas 
malkas krāsnis, lai saglabātu lauku sētas 
auru. Kā īstā lauku sētā, pie mājas izbū
vēts āra pagrabs. Piemājas teritoriju rotā 
ziedu dobes un puķes podiņos, kā arī mil
zu liepa, kas stādīta 70 gados. Lielākiem 
un mazākiem svētkiem vasaras periodā 

Apskatītas dižākās sētas...

Prieks, ja 
varam savu 
novadu padarīt 
skaistāku

Atdzimušās “Skaldes” 
Matkules pagastā

“Meldri-1” krāšņais balkons Matkulē ir draudzīgs mājdzīvniekiem

Pie Greneviciem Cēres pagasta  
z/s “Auzukalni”

Sākums 1. lpp.
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18. jūlijā ciemata svētkus 
svinēja Grenčos, apvienojot 
kultūras, sporta un radošās 
aktivitātes.

Dagnija Gudriķe

Svētku atklāšanā Grenču iedzīvotājus 
un viesus uzrunāja Kandavas novada do
mes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule, 
sveicot visus pašā vasaras viducī un dāvinot 
svētku kliņģeri spēkam un enerģijai sacen
šoties sporta spēlēs. Priekšsēdētājas vietnie
ce novēlēja visiem labus panākumus sporta 
disciplīnās un radošumu, apgleznojot past
kastītes un dārza dekorus. “Lai dienas beigās 
katrs ar savu darbošanos būtu uzbūris sev 
un citiem mazu laimes mirkli, par kuru va
kara koncertā dziedās Jānis Moisejs”.

Komandu sporta spēles bija futbols un 
pludmales volejbols, bet individuālie sporta 
veidi spēka trīscīņa, šaušana, šautriņu un 
šķīvīšu mešana. Radošās darbnīcas, pastkas
tīšu un dārza dekoru apgleznošanu, vadīja 
Mārīte Starte. Velotriāla priekšnesumus de
monstrēja brāļi Dermaki un koncertprog
rammā “Uzbur laimi” dziedāja Jānis Moisejs. 

Pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha: 
“Patīkamu pārsteigumu un atraktivi

tāti svētkos sagādāja Vecpuišu ballītes pui
ši no Engures, kas, uzzinājuši par to, ka 

Grenču svētku laikā varēs apgleznot past
kastītes,   uzliekot navigāciju, bija atraduši 
Grenču ciemu, jo vēlējās pārbaudīt topošā 
vīra prasmes gleznošanas iemaņās un izdo
mas bagātībā. Un, lai jaunajam pārim būtu 
unikāla pastkastīte atmiņai no pirmskāzu 
laika. Ar savām izdarībām, puiši ienesa ne
gaidītu jautrību un humoru! Labus vārdus 
un paldies vēlos sacīt visiem, kas organi
zēja un piedalījās svētkos! Īpašs paldies 
Grenču labajam gariņam Guntim Gulbim, 
manam neatsveramajam palīgam! Tie bija 
skaisti un sirsnīgi svētki, ļaužu bija daudz, 
bet visi ievēroja valstī noteiktos ierobežoju
mus un distancēšanos, turoties bariņos pa 
mājsaimniecībām!”

4. jūlijā Matkulē norisinājās 
pagasta un sporta svētki, kuri 
bija apmeklēti kuplā skaitā.
Līga Šupstika

Svētku ievadā, lai piedalītos taku skrie
šana seriāla 2. kārtā, pulcējās taku skrējēji.

Sievietēm apkārt dīķim bija jāveic trīs 
apļi, bet vīriešiem četri. Sievietēm uzvarēja 
un nostiprināja vietu kopvērtējumā Liene 
Medisone (Engures novads), bet vīriešiem 
pārliecinošu skrējienu veica kandavnieks 
Mārtiņš Mārtiņsons. Pēc skrējiena daudzi 
slavēja organizatorus par izvēlēto distanci. 

Sporta laukumā pie kultūras nama 
notika sporta spēles Andra Bambja vadī
bā. Volejbolā un strītbolā sacentās 10 ko
mandas, futbolā četras. Kupli apmeklētas 
bija arī individuālās disciplīnas: šķīvīšu 
mešana, šautriņu mešana, šaušana un spē
ka trīscīņa. Mazākie svētku apmeklētāji 
varēja mēroties spēkiem “Dip Dap” riteņu 
braukšanā.

Kultūras programmu uzsāka Vānes 
amatierteātris ar izrādi “Jāņu pušķis” (re
žisore Solveiga Zilberta). Pēc izrādes tur
pat zālienā pie pagasta pārvaldes bija or
ganizēta tikšanās ar jauno dzejnieku Krišu 
Treikalu, kurš ir arī Vānes un Matkules 
amatierteātru aktieris. Viņš stāstīja par 
savas grāmatas “Bezmiega naktis” tapšanu 
un sniedza autogrāfus.

Svētku noslēgumā estrādē pie kultūras 
nama ar pirmo solo koncertprogrammu 
latviešu valodā  uzstājās “Jöran Steinhau
er – Latiņš. Letiņš. Savējais.” Pie kultūras 
nama bija apskatāma izstāde “Pārstei
gums”, kurā eksponēta neliela daļa no ap
jomīgas gaļas mašīnu kolekcijas. Kolekci
jas īpašnieks ir matkulnieks, kurš vēlējās 
palikt anonīms.

Grenču ciemā  
svētkus svin un sporto

Aizvadīti pagasta  
un sporta svētki Matkulē

tiek izmantota Jāņa būvētā dārza lapene 
un plītiņa.  Dārza zaļo teritoriju iemīļojuši 
ne tikai mājinieki un viesi, bet arī  putni 
vārnas un baloži, bet reiz vārnas ligzdā ie
mājojusi pūce ar pieciem pūčulēniem.   

Nominācijai “Dižākā lauku sēta” pie
teiktajās “Skaldēs” komisiju sagaidīja mā
jas īpašnieks Rolands Bārenis ar kundzi 
Ilvu. Pie mājas lepni plīvoja trīs karogi  
Latvijas, Kandavas novada un karogs ar 
dzimtas ģerboni. Ģimenes karogā simbo
liski iekļauta Rīga, Kurzeme, Kandava un 
Matkules pagasts. Par saimnieku patrio
tismu runā arī privātmājas lielajos metāla 
vārtos “ziedošie” čužu ziedi. 

Saimnieki pastāstīja, ka pastāv divas 
leģendas par to, kā “Skaldes” nonākušas 
Rolanda Bāreņa dzimtas īpašumā. Pirmā 
vēsta, ka barona lielskungs šo īpašumu uz
dāvinājis R.Bāreņa vecvectēvam pateicībā 
par viņa bērna izārstēšanu no smagas sli
mības, savukārt otrā, ka vecvectēvs to iz
pircis no barona lielskunga. Par ēkas seno 
vēsturi vēsta manteļskurstenis, kas jopro
jām saglabājies. 

Rolands stāstīja, ka šobrīd turpinās 
atjaunošanas darbi, mājai tiek dota cetur
tā elpa – pirmā bija, kad māju uzbūvēja, 
otrā vecvectēva laikā, trešā elpa dota, kad 
remontdarbus veicis viņa vectēvs. 

Šobrīd saimniecība ir 25 hektāru pla
ša. Ilva un Rolands “Skaldes” atjaunojuši 
un iekārtojuši pēc sava prāta pēdējo trīs 
gadu laikā. Saimnieki neslēpa, lai to veik
smīgi izdarītu, tikuši pieaicināti arhitekti 
un dizaineri, bet dārza veidošanā – dārz
nieks, jo pēc viņu domām. katram jādara 
tas darbs, kuru vislabāk pieprot.

Pie mājas ir zivju pilns dīķis, iekopts 
ābeļdārzs un zālājs ar atpūtas vietām, no 
kurām paveras skats uz tuvējiem laukiem, 
pļavām un mežu. 

Jautāts par nākotnes iecerēm, R.Bāre
nis teica, ka padomā ir uzbūvēt pirtiņu un 
ierīkot kroketa laukumu dārzā, aktīvākai 
laika pavadīšanai.

Apskatītas dižākās sētas...

31. jūlijā ekskursijā pa Kurze
mes skaistākajām vietām, vir
zienā uz Kuldīgas pusi, devās 
konkursa “Diženi Kandavas 
novadā 2019” dalībnieki. 

Dagnija Gudriķe

Vienas dienas ekskursija ir dāvana vi
siem iepriekšējā gada konkursa dalībnie
kiem par atļauju ieskatīties un apciemot 
viņu sētas, balkonus, dārzus, organizācijas 
un vērtēt radošumu.

Mūsu mazajā Latvijā ir daudz skaistu 
vietu, ko apskatīt, un šoreiz ceļš izveda 
nelielā aplī pa Kurzemes ceļiem. Vien 100 

kilometru loku uz vienu pusi izmetot, tik 
daudz brīnišķīgu vietu tika ieraudzīts un 
radošu cilvēku satikts!

Kuldīgas vecpilsēta priecēja acis un sir
dis ar sakoptību un interesantiem apskates 
objektiem. 16. un 17. gadsimtā tā bijusi 
Kurzemes un Zemgales hercoga reziden
ces pilsēta, kurā uzturējies viņa galms. 

Vēlāk tika apskatīta Īvandes muiža un 
parks, Ēdoles pils un Murkšķu ferma, paēs
tas gardas pusdienas krodziņā “Pilskrogs”, 
lai tālāk dotos pie suitiem uz Alsungu, ap
skatītu Livonijas ordeņa pili, suitu muzeju 
un Padures pagastā daiļdārzu  “Lazdkalni”. 

Atceļā ekskursanti iegriezās lauku 
saimniecībā “Ceiņi”, iegādājās Ceiņu gar
do maizīti un sklandraušus un dienas no
slēgumā paviesojās Aizputes vīna pagrabā.

Konkursa “Diženi Kandavas novadā 2019” 
dalībnieki dodas apskatīt Kurzemi

Kandavas novada dome informē, ka augusta sākumā asfaltbetona 
seguma izbūves laikā paredzēta satiksmes slēgšana no plkst. 8.00–
18.00 Skolas, Raiņa un Lāčplēša ielās Kandavā. Sīkāka informācija 
par ielu slēgšanas datumiem www.kandava.lv sadaļā – Aktualitātes.

Līdz 1. septembrim paredzēta arī asfaltbetona seguma izbūve Lie
lā ielā Kandavā.

Satiksmes organizācijas shēmas skatīt www.kandava.lv sadaļā – Aktualitātes.

SATIKSMES IEROBEŽOJUMI

A 10

Viesu namā 
“Atmatas”  

Matkules pagastā 
komisiju sagaidīja 

īpašniece Juta 
Bitāne

Kindzuļu 
ģimenes 
skaistais dārzs 
Vānes pagastā
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Domes ārkārtas sēdēs 2. jūlijā un 17. jūlijā pieņemtie lēmumi
• Domes ārkārtas sēdē 2.jūlijā nolēma ar 2020.gada 

31.jūliju atbrīvot Egiju Šīmani  no Zemītes pamat
skolas direktora pienākumu izpildītājas amata, ar 
2020.gada 1.augustu  iecelt Ramonu LiepiņuKrauju 
par Zemītes pamatskolas direktori ( no 2020.gada 
31.augusta par  Zemītes sākumskolas direktori).

• Nolēma uzdot Kandavas novada sociālā dienesta va
dītāja amata pretendentu atlases un izvērtēšanas ko
misijai  līdz 2020. gada 7.jūlijam pārskatīt izstrādāto 
Kandavas novada domes sociālā dienesta vadītāja 

amata pretendentu atlases un izvērtēšanas konkur
sa nolikumu, sagatavot vakantā amata sludinājumu 
un nodrošināt tā publicēšanu pašvaldības mājas lapā 
www.kandava.lv, sociālo tīklu vietnēs, pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēst
nesis”, Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā. 
Komisijai līdz 2020.  gada 14.  septembrim VEIKT 
Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja amata 
pretendentu atlasi, apstiprināšanai Kandavas nova
da domes septembra sēdē.

• Domes ārkārtas sēdē 17.jūlijā nolēma izsniegt 
apliecinājumu, ka Kandavas novada dome ir ie
pazinusies ar SIA “AAS “PIEJŪRA”” izstrādāto 
Projekta ideju un piekrīt tās virzībai SAM pasāku
ma projektu iesniegumu atlasē. Kandavas novada 
dome ar šo lēmumu neuzņemas nekādas saistības, 
kas  izriet no Projekta pieteikuma iesniegšanas vai 
tā īstenošanas.

Domes sēdē 30. jūlijā pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja  Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 

nolikuma grozījumus, kuri stājas spēkā 2020.gada 
1.augustā ( nolikums publicēts mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība- izglītība)

Komunālie jautājumi
• Nolēma atzīt par nepieciešamu un lietderīgu valsts 

aizdevuma  starp SIA “Kandavas komunālie pakal
pojumi” un Valsts kasi līguma izmaksas termiņa 
pagarinājumu, nosakot aizdevuma izsniegšanas 
beigu termiņu līdz 2020.gada 30.novembrim.

• Apstiprināja SIA “AAS “PIEJŪRA”” Aizdevuma 
līguma  noteikto aizdevumu atmaksas termiņa 
pagarināšanu līdz 25.09.2022. ar 10 gadu atmak
sas grafiku, pieņemot, ka aizdevuma atmaksas 
termiņš ir 21.11.2030, ievērojot nosacījumus, kas 
noteikti AS “Swedbank” lēmumā.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada domes  un SIA 

“Kandavas komunālie pakalpojumi”  pārskatus par 
budžeta izpildi 2020.gada pirmajā pusgadā.

• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 50  610 
EUR ar atmaksas termiņu 5 gadi, ar kredīta devēja 
noteikto procentu likmi, projekta “Kandavas pilsē
tas ielu seguma atjaunošana un gājēju celiņa izbū
ve” īstenošanai, aizņēmuma atmaksu garantējot no 
Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.

• Apstiprināja noteikumus “Kandavas novada paš
valdības budžeta  izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles kārtība”, kuri stājas spēkā 
2020.gada 1.augustā ( noteikumi publicēti mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- noteiku-
mi, nolikumi, cenrāži)

• Apstiprināja  noteikumus „Kandavas novada paš
valdības, iestāžu un struktūrvienību sniegto mak
sas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas meto
dika un apstiprināšanas kārtība”, kuri spēkā stājas 
2020. gada 1. augustā ( noteikumi publicēti mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- noteiku-
mi, nolikumi, cenrāži)

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17 “Grozīju
mi Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “2020. gada pamat
budžets”. (saistošie noteikumi publicēti mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- budžets) 
(atturas- I.Lasis)

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja Sociālā dienesta atskaiti par darbu 

2020.gada pirmajā pusgadā.
• Nolēma labiekārtotam trīsistabu dzīvoklim “Vālo

dzes”15, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas no
vads, ar kopējo platību 71,6 m2 noteikt speciālistam 
izīrējamās dzīvojamās telpas statusu, un izīrēja dzī
vokli speciālistam uz darba tiesisko attiecību laiku.

• Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta direktora p.i. 
G.Freimanes un Pašvaldības policijas priekšnieka 
R.Zariņa sniegto informāciju par veiktajiem pasā
kumiem saistībā ar COVID izplatīšanās ierobežo
šanu Kandavas novada administratīvajā teritorijā.

Citi jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 18 “Gro

zījumi Kandavas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 23 „ Kandavas novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgā
des vai kanalizācijas tīkliem” , kas nosūtīti Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai.

• Precizēja 2020. gada 30. jūnija saistošos noteikumus 
Nr.15 „Grozījumi Kandavas novada domes 2019. 
gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.5 “De
centralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtība Kandavas novadā”” (konsolidēti 
saistošie noteikumi Nr. 15 publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība- saistošie noteikumi)

• Nolēma pārņemt no biedrības “Tukuma lauksaim
nieku apvienība” kapliču, kura atrodas Matkules 
kapos pašvaldības bilancē  ar bilances vērtību 
3509,76 EUR un noteikt atlikušo lietderīgās lieto
šanas laiku 74 mēneši.

• Lēma par grozījumiem pagastu ielu un ceļu saraks
tā, par ceļu garumu precizēšanu un ceļu izslēgšanu 
no saraksta. Precizēto ceļu sarakstu skatīt www.
kandava.lv. (balsojot par Kandavas pagasta ceļiem 
atturas S. Ezeriņa) 

Lēmumi par pagastu ceļiem:
• Cēres pagastā:
Nolēma: 1) precizēt ceļu garumus:
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Nr. 2 V1435-Korģeļciems-Puģi 3,5 2,3 B

Nr. 20 Korģeļciems - Čunčas 0,7 0,5 A

Nr. 18 V1432-Rudeņkalni 0,6 0,3 C

Nr. 12 Frančkrātiņi - Rogas 0,9 0,7 B

2) izslēgt no ceļu saraksta: Nr. 17 “V1435 – Kārkliņi”; 
Nr. 9 “Mežmaļi – Drēģi”; Nr. 22 “V 1393Rotas”;

3) izslēgt no ielu saraksta Dīķu ielu un Mūrnieku ielu; 
4) iekļaut ceļu sarakstā un piešķirt jaunu nosau
kumu “Jaunā iela  V 1447”, ceļa garums 0,4 km, 
(A grupa; grants segums, Nr. 23). 5) noteikt “Jaunās 
ielas garumu 0,3 km, brauktuves laukumu 1800 m², 
seguma veidu asfalts, (A grupa).

• Kandavas pagastā:
1) precizēt ceļu garumus:
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Nr. 1 Kandava – Lejas Aizubeji 3,0 2,2 B

Nr. 9 Valdeķi – Aizdzire 2,8 3,0 A

Nr. 32 P 109 – Urļi 0,9 0,8 B

Nr. 22 Ceļš Nr. 55 – Upesjāņi 1,5 0,9 C

Nr. 45 Ceļš Nr. 57 – Galviņas 0,9 0,7 C

Nr. 29 “Ceļš Nr. 5 – Zaigas” 1,2 0,9 C

2) izslēgt no ceļu saraksta: Nr. 16 “Ceļš Nr. 18 – Zvej
nieku tilts”; Nr. 40 “Ceļš Nr. 18 – Grants karjers”; Nr. 
35 “Ceļš Nr. 3  Graudiņi”; Nr.49 “Ceļš Nr. 41 – Rem
puļi”; 3) mainīt ceļa nosaukumu un precizēt ceļa ga
rumu Nr.47 esošo nosaukumu “P130 Sproģi P130” 

uz “P 130 – Sviļi” (precizētais ceļa garums 2,3 km, 
C grupa).

• Matkules pagastā:
1) precizēt ceļu garumus:
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Nr. 15 “Nr. 14 – Zaļkalni” 1,7 1,5 C

Nr. 20 “V1261 – Krastiņkrumuļi” 0,7 0,4 B

Nr. 32 P 109 - Urļi 0,9 0,8 B

2) izslēgt no ceļa saraksta: Nr. 25 “Savieno ceļus V1402 
ar V1261” un Nr. 19 “V1261Virši”.

• Vānes pagastā:
1) precizēt ceļu garumus:

Ceļa Nr. Ceļa nosaukums
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Nr. 6 Zemgaļi - Brieži 0,6 0,5 C

Nr. 7 Upmaļi - Vēderiņi 2,6 1,9 B

Nr. 8 Amberģi - Viesturi 4,9 3,35 B

Nr. 11 Ratnieki - Dzintari 1,3 0,4 B

Nr. 12 Kurši - Pūķi 2,3 1,9 B

Nr. 20 Jaunsāti - Pabērzi 1,1 0,8 B

Nr. 15 “Mežmaļi – Ķieģeļceplis” 2,4 0,3 C

2) izslēgt no ceļu saraksta: Nr. 2 “Rudeņi  Remesi”; Nr. 
3 “Ēlendnieki  Sārcene”; Nr. 18 “Dzirnavas – Tete
ri”; Nr. 21 “Ceriņi  Kannenieki”; Nr. 23 “Raitnieki – 
Pormaļi”; Nr. 26 “Zūpji  Strautiņi”; Nr. 27 “Teņi – 
Pavasari” un Nr. 31 “Zeltiņi – Zemzari”.

• Zantes pagastā:
Precizēt ceļu garumus: Nr. 13 “Venteri  Leļi” garumu 

no 1,9 km uz 1,8 km; Nr. 8 “Skudrītes  Eglītes” ga
rumu no 3,4 km uz 3,3 km un Nr. 12 “Incītes – Zan
tiņi” garumu no 2,2 km uz 2,1 km.

• Zemītes pagastā:
1) precizēt ceļu garumus:
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Nr. 14 “P 121 – Bumbieri” 3,9 3,3 A

Nr. 24 “P 121 – Jāņvēveri” 1,4 0,7 C

Nr. 2 “P121 – Vecvagari” 1,4 1,1 B

Nr. 23 “Ceļš Nr. 21 – Spuri” 1,1 0,7 C

2) izslēgt no ceļa saraksta: Nr. 19 “Ceļš Nr. 17 – Vārpas”; 
Nr. 25 “Ceļš Nr. 24 – Jaņķi”; Nr. 26 “P 121 – Silmeži”; 
Nr. 30 “P 121 – Kaudzītes”; Nr. 34 “P121 – Pekas”; 
Nr. 36 “Ceļš Nr. 14 – Rasas” un Nr. 37 “P 109 – Rož
kalni” . 3) izslēgt no ielu saraksta Nr. 11 Parka iela; 
4) precizēt un mainīt ceļa nosaukumu ceļam Nr. 3 
esošo nosaukumu “P 121 – Spiņņi – Zemītes skola” 
uz “P 121 – Spiņņi – Kaļķu krogs”.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 20. AUGUSTĀ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2020. GADA 27. AUGUSTĀ PLKST. 13.00 

Kļūdas labojums
Izdevuma “Kandavas Novada Vēstne

sis” jūlija numurā 2. lpp. publicētajā raks
tā “Kandavas novada pašvaldība nolemj 
vērsties Satversmes tiesā” ir kļūdaina in
formācija deputātu balsojumā. 30. jūnija 
sēdē nepiedalījās deputāti S. Zvirgzdiņa 
un R. Fabjančiks, tādejādi šie deputāti nav 

balsojuši par pieteikuma iesniegšanu Lat
vijas Republikas Satversmes tiesā.

S. Zvirgzdiņa mutiski apliecināja, ka 
būtu balsojusi par, bet nevarēja piedalīties 
sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ.

Atvainojamies  
par sagādātajām neērtībām!

Kandavas novada 
Būvvaldes aktuāla 
informācija

Kandavas novada domes Būvvalde in
formē, ka novada domes  Būvinspektors 
Dainis Grasis atrodas kārtējā atvaļinājumā 
no š.g. 10.28.augustam.

Sākot ar 
2020. gada sep
tembri, saņemt 
rēķinus elektro
niski būs iespējams tikai tieš
saistes norēķinu vietnē Bill.me. 

Dzintars Rušmanis | KKP valdes loceklis |

Rūpējoties par klientu ērtībām, ieguldām 
daudz laika dažādu jauninājumu ieviešanai 
arī mūsu uzņēmuma saimnieciskajā darbī
bā. Sadarbība ar Bill.me turpinās jau sešus 

SIA Kandavas komunālie pakalpojumi elektroniskie rēķini turpmāk tikai vietnē Bill.me

Kandavas novada domes  
saistošie noteikumi Nr. 7

„Grozījumi Kandavas novada domes 2011. gada 
31.  marta saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par ielu 
tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar 
Kandavas novada domi, ielu tirdzniecības orga-
nizēšanas kārtību un tirgus statusa piešķiršanu 
Kandavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.pan
ta pirmās daļas 3.punktu,  Patērētāju tiesību aizsar
dzības likuma 21.5.pantu, Ministru kabineta 2010. 
gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldī
bu, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. un 
54.punktu  
Izdarīt Kandavas novada domes 2011. gada 31. 
marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu tirdz
niecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kanda
vas novada domi, ielu tirdzniecības organizēšanas 
kārtību un tirgus statusa piešķiršanu Kandavas 
novadā” (Kandavas Novada Vēstnesis, 2011, Nr. 26) 
(turpmāk noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Saskaņojumu vai atteikumu saskaņojumam 
izsniedz Kandavas novada domes izpilddirektors 
vienlaicīgi ar ielu tirdzniecības atļauju (1.pieli
kums) vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju 
(2.pielikums) vai lēmumu par atteikumu izsniegt 
atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma 
iesniedzēju.”
2. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Kandavas novada domes izpilddirektors izska
ta noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu piecu 
darbdienu laikā un izsniedz ielu tirdzniecības at
ļauju vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju vai 
pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt attiecīgo 
atļauju.”.
3. Izteikt noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:
“ 15. Kandavas novada dome ir tiesīga apturēt ielu 
tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora 
atļaujas darbību uz laiku, ja ielu tirdzniecības da
lībnieks vai ielu tirdzniecības organizētājs nepilda 
normatīvo aktu prasības attiecībā uz ielu tirdzniecī
bu, izņemot šo noteikumu 14.punktā minētos gadī
jumus. Šajā noteikumu punktā minētajā gadījumā 
Kandavas novada domes izpilddirektors pieņem 
lēmumu par attiecīgās atļaujas darbības apturēšanu 
uz laiku. Apturot atļaujas darbību pašvaldības no
deva netiek atmaksāta.”.
4. Izteikt noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Kandavas novada domes izpilddirektora  lē
mumu var apstrīdēt Kandavas novada domes Ad
ministratīvo aktu strīdu komisijā.”
5. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā: 
“21. Personas, kuras pārkāpj Ministru kabineta 
2010. gada 12. maija noteikumus Nr.440 „Notei
kumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
un šos noteikumus var tikt sauktas pie administra
tīvās atbildības un sodītas ar administratīvo sodu 
atbilstoši Kandavas novada domes saistošo notei
kumu normām.”.
6. Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:
“25. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pa
kalpojumu sniegšanu ar Kandavas novada domi, 
tirdzniecības dalībnieks iesniedz Kandavas no
vada domē iesniegumu, atbilstoši šo noteikumu  
8.punktam.”
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mēnešus, un šajā laikā esam pārliecināju
šies, ka vietne darbojas atbilstoši klientu un 
uzņēmuma vajadzībām. Tie klienti, kas jau 
izmanto Bill.me iespējas, ir ļoti apmierināti 
ar tā dotajām iespējām – rēķinu arhīvs, skai
tītāju rādījumu nodošana jebkurā diennakts 
laikā, šo skaitītāju derīguma termiņš, jauno 
rādījumu nodošanas atgādinājumi uz epas
tu, ūdens patēriņa grafiskais attēlojums pa 
mēnešiem, paziņojumu saņemšana par tieši 
klientam svarīgo utt. Mūsu apsaimniekoja
mām mājām šeit būs pieejama arī ar māju 
pārvaldīšanu saistītā informācija – gada pār
skati, nākamā gada tāmes, sapulču protokoli 
un pat mājas iedzīvotāju “čatiņš”. Tas atvieglo 

ikdienas darbu un sniedz klientiem ērtu un 
drošu lietošanas pieredzi pilnīgi bez maksas. 

Kā vienu no sadarbības lielākajiem iegu
vumiem gribu uzsvērt Bill.me ziņojumap
maiņas iespēju. Veiksmīga komunikācija 
starp uzņēmumu un iedzīvotājiem ir ārkār
tīgi būtiska, jo mums ir svarīgi ātri reaģēt uz 
jebkuru nestandarta situāciju un problēmas 
atrisināt operatīvi. Mūsdienīgā tiešsaistes 
rēķinu apkalpošanas un saziņas platfor
ma nodrošina klientiem vēl personiskāku 
apkalpošanu.

Lēmums pilnībā pārnest elektronisko 
rēķinu piegādi uz vietni Bill.me ir pieņemts, 
rūpējoties par pašvaldības uzņēmuma 

resursu lietderīgu izmantošanu un attālināto 
pakalpojumu sniegšanas turpmāko attīstību. 

Reģistrācija Bill.me vietnē un visu tās ie
spēju izmantošana ir bez maksas. Papildus 
tiešsaistes vietnei ir pieejama bezmaksas 
mobilā lietotne, kas nodrošina lietotājiem 
pilnu Bill.me platformas funkcionalitāti un 
iespējas. Rēķinus apmaksāt klienti var un 
varēs arī līdz šim ierastajā kārtībā – savos 
ibanku kontos vai kā savādāk, bet, ievadot 
savus kredītkaršu datus apmaksas sadaļā 
un maksājot tieši no Bill.me vietnes, par 
to tiek aprēķināta arī komisijas maksa 2% 
apmērā no maksājamās summas. Izvē
li, vai maksāt līdzšinējā kārtībā, vai veikt 

apmaksu no vietnes, pieņem katrs lietotājs 
individuāli.

Klientus, kas pašreiz neizmanto ie-
spēju elektroniski saņemt SIA Kandavas 
komunālie pakalpojumi rēķinus, aicinām 
uz e-pasta adresi sia_kkp@inbox.lv iesūtīt 
šādu informāciju: vārds, uzvārds, īpašuma 
adrese. Uz jūsu epastu tiks nosūtīta reģis
trācijas saite, un pēc vienkārša reģistrācijas 
procesa jums būs pieejamas visas Bill.me ie
spējas un priekšrocības.”

SIA Kandavas komunālie pakalpojumi elektroniskie rēķini turpmāk tikai vietnē Bill.me

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

„Grozījumi Kandavas novada domes 2010. gada 
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Kanda-
vas novada kapsētu darbību un apsaimniekošanu””
Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 16.punktu
 un 43.panta 1. daļas 9.punktu
Izdarīt Kandavas novada domes 2010. gada 28. janvā
ra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Kandavas novada 

kapsētu darbību un apsaimniekošanu” (Kandavas Nova
da Vēstnesis, 2010, Nr. 13) (turpmāk noteikumi) šādus 
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 42. punktu šādā redakcijā: 
„42. Kontroli par noteikumu izpildi un lēmumu par ad
ministratīvā soda piemērošanu veic Kandavas novada 
pašvaldības policija.”. 
2. Svītrot noteikumu 43.punktu. 

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9
„Grozījumi Kandavas novada domes 2017. gada 30. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Kandavas 
novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 1.punktu un 43. panta pirmās daļas 13. 
punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu 6. 
panta ceturto un piekto daļu
Izdarīt Kandavas novada domes 2017. gada 30. marta 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Ūdenssaimniecības pa
kalpojumu organizēšanas noteikumi Kandavas novadā” 
(Kandavas Novada Vēstnesis, 2017, Nr. 5) (turpmāk – 
noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 67. punktu šādā redakcijā: 
„ 67. Kontroli par noteikumu izpildi veic Kandavas nova
da pašvaldības policija.”.
2. Svītrot noteikumu 68. punktu.
3. Izteikt noteikumu 69.punktu šādā redakcijā: 
“69. Par šo Noteikumu 7., 20., 21., 22., 26., 27., 31., 34., 
un 71. punkta pārkāpšanu persona tiek saukta pie admi
nistratīvās atbildības un sodītas ar administratīvo sodu 
atbilstoši Kandavas novada domes saistošo noteikumu 
normām.”. 
4. Aizstāt noteikumu 70. punkta vārdu „uzlikšana” ar 
vārdu „piemērošana”.  

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10
„Grozījumi Kandavas novada domes 2018. gada 26. 
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par mājas dzīv-
nieku labturību Kandavas novadā””
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 
trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.ap
rīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (ista
bas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēša
nai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13. punktu
Izdarīt Kandavas novada domes 2018. gada 26. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par mājas dzīvnieku lab
turību Kandavas novadā” (Kandavas Novada Vēstnesis, 
2018, Nr. 8) (turpmāk noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu per
sona ir saucama pie atbildības saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem “Par administratīvo atbildību 
Kandavas novadā”.”.
2. Svītrot noteikumu 16. un 17.punktu.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13
„Grozījums Kandavas novada domes 2017. gada 26. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma  7.panta trešo 
daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro 
daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 “Kārtība, 
kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 
45. punktu 

Izdarīt Kandavas novada domes 2017. gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās Kandavas novadā”” (Kandavas Nova
da Vēstnesis, 2018, Nr. 8) (turpmāk noteikumi) šādu 
grozījumu:
Izteikt noteikumu 47.punktu šādā redakcijā: 
“47. Par noteikumu pārkāpšanu persona tiek saukta pie 
administratīvās atbildības un sodītas ar administratīvo 
sodu atbilstoši Kandavas novada domes saistošo notei
kumu normām.”.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14
„Grozījumi Kandavas novada domes 2013. gada 30. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par Kandavas 
novada simbolikas izmantošanu”” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pir-
mās daļas 7.punktu un 43. panta trešo daļu
Izdarīt Kandavas novada domes 2013. gada 30. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Kandavas novada 
simbolikas izmantošanu” (Kandavas Novada Vēstnesis, 
2014, Nr. 12) (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu 22., 23., 24., 25., 26. un 29. punktus.
2. Aizstāt noteikumu 27.punktā vārdu “uzlikšana” ar vār
du “piemērošana”.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15
„Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 28. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites 
kārtība Kandavas novadā””
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
Likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un  Minis
tru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
Izdarīt Kandavas novada domes 2019. gada 28. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 5 “Decentralizēto kana
lizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtī
ba Kandavas novadā” (Kandavas Novada Vēstnesis, 

2019, Nr. 6), šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 35. punktu šādā redakcijā:
“35. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un pieņemt lēmu
mu saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma nor
mām ir tiesīgi Kandavas novada pašvaldības policijas 
darbinieki.”.
2. Izteikt noteikumu 36.punktu šādā redakcijā: 
“36. Par noteikumu pārkāpšanu persona tiek saukta pie 
administratīvās atbildības un sodītas ar administratīvo 
sodu atbilstoši Kandavas novada domes saistošo notei
kumu normām.”.
3. Svītrot noteikumu 37. punktu. 

Kandavas novada domes 
ārkārtas sēdē deputāti amatā 
apstiprināja Zemītes pamat
skolas (no 31. augusta Zemī
tes sākumskolas) direktori – 
Ramonu LiepiņuKrauju. 

Ramona Liepiņa Krauja dzimusi Kan
davā, beigusi Kandavas K. Mīlenbaha vidus
skolu, studējusi izglītības vadību Rīgas Peda
goģijas un izglītības vadības augstskolā. No 
2010. līdz 2015. gadam strādājusi Vaivaru 
pamatskolā par skolotāju, pēc tam trīs gadus 
bijusi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktora 
vietniece. Zemītes pamatskolā Ramona Lie
piņaKrauja darbu uzsākusi š.g. 1. augustā. 

Kandavas novada domes izsludinā
tajam konkursam uz vakanto Zemītes 

sākumskolas direktora amatu bija pietei
kušies četri pretendenti. Ramona Liepiņa 
Krauja konkursā ieguva augstāko izvērtēša
nas komisijas vērtējumu. 

Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

Zemītes pamatskolā 
apstiprināta jauna direktore

l Zemītes skola aicina darbā 
sākumskolas skolotāju. CV 
sūtīt uz e-pastu: zemitepsk@
kopideja.lv Interesēties pa 
tālruni 29180869, 63155356.

l Kandavas novada dome, reģ. nr. 
90000050886, izsludina konkursu uz 
Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja 
amatu. Ar pretendentiem izvirzītajām 
prasībām var iepazīties Kandavas novada 
sociālā dienesta vadītāja amata pretendentu 
atlases un izvērtēšanas konkursa nolikumā, 
kas ir publicēts Kandavas novada 
pašvaldības mājaslapā www.kandava.lv, 
sadaļā “Vakances”.
Pieteikumu, CV un citus nolikumā norādītos 

dokumentus, kas apliecina 
atbilstību sociālā dienesta 
vadītāja amatam izvirzītajām 
prasībām, iesniegt Kandavas 
novada domē, nosūtot uz adresi: 
Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas 
novadā, LV-3120, vai nosūtot pa 

e-pastu uz adresi: dome@kandava.lv, vai 
arī iesniedzot personīgi Kandavas novada 
domē: Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. 
Uz aploksnes, vai sūtot pieteikumu pa 
e-pastu, jānorāda “Pieteikums Kandavas 
novada sociālā dienesta vadītāja amatam”. 
Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 
28.augustam plkst.16:00. Papildus 
informācijai tālrunis: 63107375; e-pasts 
dome@kandava.lv.

VAKANCES

TE IR
DARBS

Noslēgušies jaunās siltumtrases  
izbūves darbi Kūrorta ielā 
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” 2019. gada novembrī 
parakstīja līgumu ar SIA „Amatnieks” par būv-
darbu uzsākšanu jauna siltumtrases posma 
izbūvei un esošo siltumtīklu pārbūvei Sabiles, 
Ozolu, Zīļu, Lielā un Kūrorta ielās. Būvdarbu lī-
guma kopējā summa bez PVN EUR 273 948,29. 
Informējam Kandavas pilsētas iedzīvotājus, ka 
jaunās siltumtrases izbūves būvdarbi ir noslēgu-
šies un objekts š. g. 23.jūlijā nodots ekspluatāci-
jā. Būvdarbi veikti 

atbilstoši SIA „District Heating Partner” izstrādā-
tajam būvprojektam „Jauna siltumtrases posma 
izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve”.
Siltumtīklu energoefektivitātes paaugstinā-
šanas būvdarbi Kandavas pilsētā notiek Eiro-
pas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 
4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna 
posma būvniecību Kandavā” ietvaros. 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS VĒSTURE

2000 – 2002

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

2000. gada Tautas skaitīšanā 
saskaita 3697 Kandavas 
iedzīvotājus

2000. gada 14. janvārī Kandavas 
novadā viesojas Latvijas Republikas kul
tūras ministre Karina Pētersone. Vizītē 
piedalās arī E. Melngaiļa TMC stratēģijas 
un informācijas nodaļas vadītāja Zaiga 
Sneibe un Valsts kultūrizglītības centra 
direktora vietas izpildītāja Regīna Gedz
juna. Kandavā viņas viesojas Mākslas 
skolā, galerijā „Vējspārns”, Mūzikas skolā 
un Deju skolā

2000. gada 17. janvārī Kandavā dibi
na invalīdu biedrību. Tās priekšsēdētājs ir 
Andris Irbe, pēc profesijas galdnieks un 
elektriķis

2000. gadā notiek Latvijas tautas skaitī
šana. Kandavā ir 3697 iedzīvotāji, bet nova
dā – 8538 iedzīvotāji

2000. gada 23. martā – Vispasaules 
Ūdens dienā – Kandavas vides aizsardzības 
aktīvisti pulcējas pie avotiņa slimnīcas kalna 
pakājē

2000. gada 29. martā Kandavā notiek 
izcils kamermūzikas koncerts: Normunda 
Šnē vadītā orķestra „Rīgas kamermūziķi” 
pavadījumā uzstājas pasaulē pazīstamā jau
nā vijolniece Baiba Skride

2000. gada 20. aprīlī 70. dzimšanas die
nu svin vēsturnieks, skolotājs, publicists un 
fotogrāfs Viktors Vītols (1930 – 2003)

2000. gada 21. aprīlī bijušās Kandavas 
radiorūpnīcas telpās atver z/s „Atpūtas” 
meitas uzņēmuma i/u InetaAnce kondito
rejas cehu „Ieviņas”. Jaunatvērtajā cehā strā
dā 20 cilvēki divās maiņas

2000. gada 30. maijā Mākslas sko
las no 1. līdz 4. klasei audzēkņi apglezno 
ēkas sienu pretī poliklīnikai. Gleznoša
nas procesā lieti noder zviedru draugu 
atsūtītās krāsas

2000. gada 3. jūnijā Kandavas Ozolāju 
estrādē notiek koncertiestudējums „Skro
derdienas „Silmačos””. Tas veltīts Deju sko
las piecu un jauniešu deju kolektīva 15 gadu 
jubilejai

2000. gada 9. jūnijā Kandavas stadionā 
jau 12. gadu pēc kārtas notiek visas valsts 
policistu spartakiāde

2000. gada 27. jūlijs – Kandavā, Talsu 
ielā 3, atklāj Psiholoģiskās palīdzības cen
tru; tā vadītāja un iniciatore – psiholoģe 
Dita Lūka

2000. gada 1. augustā atklāj Kandavas 
novada domes ēkas piebūvi Dārza ielā 6. 
Tās arhitekts Izidors Sirmais. Celtniecības 
darbus veic SIA „Amatnieks” un Kandavas 
dzīvokļu komunālā nodaļa, metālapstrādes 
elementi top SIA „Kalve”, ar elektrību no
drošina I/U „Elektroinstalators”

2000. gada 14. augustā likvidējamā a/s 
„Kandavas radiorūpnīca” vēršas tiesā ar brīv
prātīgu pieteikumu atzīt a/s maksātnespēju

2000. gada 25. augustā pie kandavnieka 
Sergeja Čikunoviča mājām pabeidz uzstādīt 
vēja ģeneratoru. Galvenais ir elektrības ra
žošana apkures un apgaismošanas vajadzī
bām pašu sētā

Konkursā “Sējējs” par 
laureātu kļūst Agris Riba

2000. gada 2. novembrī par konkursa 
„Sējējs” laureātu kļūst Kandavas novada 

zemnieku saimniecības „Strautiņi” īpaš
nieks Agris Riba

2000. gada 23. novembrī bijušās 
skolas telpās atklāj Kandavas policijas ie
cirkni. Pasākumā piedalās arī Iekšlietu 
ministrs Mareks Segliņš, kurš jaunajam ie
cirknim dāvina datoru. Kandavas policijas 
nodaļā ietilpst arī Pūres pagasta teritorija

2000. gada 5. decembrī a/s „Kanda
vas radiorūpnīca” likvidators rīko uzņē
muma atklātu izsoli, taču uz to neviens 
nepiesakās

2000. gada 16. decembrī lielo egli 
Kandavas Tirgus laukumā iededz Minis
tru prezidents Andris Bērziņš

2000. gadā SIA „Vecā aptieka” atver 
meitas uzņēmumu „Ozolāju” aptieku un 
Pūrē filiāli

2001. gada 3. janvārī Kandavas kul
tūras namā ar divdaļīgu teatralizētu kon
certuzvedumu savu 15. dzimšanas dienu 
svin sieviešu vokālais ansamblis Sarmītes 
Kunkulbergas vadībā

2001. gada 1. februārī izdevumu 
„Kandavas Novada Avīze” izdod deputātu 
kandidāti ar savienības „Latvijas Ceļš” at
balstu. Pirmie 4000 eksemplāri ir par velti. 
Tā izdošana jau ar trešo metienu pāriet kā 
pielikums laikrakstam „Tukuma Ziņotājs”. 
No 3. aprīļa pielikuma redaktore ir Ilze 
Alksniņa, bet no 28. augusta – Ilze Eglīte

2001. gada 27. februārī Kandavā no
tiek „cāļu” konkurss, kurā par „galveno 
cāli” kļūst Arta Jēkabsone

2001. gada 2. martā durvis ver spor
ta un atpūtas klubs LEXU. Te piedāvā 
iespējas nodarboties ar aerobiku un tre
nažieriem profesionālu treneru vadībā. 
Kluba vadītājs ir Andris Bambis, aerobi
kas instruktore Inna Jēkabsone, trenažie
ru instruktors ir Lauris Valtmanis. Sporta 
centrā darbojas arī kafejnīca

2001. gada 11. martā visā valstī no
tiek pašvaldību vēlēšanas. Kandavā vieso
jas zviedru delegācija, kuras sastāvā ir Lars 
Pihl no Strengnesas Rotari kluba, Elisabeth 
Krusberg no Invalīdu biedrības, Sven Erik 
Karlssons un Anders Eliasson no Pentakos
tas baznīcas un Bo Mikaloff no Lauvu kluba

2001. gada 12. martā Kandavas novada 
muzejā notiek pasākums, veltīts dievtura un 
aktīva sabiedriskā darbinieka Artūra Sile
nieka (1911 – 2006) 90 gadu jubilejai

Par Kandavas novada  
domes priekšsēdētāju ievēl 
Daini Rozenfeldu

2001. gada 21. martā ar balsu vairāku
mu par Kandavas novada domes priekšsē
dētāju ievēl Daini Rozenfeldu, par vietnie
ku – Heinrihu Besikirski 

2001. gada 15. aprīlī Kandavā sākas 
Mākslas dienas. Tās ilgst līdz 15. maijam. 
Pasākuma autore un organizatore ir Ilzīte 
Grībnberga

2001. gada 26. aprīlī no deputāta pienā
kumu pildīšanas atsakās H. Besikirskis, viņa 
vietā ievēl Viesturu Valdi Dreimani. H. Be
sikirski ievēl par izpilddirektoru

2001. gada 3. maijā Kandavas tirgus 
laukumā atklāj puķu un dārzeņu kiosku. 
Atklāšanā piedalās Kandavas novada domes 
izpilddirektors H. Besikirskis un dzīvokļu 
komunālās nodaļas vadītāja Skaidrīte Zvej
niece (1952 – 2003)

2001. gadā no 4. līdz 6. maijam Kan
davā norisinās VIII Latvijas skolu vasaras 
sporta veidu olimpiāde. Tajā piedalās vairāk 
nekā 1800 dalībnieku no 60 Latvijas skolām. 
Visvairāk skolu skaita ziņā ir pārstāvēti Si
guldas un Kandavas novadi. Svētkos pieda
lās arī Latvijas Olimpiskās komitejas prezi
dents Vilnis Baltiņš

2001. gada 5. maijā Kandavā atver jau 
paplašināto SIA „Linda” veikalu

2001. gadā no 22. līdz 26. maijam Kan
davā svin 770 gadu jubileju. Katra diena ir 
savā zīmē: 22. maijs – Vēstures diena, 23. 
maijs – Danču diena, 24. maijs  – Jautrību 
diena, 25. maijs – teātra diena, 26. maijs – 
Svētku diena. Pasākumā piedalās arī kultū
ras ministre Karīna Pētersone

2001. gadā no 1. jūnija līdz 5. jūlijam 
Latvijas Republikas centrālā statistikas pār
valde organizē lauksaimniecības skaitīšanu, 
kas notiek Vispasaules lauksaimniecības 
skaitīšanas ietvaros

2001. gada 9. jūnijā Kandavas Ozo
lājos notiek 6. evaņģēliski luteriskās baz
nīcas koru svētki. Tajos piedalās ap 300 
dalībnieku

2001. gada 13. jūnijā Latvijas Paš
valdību savienības (LPS) dome par LPS 
priekšsēdētāja vietnieku un valdes locekli 
un pārstāvi Eiropas vietējo un reģionā
lo pašvaldību kongresā vienbalsīgi ievēl 
Kandavas novada domes priekšsēdētāju 
D. Rozenfeldu 

2001. gada jūlijā Dārza ielā 6 nodibina 
Kandavas novada kooperatīvo Krājaizdevu 
sabiedrību. Valdes priekšsēdētāja ir Leonā
rija Gudakovska (1945 – 2017)

2001. gada 13. jūlijā Kandavā notiek 
a/s „Diena” sporta spēles

2001. gada 11. augustā Kandavas pil
sēta sagaida viesus – Latvijas nacionālo 
partizānu 11. salidojuma dalībniekus. Pasā
kumu organizē Latvijas Nacionālo partizā
nu apvienība un tās vadītājs Ojārs Stefans. 
Pēc aizlūguma visi, kuri nenobijās no lietus, 
devās uz Buses pilskalnu. No nepilna simta 
dzīvi esošajiem nacionālajiem partizāniem 
atbrauc apmēram 30.

2001. gada septembrī 
Kandavai piešķir Eiropas 
Savienības kultūras 
mantojuma nozīmes karogu

2001. gada septembrī Kandavā, Aba
vas ielā 2, pasta ēkas telpās, atklāj Hipotēku 
bankas kredītbiroju

2001. gada 10. novembrī zemessargi ar 
svinīgo parādi Tirgus laukumā atzīmē 10 
gadu jubileju

2001. gada 24. novembrī laikraksta 
„Diena” konkursā „Kas notiek?” par zino
šāko klasi Zemgales reģionā atzīst Kanda
vas K. Mīlenbaha vidusskolas 9.a klasi

2001. gada 22. decembrī laikrakstā 
„Tukuma Ziņotājs” kā patstāvīgs pielikums 
beidz eksistēt „Kandavas Novada Avīze”

(Turpinājums sekos)

No Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz Kandavas novadam
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NOVADA VĒSTNESISJAUNIEŠU DZĪVE

Jūlijā Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 
“Nagla” Award programmas Zelta un Sudraba līmeņa jaunieši 
īstenoja aktivitātes, lai gada nogalē pretendētu uz zelta un sud
raba apbalvojumiem Award apbalvošanas ceremonijā. 

Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra vadītāja |

Jūlija sākumā notika piedzīvojumu 
ceļojuma divu dienu apmācības, kurās 
piedalījās četras Zelta līmeņa jaunietes: 
Monta, Selīna, Beāte un Ketija un viena 
Sudraba līmeņa jauniete Laima. Apmā
cībās viņas atkārtoja Award programmas 
īstenošanas nosacījumus, izprata piedzī
vojuma ceļojuma būtību, mācījās sniegt 
pirmo palīdzību un rīkoties ārkārtas si
tuācijās, kā arī apguva daudzas praktiskas 
iemaņas, kas vajadzīgas ceļojumā. Jaunie
tes mācījās sadalīt un deleģēt pienākumus, 
apguva komunikācijas prasmes, sazinoties 
ar tūrisma pakalpojuma sniedzējiem ārpus 
novada. Viņas atzina, ka apmācības ir ļoti 
vērtīgas, lai apgūtu pamatprasmes laivu 
brauciena veiksmīgai īstenošanai. Otrajā 
apmācību dienā meitenes devās izmēģi
nājuma laivu braucienā tepat pa Abavu no 
Zvejnieku tilta līdz Plostiem, nostiprinot 
gūtās prasmes un zināšanas.

No 14. līdz 17. jūlijam jaunietes īs
tenoja ieskaites piedzīvojumu ceļojumu 
– četru dienu laivu braucienu maršrutā 
Nīgrande – Kuldīga, mērojot aptuveni 80 
km uz ūdens, nakšņojot teltī, pašas gata
vojot sev maltītes uz tūristu plītiņas, uzla
bojot savas sadarbības prasmes strādāt ko
mandā. Meitenēm paveicās ar labiem laika 
apstākļiem. Šīs četras dienas nebija vieglas, 
tas bija kārtīgs vasaras izaicinājums un 

superīgs piedzīvojums reizē. Izvērtējot lai
vu braucienu, viņas norādīja, ka piedzīvo
jums palīdzējis motivēt un noticēt saviem 
spēkiem, attīstījis laivošanas un tūrisma 
prasmes, palīdzējis pilnveidot savu perso
nību un iemācīties strādāt komandā. 

Monta un Ketija bronzas līmenī divu 
dienu  pārgājienā devās maršrutā Engure 
 Kaltene 48km garumā, sudraba līmenī 
meitenēm pievienojās Laima un trijatā 
viņas mēroja pārgājiena maršrutu Kol
kaBūšnieku ezers 71,5km gar jūru trīs 
dienu garumā. 

Savukārt, Beāte un Selīna bronzas lī
menī divu dienu  pārgājienā mēroja mar
šrutu RagaciemsEngure 30km garumā, 
un sudraba līmenī meitenes devās trīs 
dienu velo braucienā maršrutā Kandava 
 Kuldīga  Brocēni  Kandava un mēroja 
185 km garu ceļu ar velosipēdiem. 

Mēs varam lepoties ar šīm Kandavas 
Award programmas Zelta un Sudraba lī
meņa jaunietēm, viņas ir mērķtiecīgas, 
prot plānot un īstenot piedzīvojumus, prot 
pielietot tūrisma prasmes, ir sportiskas, iz
turīgas, kā arī piedzīvojumu kāras!

Jūlija nogalē no 27. līdz 31. jūlijam 
četras Award programmas Zelta līmeņa 
jaunietes un divi brīvprātīgie jaunieši īste
noja projektu ar mērķi sadarboties ar Lī
gatnes dabas parku, labiekārtot to un veikt 
darbu sabiedrības labā, attīstot praktiskās 
prasmes. Projektu meitenes sāka plānot 

jūnijā, tam bija jābūt ārpus sava novada un 
savas komforta zonas. Jauniešu idejas bija 
dažādas – no nodarbību vadīšanas bēr
niem līdz dzīvnieku apkopšanai patvers
mēs, taču meitenes šaubījās, vai tas būs īsts 
izaicinājums, jo ikdienā jau vada teatrālās 
vai spēļu nodarbības bērniem un lauku 
sētās darbojas ar dzīvniekiem. Tādēļ tika 
pieņemts lēmums, doties krietnu gabalu 
prom no mājām, lai izaicinātu sevi Līgat
nes dabas parkā. Jaunietes pašas plānoja 
nedēļas ēdienreizes un sastādīja pārtikas 
produktu iepirkumu sarakstu, sazinājās ar 
Līgatnes dabas parka administrāciju par 
veicamajiem darbiem, apzināja dzīvošanas 

apstākļus un sastādīja līdzi ņemamā ekipē
juma sarakstu. Šis projekts ir pašu meiteņu 
iniciatīva, kas ir jāīsteno Award program
mas ietvaros, lai gada nogalē saņemtu zelta 
apbalvojumu. Projekta laikā jaunietes mā
cās plānot, organizēt un īstenot aktivitātes 
un pilnveido sevi kā personību, apgūstot 
jaunas praktiskās iemaņas, mērķtiecību un 
neatlaidību, komunikācijas un saskarsmes 
prasmes, spēju strādāt komandā. 

Turēsim īkšķus, lai pēc vasaras piedzī
vojumiem meitenes līdz galam sasniegtu 
arī savus personīgos mērķus trīs jomās 
un jau gada nogalē varētu būt pilnvērtīgas 
Zelta Awardietes.

Sākot ar 2020. gada septembri Kandavas Lauksaimniecības tehni
kumā pēc 9. klases vai neklātienē (ar vidējo izglītību) varēs apgūt 
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa kvalifikāciju. Šī prog
ramma aizvietojusi iepriekšējo kvalifikāciju “Lauksaimniecības 
tehnikas mehāniķis”. 

Ivonna Vicinska | Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma Sabiedrisko 
attiecību speciāliste |

Kāpēc šādas izmaiņas, un kādi no tām 
būs ieguvumi, informē tehnisko specia-
litāšu struktūrvienības vadītāja Zigrīda 
Andriksone. 

Tuvāk lauku saimniecības 
ikdienai

Kopš tehnikuma dibināšanas Kandavā 
Latvijas lauksaimniecības nozarei ir saga
tavoti aptuveni 4000 Lauksaimniecības 
tehnikas mehāniķi. Nereti šo kvalifikāciju 
iegūst ģimenes vairākās paaudzēs, lai bēr
ni varētu pārņemt vecāku izlolotās lauku 
saimniecības.

Jaunā izglītības programma Lauk
saimniecības mehanizācijas tehniķa kva
lifikācijai izstrādāta, ieklausoties lauk
saimnieku vēlmēs un atbilstoši mūsdienu 
situācijai. Svarīgas ir ne tikai zināšanas 
par lauksaimniecības tehniku, jāizprot 
arī lauku saimniecības pamatprocesi un 
jāorientējas agronomijas un lopkopības 
pamatos.

Lauksaimniecības tehnikas 
mehāniķa profesija – vienu 
soli līdz izzušanai

Kā atzīst Z. Andriksone, izmaiņas līdz
šinējā mācību programmā notikušas nevis 
tāpēc, ka nozare prasījusi to būtiski uzla
bot, bet gan cīnoties par esošā saglabāšanu. 
Neskatoties uz to, ka katru gadu Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikums spēj nokom
plektēt divus paralēlkursus, kā arī vienu 
kursu Cīravas struktūrvienībā, šo program
mu no 2020. gada septembra bija plānots 
pārtraukt.

Šāda situācija izveidojās kā rezultāts 
Valsts izglītības attīstības aģentūras īste
notam Eiropas Sociālā fonda projektam 
“Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 

profesionālās izglītības efektivitātes un kva
litātes paaugstināšana”. Projekta rezultātā 
Lauksaimniecības nozares profesiju kartē 
kvalifikācija “Lauksaimniecības tehnikas 
mehāniķis” nebija iekļauta. Tā vietā tika ro
sināts apmācīt spēkratu mehāniķa un aug
kopības tehniķa kvalifikācijas.

Šādam piedāvājumam Kandavas Lauk
saimniecības tehnikuma vadība un tehnisko 
specialitāšu pedagogi kategoriski iebilda, jo 
augkopības tehniķa apmācības program
mā paredzēts nepietiekošs stundu apjoms 
spēkratu uzbūves, tehniskās ekspluatācijas, 
remontu un iekārtu elektroniskās vadības 
apguvei. Nav paredzēta arī elektroenerģijas 
izmantošanas, atslēdzniecības, metālapstrā
des un metināšanas iemaņu apguve – to visu 
māca lauksaimniecības tehniķiem. Savukārt 
spēkratu mehāniķu programmā sagatavo 
tehnisko servisu darbiniekus, kuri strādā vai 
nu lielo lauksaimniecības uzņēmumu darb
nīcās vai tehniskajos servisos, taču traktor
tehniku nevada un laukus neapstrādā. 

Kurš apstrādās laukus un 
pratīs rīkoties ar moderno 
lauksaimniecības tehniku?

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 
meklēja ceļus kā pārliecināt, ka profesija ir 
vajadzīga. Domubiedri atrasti Priekuļu teh
nikumā (tagad – “Vidzemes tehnoloģiju un 
dizaina tehnikums”) un Malnavas koledžā, 
kur arī apgūstama lauksaimniecības tehni
ķa profesija. Atbalsts saņemts no Lauku at
balsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes, un par situāciju 

tika informēts Zemkopības ministrs Kaspars 
Gerhards.

2019. gada pavasarī sarīkota tikšanās 
ar Kandavas un blakus novadu lielākajiem 
lauksaimniekiem, lai saprastu – vai tiešām 
lauksaimniecības tehnikas mehāniķa pro
fesija vairs nav aktuāla? Tikšanās laikā gūta 
pārliecība, kas rezultējusies arī lauksaim
nieku parakstos, ka profesija bija, ir un būs 
vajadzīga lauksaimniecības nozarē strādā
jošajiem. Protams, lielajos lauksaimniecības 
uzņēmumos ir nepieciešami gan augkopī
bas speciālisti, gan traktortehnikas vadītāji, 
gan tehnikas remontatslēdznieki, metinātāji 
un citi darbinieki. Taču lielākajai daļai no 
lauksaimniecības zemju apsaimniekotajiem 
Latvijā joprojām ir vidējas vai nelielas saim
niecības, kas nevar atļauties algot šauri spe
cializētu profesiju darbiniekus. 

Padoties nedrīkst
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 

kopā ar Lauksaimniecības tehnikas ražotā
ju un tirgotāju asociāciju un lauksaimnie
kiem izcīnīja iespēju izveidot jaunu – uz 
lauksaimniecības tehnikas mehāniķa bāzes 
veidotas – profesijas standartu. Pēc ilgstoša 
darba profesionālās kvalifikācijas prasību 
izveidē ir apstiprināts profesijas “Lauksaim
niecības mehanizācijas tehniķis” standarts, 
izstrādāta moduļu programma.

Z. Andriksone atzīst, ka viss process 
nāca ar lielām grūtībām. Taču, pateicoties 
lauksaimnieku atbalstam, izdevies darbu 
novest līdz galam. Jau septembrī jaunieši var 
sākt apgūt profesiju jaunā kvalitātē. Uz tik
šanos Kandavā!

Jaunieši izaugsmes piedzīvojumu ceļos

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķa profesija atdzimst jaunā kvalitātē
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS KULTŪRA

7. AUGUSTĀ
19.00 Tukuma KN vokālā ansambļa 
“Punktiņi” koncerts – Zantes kultūras namā
19.00 Izrāde “Lielais loms” pēc A. 
Brigaderes lugas motīviem – ieejas maksa 
10,- eiro – brīvdabas estrādē Ozolāji

14.–16. AUGUSTĀ
Gaisa balonu festivāls, Grilēšanas teātris 
Kandavā

14.08.
19.00 Gaisa balonu pacelšanās – pie 
Abavas tilta
21.00 Koncerts “Savējie Savējiem” ar 
vietējo mākslinieku piedalīšanos – 
Bruņinieku pilskalnā
23.00 Gaisa balonu spīdēšanas šovs – pie 
Abavas tilta

15.08.
6.30 Gaisa balonu pacelšanās –  
pie Abavas tilta 
12.00–20.00 Grilēšanas 
teātris – Promenādē
19.00 Gaisa balonu pacelšanās – pie 
Abavas tilta
21.00 Grupas “Sestā jūdze” koncerts – 
brīvdabas estrādē Ozolāji

16.08.
6.30 Gaisa balonu pacelšanās –  
pie Abavas tilta 

22. AUGUSTĀ
No 11.00 Zemītes pagasta un sporta svētki 
“Nāc lustēt Zemītē!” – sīkāka informācijā 
www.kandava.lv  – pasākumu kalendārs

IZSTĀDES
Līdz 5.09. – Elitas Blumbahas gleznu 
izstāde “Sieviete. Dieviete.” – Kandavas 
novada muzeja izstāžu zālē
Līdz 5.09. – Kaspara Poriņa gleznu izstāde 
“Mozaīkas” – Kandavas novada muzejā
Līdz 31.08. – Izstāde “Redzamais - 
neredzamajā” – Vānes pagasta bibliotēkā

SPORTS
7. AUGUSTĀ
19.00 Kandavas novada Taku skriešanas 
seriāla 4. kārta  – pie Buses pilskalna

10. AUGUSTĀ
Kandavas novada atklātais čempionāts 
futbolā
19.00 Universālie sportisti: FK Pūre
20.00 ZS Arvo: FK Sabile

14.–15. AUGUSTĀ
Rotax Nordic Latvia + Latvijas Rotax 
Izaicinājuma Kauss (LRIK) – Kandavas 
kartodromā

29. AUGUSTĀ
CanAm Trophy kauss 2020 (motocikliem, 
automašīnām, kvadracikliem, velosipēdiem) – 
Zante, Kalniešu mototrase un Lasīšu karjers, 
Informācijai: A. Sila – 26491184, R. Evarsons – 
29135812, www.appasaule.lv

PASĀKUMI 
KANDAVAS 

NOVADĀ
Pašā jūlija viducī, spītējot 
vīrusa radītajiem ierobežo
jumiem, Kandavā jau astoto 
gadu notika plenērs “Rado
šais Mākslas mirklis”, kuru 
organizēja keramiķe Linda 
Priedniece. 

Dagnija Gudriķe

Nedēļa, kad Kandavā ienāk māksla, 
kad ielās var satikt gleznotājus, bet veca
jā Gastronomā un skvērā blakus tam savu 
radošumu izpauž keramiķi, arī pilsēta it 
kā atveras un īpaši uzplaukst. Pats vasaras 
vidus, daba pilnbriedā un šogad īsts bula 
laiks, tveice, silta Abava un Teteriņš, bauda 
garam, miesai un dvēselei.

Nedēļa paskrēja vēja spārniem, bet 
emocijas un iespaidi vēl virmo!

Paldies, ka palīdzējāt  
uzburt svētkus!

Linda Priedniece, keramiķe, plenēra 
radošā dvēsele: 

Man ir prieks, ka neskatoties uz to, ka 
pa pasauli skraida vīruss, mēs tomēr va
rējām sanākt kopā, lai baudītu Kandavu, 
atpūtu, jauku cilvēku kompāniju un radoši 
pastrādātu.

 Kā vienmēr plenērā piedalījās dažādu 
nozaru mākslinieki un cilvēki, kas vien
kārši gribēja radoši darboties. Šogad bijām 
mazākā pulciņā, dalībnieki bija sabraukuši 
no Kandavas, Sabiles, Talsu, Tukuma ap
kārtnes, Rīgas, Ventspils, Ikšķiles un citām 
Latvijas malām.

Mums bija dažādas radošās darbnī
cas keramika, kuru “ierādīja” mana mīļa 
draudzene un kolēģe no Pilsrundāles Ma
tilde Laura Ikerte, gleznotāji konsultējās 
ar Egīlu Neihoferu no Slampes, es kopā 
ar bērniem un jauniešiem taisīju mazas 
glezniņas mozaīkas tehnikā, Dace Kal
mane parādīja kā augstpiedes tehnikā var 
apdrukāt krekliņus ar sevis veidotiem zī
mējumiem, Danuta Ābele jau otro gadu 
apmācīja iesācējus vienas dienas laikā uz
šūt kleitu, volānsvārkus, bet mēs visi kopā 
Kandavai dāvājām Abavas senlejas pļavas 
puķes uz autostas sienas.

Vēlos patiekt paldies visiem, kas pie
dalījās un palīdzēja padarīt plenēru tik 
jauku, sirsnīgu, krāšņu. Paldies katram 
Kandavniekam, kas ieraugot māksliniekus 
uzsmaidīja! Bija cilveki, kas nesa mums 
dāvaniņas odziņas, kūciņas.... Liels pal
dies. Jūs pilsētas viesus ļoti iepriecinājāt, 
patīkami pārsteidzāt!

Paldies mūsu ilggadējiem atbalstītā
jiem – Kandavas novada domei Ingai Prie
dei, Kandavas novada Kultūras un sporta 
pārvaldei Ivetai Gruntei, Jurģim Muskam, 
Kandavas novada muzejam Inesei Rozei, 
Kandavas novada Amatniecības centram 
Kitijai Švīgerei, Kandavas Kārļa Mīlenba
ha vidusskolai Daigai Pugai, Kandavas Re
ģionālajai vidusskolai Elitai Lavrinovičai, 
Ingai Labeckai, Abavas ielejas attīstības 
centram Ivetai Piesei, “Gastronoma” saim
niecei Ekai Svarkovskai, Jānim Priednie
kam un daudziem atsaucīgajiem, labajiem! 
Bez Jums šis pasākums neizdotos. 

Uz tikšanos nākamgad, kā vienmēr 
jūlija trešajā nedēļā! Kandavnieki droši 
piedalieties ar ģimenēm, bērniem. Kopā 
radoši darbosimies sev un pilsētai par 
prieku!

Piedzīvotais nepaliks  
bez turpinājuma…

Solvita Zarupska, Ventspils (Latvijas 
Amatniecības kameras tekstilizstādāju-
mu meistare)

Iespaidi Mākslas plenērā Kandavā 
vienreizēji, neatkārtojami! Izkāpu no ie
rastās “Rožu dobes” (visi mani tekstildarbi 
pārsvarā satur rožu tēmu – ziedi, krāsas, 
raksti, formas). Plenērā biju īstajā laikā un 
īstajā vietā! Ļāvos katram mirklim. Iebrist 
Abavas senlejā, pļavā – atstāt lapu un ziedu 
nospiedumus uz kleitām. Pakļauties un sa
just māla spēku – ļauties, lai tas diktē savus 
noteikumus, un sajūsmināties, ka brīžiem 
tas pakļaujas manu roku iespaidam. Ie
kļauties radošo cilvēku brīvajā atmosfērā. 
Iespaidoties skatot kolēģu veikumus, izdo
mu. Iedvesmot citus ar savu veikumu un 
atklājumiem darba procesā. Piedzīvotais 
nepaliks bez turpinājumiem… Jau tagad 
degu nepacietībā tos uzzināt un izdzīvot!

Inese Kaļķe: 
Katram no mums ir dažādi priecīgi 

svētki  kam mīļāki Ziemassvētki, kam 

Līgo..., bet mani mīļākie svētki tagad ir 
Plenērs Kandavā! Ja veselu nedēļu vari 
darīt to, kas tev patīk, tad savādāk to ne
var nosaukt! Paldies, Linda Priedniece un 
Laura Matilde Ikerte par iedvesmošanu, 
mācīšanu un pacietību!  Plenērs noslē
dzies, trauki atvesti mājās, krekls batikots, 
kavējos atmiņās, pārdomās un jau atkal 
gribas uz Kandavu! Kandava neviļus ir 
kļuvusi par vēl vienu “manu” pilsētu!

 
Par plenēru  
var uzrakstīt grāmatu

Evija Vizbule( bijusī kandavniece) 
Jau septīto gadu pēc kārtas jūlija tre

šo nedēļu pavadu savā bērnības pilsētā 
Kandavā. Tieši šeit un šajā laikā te no
tiek Kandavas mākslas plenērs. Arī šo
gad! Milzīgs paldies Lindai, ka viņa jau 
tik daudz gadus uzņemas šo plenēru or
ganizēt un dara to perfekti!!! Plenēram 
ir īpaša burvība, aura. Katra diena ir tik 
piepildīta ar darāmo – darbošanās plenē
ra pamata darbnīcās, kuru ir tik daudz 
un visas ir interesantas ( man tā pamatā 
ir keramikas darbnīca), atklāšanas kon
certs, kopīgie vakari visiem plenēra da
lībniekiem, pārgājieni pa Kandavu. Tur
klāt katru gadu tie ir savādāki un atklāj 
arvien jaunas pilsētas un tās apkaimes 
šķautnes. Vakara darbnīcas – batikošana, 
apģērbu apgleznošana, cepļa slāpēšana! 
Nedēļa pavirpuļoja nemanot! Plenēra 
laikā ir brīnišķīga iespēja atslēgties no 
visa, kas nav saistīts ar plenēru un pilnī
bā nodoties tikai un vienīgi tam darbam 
vai izklaidei, kas notiek tieši konkrētajā 
brīdī. Tāda īsta te un tagad sajūta! Daudz 
darāmā, daudz prieka, daudz smieklu un 
sajūta, ka viss ir kārtībā!

Man šķiet, ka plenēra burvības noslē
pums lielā mērā slēpjas Lindas un viņas 
komandas darbā. Darbnīcu vadītāji – Ma
tilde, Dace, Egīls, Danuta – tie ir cilvēki, 
kas patiesi mīl to, ko dara un prot šo lietu 
iemācīt arī citiem. Šogad, kā jau minēju, 
atkal darbojos keramikā pie Matildes, bet 
biju arī apģērbu šūšanas darbnīcā pie Da
nutas un “iemetu aci” arī Daces vadītajā 
augstspiedes darbnīcā. Nu, tās meitenes 
taču pat ezim iemācīs podus taisīt, šūt 
un darboties ar linoleju un asiem priekš
metiem! Brīnišķīgs, dabas dots skolotāja 
talants. Paldies visai plenēra tapšanas un 
būšanas komandai!  Un arī plenēra dalīb
nieki – tik dažādi un tajā pat laikā vienoti, 
sirsnīgi, superīgi! Mīļie, es jau sāku skaitīt 
dienas līdz nākamā gada plenēram!

Zinu, ka manis rakstītajā ir daudz iz
saukuma zīmju. Bet citādi nemaz par Kan
davas mākslas plenēru nav iespējams raks
tīt!!! Un vēl, man šķiet, ka par plenēru var 
uzrakstīt grāmatu. 

Radošs mākslas mirklis Kandavā

29. augustā notiks 

Kandavas 
novada iestāžu 
un uzņēmumu 
sporta spēles – 
Buses pilskalnā – sīkāka 
informācija www.kandava.lv – 
pasākumu kalendārs

Aicinām pieteikties pie  
R. Rozentāla e-pastā:  
roberts.rozentals@kandava.lv; 
tālrunis 27046099  
līdz š.g.20.augustam.
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Apstiprināts projekts 
“Rotaļlaukuma izveide pie 
Kūrorta 2 daudzdzīvokļu 
mājas”
Lauku atbalsta 
dienests apstiprinājis 
Biedrības „Kūrorta 2 
nams” projektu „Ro-
taļlaukuma izveide 
pie Kūrorta 2 daudz-
dzīvokļu mājas”
Projekta ietvaros iepretim Kūrorta 2 daudz-
dzīvokļu mājai tiks izveidots aktīvās atpūtas 
pavadīšanas laukums, kurā uzstādīs Āra 
aktivitāšu komplektu, kura satāvā būs pieejams 
rotaļu komlekss „Panda”, kas paredzēt bērniem 
vecumā no 6 līdz 14 gadiem, kā arī divi āra 
trenažieri, kas paredzēti lietošanai no 12 gadu 
vecuma.

DZĪVESZIŅAS

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

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

Firkuss Ivo (1970) Zemītes pagasts
Grosbārdis Ainārs (1970) Jūrmala

Kurmahere Ilma (1929) Zemītes pagasts
Motorikins Genādijs (1934) Kandava

Štrauss Arnolds (1941) Abavas pagasts
Vīksna Leonora (1928) Lielvārde

Vītola Erna (1925) Sabile

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Sveicam jūlija jaunlaulātos! 
Aismu Meijeri – Ciršu un Edgaru Ciršu

Ilzi Kalnarāju – Ozolu  un Normundu Ozolu
Sandru un Aināru Pūres

Ingu un Miku Muižniekus
Dzintru un Arturu Klints
Rūtu un Miku Freimaņus

Vidagu Kampari un Rolandu Bliti
Ilzi un Kristapu Bernotus

Solvitu un William Patrick Burr
Eviju Jureviču un Aļiku Rabadanovu

Madaru un Oskaru Petrovus
Līvu un Jāni Ūles 

Laulību  
noslēguši

* * *Augustā  
Smaragda kāzās

sveicam 
Astrīdu un Ilmāru Malevicus,

Mariju un Bali Raginskus
Ināru un Oskaru Asarus
Emeritu un Vilni Šukstus

Zelta kāzās
suminām Ligiju un Andri Irbes

Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā no 2020. gada 1. līdz 

31. jūlijam reģistrēti 5 jaundzimušie:
Elza, Roberts, Reinis, Patrīcija  

un Naomia

SVEICAM VECĀKUS!

25. jūlijā nelielā radu pulkā savu Zelta 
kāzu jubileju atzīmēja kandavnieki Ilga 
un Dainis Pluģi. Īstā kāzu diena Pluģu 
pārim pirms 50 gadiem bijusi 1970. gada 
24. jūlijā. Zelta pāra mūžs pavadīts Kandavā. 
Nozīmīgajā laulības jubilejā gaviļnieki saņē
ma dāvanu un ziedu pušķi arī no Kandavas 
novada domes un Dzimtsarakstu nodaļas. 

Sveicam Zelta kāzu pāri, lai viņiem 
laba veselība un daudz skaistu mūža dienu 
dzīvojot!

Kapu svētki Kandavas 
novadā 2020. gadā

Sestdien 1. augustā
plkst. 15.00 Pavārkalna kapi (Zemītes pagasts)
plkst. 16.00 Kanduru kapi (Grenču ciems)

Sestdien, 22. augustā
plkst. 11.00 Ķikuļu kapi
plkst. 12.00 Kreiļu kapi
plkst. 13.00 Elku kapi
plkst. 14.00 Vimbužu kapi
plkst. 14.00 Smiltiņu kapi (Zantes pagasts)
plkst. 15.00 Cikundes kapi
plkst. 15.00 Jaundziru kapi (Zantes pagasts)
plkst. 16.00 Kalnmuižas kapi

Svētdien, 23. augustā 
plkst. 12.00 Andziņu kapi
plkst. 13.00 Vecciema kapi
plkst. 14.00 Korģeļciema kapi
plkst. 15.00 Raibāju kapi

Svētdien, 30. augustā
plkst. 11.30 Baznīcas kapi
plkst. 12.30 Jaunkandavas kapi (pie kapličas)
plkst. 14.00 Matkules kapi
plkst. 15.00 Sviluma kapi

Svētdien, 30. augustā Vānes pagasta Aizupes 
un Variebas kapos ziedus un sveces varat 
nolikt visas dienas garumā, svētbrīdis netiks 
organizēts.

Svētbrīdi kapsētās 22., 23. augustā vadīs 
evaņģēlists Aivars Kaņeps.
30. augustā – evaņģēlists Tālis Freimanis, 
muzikālais pavadījums Andra Vilkauša.

Jau piekto gadu Kandavas novada dome ģimenēm rīkos jaun
dzimušo pasākumu  “Esmu dzimis Kandavas novadā”. 
Maija Zariņa |  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

Šogad godināsim 75 bērnus, kuri dzi
muši 2019. gadā un deklarēti Kandavas no
vadā! Šobrīd tiek gatavoti ielūgumi, kurus 
tuvākajās dienās katra ģimene saņems savās 
pastkastītēs! Ņemot vērā valstī noteiktos 

distancēšanās un drošības noteikumus, 
pasākums tiks rīkots brīvā dabā “Ozolāju 
estrādē” 24. augustā plkst. 12.00, tāpēc 
lūdzam nodrošināties ar laika apstākļiem 
atbilstošu apģērbu! Un turēsim īkšķus, lai 
šajā svētku dienā saulīte mūs lutina!
Esi pasākuma viesis un esi sociāli atbildīgs!

Sīkāka informācija – 29935319

Latvijas biškopju saietā 
balvu iegūst kandavnieks 
Olafs Baltgalvis
Biškopju vasaras saietā konkursā, kas noritēja 
Kandavas novada Piltiņos, atpūtas centrā Zviedru 
cepure, piedalījās biškopji no visas Latvijas. 
Konkursā “Veiksmīgākā biškopības produkta 
etiķete 2020”, kurā piedalījās Olafs Baltgalvis, 
bija iesniegti 23 paraugi, kurus vērtēja 
apmeklētāji un ekspertu komisija divās 
kategorijās – dizains un marķējums.
Žūrijas vērtējumā konkursā pirmo vietu saņēma 
Ilze Grava- Niķe no Rīgas, otro kandavnieks Olafs Baltgalvis, trešo Aija Lodiņa no Pāvilostas.

Kandavas novada muzejā 
un Tūrisma informācijas 
centrā mainīts darba laiks 
Lai nodrošinātu plašāku apmeklētāju un tūristu 
skaita apkalpošanu, no 1. augusta līdz 30. sep-
tembrim Kandavas novada muzejā un Tūrisma 
informācijas centrā tiek mainīts darba laiks. 
Aktīvajā tūrisma sezonā abas iestādes apmek-
lētājiem būs atvērts septiņas dienas nedēļā. 
Kandavas novada muzeja un Tūrisma 
informācijas centra darba laiks no 1.augusta 
līdz 30. septembrim:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās, piektdienās no plkst. 
10.00–18.00;
Sestdienās no plkst. 10.00–17.00;
Svētdienās no plkst. 11.00–15.00.

ĪSZIŅAS
Foto: Tukuma TIC

Par darbiem Kandavas bibliotēkā
Jūnija mēnesī tika iesākti un jūlijā pabeigti darbi projektā “Inženiertīklu pievada, centrālapkures un 
ventilācijas ierīkošana ēkai Lielā ielā 11, Kandavā”. 
Jau kopš šīs ēkas iegādes pašvaldības vajadzībām tika domāts par siltuma apgādes sistēmas 
maiņu, jo ēkas apkurē tika izmantota elektrība. Apkures sezonā mēneša elektrības patēriņš bija 
līdz 4000 kwH. Šovasar SIA Kandavas komunālie pakalpojumi īsteno citu projektu “Siltumapgādes 
sistēmas efektivitātes paaugstināšana izbūvējot jaunu posmu”, kura ietvaros siltumtrases atzars 
tika izbūvēts līdz ēkai Lielajā ielā 11. Lai spētu izmantot pa siltumtrasi piegādāto siltumu, bija 
jāpārbūvē bibliotēkas iekšējie tīkli, jānomaina elektriski radiatori pret radiatoriem, kur siltumnesējs 
ir ūdens, kā arī jāizbūvē siltummezgls.  
Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, līgums par šiem darbiem tika noslēgts ar SIA Jark 
Tehnology par summu 11428,07 eiro. Būvuzraudzību veica SIA CC3 būvuzraugs Arnis Heinrihsons. 
Bibliotēkas siltumapgādes sistēmas maiņa bija pirmais solis uz ēkas sakārtošanu, tuvākajos gados 
ir jādomā arī par siltināšanu. Egils Dude, domes izpilddirektors

Pabeigti Apiņu ielas seguma atjaunošanas darbi
Kandavas novada pašvaldība veica Apiņu ielas 
seguma atjaunošanas darbus, kuru ietvaros 
tika nomainītas bojātās betona apmales, veikta 
esošā seguma pastiprināšana ar grants šķembu 
maisījumu un izbūvēta asfalta seguma kārta. 
Apliecinājuma karti izstrādāja: SIA “IB Design”; 
Darbus veica: SIA “KF grupa”
Būvuzraudzību nodrošināja: IK Aleksejs Ivanovs

Īstenos projektu “Izaugsmes prakses cikls Kandavā 
“Tieši un laikā!””
Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāle ESF programmas PuMPuRS ietvaros īstenos 
projektu “Izaugsmes prakses cikls Kandavā “Tieši un laikā!””
Laipni aicināti dalībai Kandavā dzīvojoši Kandavas un tās novada skolu 5.–8. klases audzēkņi. 
Projekta ietvaros astoņas pilnas dienas no septembra līdz 2021.gada janvārim notiks šādas 
BEZMAKSAS aktivitātes: Atbalsta prakses cikls “Smelties iedvesmu”; komandu motivācijas 
praktikums “Kopā varam – izziņas spēks”; pašizaugsmes un personīgo mērķu definēšana “Pirms 
un pēc”; “Kustības spēks- izaugsmei”; komandu motivācijas praktikums “Vieta un laiks: es 
sabiedrībā”. Iekļauta ēdināšana un transports (ekskursijai).
Projekts norisināsies astoņas pilnas dienas. Pirmās divas nodarbības: 5. un 26.septembrī. Lūdzam 
pieteikties atbildīgi dalībai projektā VISĀS NODARBĪBĀS! DALĪBNIEKU SKAITS IEROBEŽOTS.
PIETEIKŠANĀS ANKETA LĪDZ 3. SEPTEMBRIM  WWW.VERBAND.LV
Pateicamies mūsu sadarbības partnerim: Kandavas novada audžuģimeņu biedrībai «PĪLĀDZĪTIS”.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 
Kandavas novada dome īsteno projektu Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”, kura ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienests, izskatot iesniegto 
pieteikumu, piešķīris Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai bez maksas desmit LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 robotu konstruktoru komplektus EUR 3385,34 vērtībā un piecus 
LEGO Education 10V DC akumulatoru lādētājus 145,62 EUR vērtībā robotikas nodarbību 
materiālās bāzes papildināšanai.
LEGO Education ir īpaši radīti Lego komplekti STEM – science (zinātnes), technology (tehnoloģiju), 
engineering (inženierzinātņu), mathematics (matemātikas) prasmju apguvei izglītības iestādēs.

Attīstības un plānošanas  
nodaļas  vadītāja  

Sintija Kokina

Bēbīšiem svētki būs 24. augustā!
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Līga Šupstika

Cēres pamatskolas absolvents Otto 
Fedukovičs, kurš mācības turpina Mur-
jāņu Sporta ģimnāzijas teritoriālajā 
struktūrvienībā “Jūrmala” airēšanas no-
daļā, informēja Kandavas novada domi 
par šīs sezonas rezultātiem. 

4. jūlijā Otto Fedukovičs ar savu pāri
nieku Tomu Veļičko ieguva 1.vietu Latvijas 
Airēšanas Federācijas (LAF) balvu izcīņā. 

24.26. jūlijā, Jūrmalā, Priedaines dis
tancē norisinājās Latvijas Republikas čem
pionāts airēšanā Junioru A grupā, kurā 

Otto Fedukovičs pārairu divnieka ekipāžā 
ieguva 2. vietu, savukārt, četrinieku sastā
vā – 1. vietu. 

Sveicam ar panākumiem!

SPORTS

Kandavas kartinga klubs

Poltsamaa kartinga trasē jūlija vidū no
risinājās Igaunijas Prokart sacensības, ku
rās piedalījās arī Kandavas kartinga kluba 
kartingisti.

Rezultāti:
MiniMax klasē Edgars Mārtinsons 

3. vieta; DD2 klasē Adrians Lasis 3. vieta; 
Rotax 40+ klasē Aigars Stankevičs 

3.  vieta; Cadet klasē Oskars Mārtinsons 
8. vieta.

Augusta otrā nedēļas nogale šogad būs 
īpaši ātra, svinīga un aizraujoša. Madonas 
kartingu trasē no 7.– 9.augustam notiks 
2. sezonas posms un tiks atzīmēta Latvijas 
kartinga 60. jubileja.

Šajā piepildītajā nedēļas nogalē pie
dzīvosim gan azartiskas sacensības, gan 
dažādus pasākumus – retro kartingu pa
rādi, regularitātes braucienus, foto izstādi, 
atceroties un godinot kartinga saimi visā 
Latvijā. Svinīgo pasākumu un atmiņu ce
ļojumu kopā ar kartinga veterāniem va
dīs talantīgais žurnālists un producents – 
Pauls Timrots.

Noslēgušies Latvijas Repub
likas čempionāti vieglatlētikā 
visās vecuma grupās, izņemot 
pieaugušajiem, kuros sek
mīgi startējuši sporta skolas 
vieglatlēti. 

Indulis Matīss

Kā pēdējie uz starta izgāja U18 un U20 
grupu vieglatlēti, kuri par titulu cīnījās 
22.un 23.jūlijā Ventspilī. Pamatoti cerējām 
uz zelta medaļu šķēpa mešanā U20 grupā 
jaunietēm, jo startēja mūsu labākā šķēpa 
metēja Ieva Annija Stepiņa. Ieva uz star
ta izgāja ar nelielām veselības problēmām, 
tādēļ nācās samierināties ar bronzas meda
ļu, ar rezultātu 42.98metri. Gribu precizēt, 
ka ar šo vasaru Ievai jau jāmet pieaugušo 
šķēps, kas sver 600g. Pirmās sacensības, kur 
Ieva meta smago šķēpu bija 14.jūlijā Ogres 
atklātajā čempionātā U20 vecuma grupai, 
kur tika izcīnīta uzvara ar labu rezultātu 
48.97metri, un jau pirmajās sacensībās iz
pildīta meistarkanditāta norma. 

Arī otrajā startā pieaugušo kārtā, Ie
vai labs rezultāts. Sportland kausu 3.pos
mā 18.jūlijā Jelgavā šķēps tika raidīts 
48.41metru, kas deva 3.vietu, zaudējot 
tikai divām pieaugušajām sportistēm. Pa
treiz jāizveseļojas, lai varētu turpināt vasa
ras sezonas startus. 

Vēl sporta skolas komandā LR čem
pionātā U18, U20 grupās startēja Dita 

Kandavas jaunie vieglatlēti 
Ogres novada sacensībās

3. jūlijā notika Ogres novada sporta centra atklā-
tās sacensības U14 vecuma grupai vieglatlētikā. 
Sacensībās piedalījās arī Kandavas Bērnu un jau-
natnes sporta skolas sportisti. 
Lodes grūšanā 1. vietu izcīnīja Agneta Muskeite 
ar rezultātu 12.14m. 2. vietā Marta Rūta Šteinber-
ga ar rezultātu 11.18m. Šķēpa mešanā 3. vietā 
Kārlis Didzis Asars ar rezultātu 32.49m. Kārlim arī 
lodes grūšanā 3. vieta ar rezultātu 10.49m.
 Vēl sporta skolas komandā startēja Rūdis Babris, 
Klāvs Gazibars, Anabella Pāža. 
Paldies treneriem Andrejam Grosam un Egitai 
Grundmanei.

Mums ir čempioni!

15. jūlijā Preiļos notika Latvijas U-14 čempionāts 
vieglatlētikā (2007.-2008. g.dzim.), kurā pieda-
lījās arī Kandavas novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas vieglatlēti. Sacensībās piedalījās 
723 sportisti no visas Latvijas. 
Kandavu pārstāvēja Rūdis Babris, Agnete Muskei-
te, Kārlis Didzis Asars, Marta Rūta Šteinber-
ga, Anabella Pāža, Klāvs Gazibars un Roberts 
Barkāns. 
Prieks par audzēkņu labajiem startiem sacensī-
bās, visi cīnījās un sasniedza labus personīgos 
rezultātus, savu novadu pārstāvot godam! Īpašs 
prieks par abām mūsu čempionēm! Agnete 
Muskeite kļuva par Latvijas čempioni lodes grū-
šanā ar rezultātu 11.37m. Viņa izcīnīja arī sudraba 
medaļu diska mešanā (27.27m). 
Par Latvijas čempioni diska mešanā kļuva mūsu 
Marta Rūta Šteinberga ar rezultātu 28.25 m. 
Apsveicam abas čempiones ar lieliskajiem sa-
sniegumiem! Paldies visu dalībnieku vecākiem 
par ieinteresētību un atbalstu ikdienas treniņu 
procesā!
Treneris Andrejs Gross

Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā U-16 Jēkabpilī

21. un 22. jūlijā Jēkabpilī notika Latvijas čempio-
nāts vieglatlētikā U-16 grupā (2005. un 2006. g. 
dzim.).
Sacensībās ar labiem panākumiem  piedalījās 
arī Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkņi. Arnis Mileika lodes grūšanā ar 
personīgo rekordu 12.50 m izcīnīja 4.vietu. 
Artūram Jēcim 800 metru distancē ar rezultātu 
2:14.96 izdevās iegūt 6.vietu un uzstādīt personī-
go rekordu. 
Aleksai Sakai šķēpa mešanā lielisks rezultāts - 
31.20 m un arī personīgais rekords. Labi startēja 
arī Roberts Vismanis, kurš lodi aizgrūda 10.33 m. 
Sacensībās piedalījās 1064  labākie sportisti no 
visas Latvijas. 
Paldies trenerim Andrejam Grosam!

Kandavas novada BJSS vieglatlētu starti 
LR čempionātos U-14, U-18 un U-20

Kandavas kartinga kluba 
panākumi Igaunijas 
Prokart čempionātā

Jūlija beigās Saldū notika Top 
Gun 3x3 līgas izslēgšanas 
spēles basketbolā, kurās pie
dalījās arī Kandava/Anzāģe 
komanda.
Edgars Priede

Top Gun ir Latvijas 3x3 Basketbola lī
gas turnīru seriāls, kas notiks no jūlija līdz 
nākamā gada maijam. Paredzēti 6 atlases 
posmi Ventspilī, Saldū, Rēzeknē, Liepājā, 
Ogrē un Jelgavā, kā arī astoņi pamatturnī
ra posmi un finālposms.

Uz pamatturnīru kvalificējas katra atla
ses turnīra divas labākas vienības. Ventspilī 
šīs divas vietas izcīnīja Saldus un Jelgavas 
komandas, mūsējiem paliekot trešajā vietā.

Jūlija pēdējās nedēļas nogalē norisinā
jās otrais posms Saldū, apakšgrupas spēlēs 
mūsu komanda 4 spēlēs izcīnīja 3 uzvaras, 
grupā izcīnot otro vietu. 1/4 fināla spēlē 
pret Mārupes komandu mūsējie zaudēja 
ar 21:12.

Mūsu komandu pārstāvēja Guntars 
Strāķis, Kristaps Gotfrīds, Arvis Savčenko 
un Ritvars Kauliņš.

Otto Fedukoviča šīs sezonas 
panākumi airēšanā 

Anzāģe Top Gun 3x3 līgas izslēgšanas spēlēs
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Emīls Ozerinskis

Kandavas basketbola audzēknis Reinis 
Neimands no 8.  12. jūlijam Valmierā pie
dalījās Brāļu Bertānu meistarklasē, kurā 
piecu dienu garumā jaunie basketbolisti 
strādāja pie individuālo basketbola pras
mju attīstības un uzņēma daudz vērtīgas 
informācijas no basketbola profesionāļiem.

Meistarklasē klāt bija Eirolīgas basket
bolists Dairis Bertāns, kurš ar jauniešiem 
kopā piedalījās treniņos un sniedza savus 

padomus. NBA basketbolists Dāvis Ber
tāns šogad meistarklasē klāt nevarēja būt, 
jo pēc atgriešanās no ASV basketbolists 
atradās divu nedēļu pašizolācijā.

Brāļu Bertānu meistarklasi jau otro 
gadu pēc kārtas Valmierā organizēja Ber
tānu ģimene un basketbola klubs “Valmie
ra Glass/Vidzemes Augstskola” sadarbībā 
ar Valmieras pašvaldību, Valmieras Bērnu 
sporta skolu un Baltic Sports Agency.

Andris Bambis

Šī gada velobrauciens uz “Zviedru ce
puri” sākās ar instruktāžu pie Kandavas 
Sporta halles, kur arī tika nozīmēti vadošie 
braucēji, viņiem bija jāpārzina maršruts un 
jākontrolē brauciena temps. Tā kā šogad 
“pauzēja” Kārlis Mamajs, tad vadošie bija 
Aiva Kēniņa, Jāns Rudevics un Gatis Šmēls. 
Bet tos, kuriem brīžiem bija par grūtu vai 
radās tehniskas problēmas, savāca tehnis
kās palīdzības mašīna. Kopā braucienā pie
dalījās 50 dalībnieki. Divi piecgadīgie dvīņi 
Ķevici ceļu līdz “Zviedru cepurei” veica bez 
palīdzības. Jaunākajam dalībniekam, kurš 
brauca rikšā, vēl nebija divi gadi, bet vecā
kajam braucējam no Tukuma – 79.

Galamērķī mūs sagaidīja “Zviedru ce
pures” saimnieks Edvīns Balodis, kurš ie
pazīstināja ar visu kas notiek, noticis un 
notiks “Zviedru cepurē”. Pēc tam tradicio
nālā soļanka ar čipsiem un, protams, brau
cieni ar rodeļiem. Mājupceļā piestājām 
pie Velnakmens un Abavu šķērsojām pār 
Zvejnieku tiltu. Finišs pie Sporta halles. 
Kopā veicām 34 kilometrus.

Paldies par atbalstu Kandavas novada 
domei un Jānim Bambim!

Kandavas novada taku 
skriešanas seriāla 3. kārta
Uldis Vēciņš

17. jūlija novakarē Kandavā 
pie vasaras kafejnīcas „Nā
riņa” notika taku skriešanas 
seriāla 3. kārta. Piedalījās 12 
skrējēji, kuri nebija nobijušies 
no karstajiem un sutīgajiem 
laika apstākļiem. 

Sievietēm joprojām nepārspēta ir Liene 
Medisone (Engures novads), bet vīriešiem 
otro reizi pēc kārtas ātrākais bija kandav
nieks Mārtiņš Mārtiņsons.

Kandavas novada taku skriešanas seri
āla 4. kārta notiks 7. augustā Matkules pa
gastā pie Buses pilskalna. Starts no 19.00 
līdz 20.00.

11. jūlijā noslēdzās Kandavas čempionāts basketbolā.

Ar entuziasmu, cīņas sparu un sprai
gām spēlēm norisinājās pusfināls un fināls. 
Mači izvērtās vienlīdzīgi, jo spēku samērs 
visām komandām līdzīgs. Uzvarēja piere
dze, veiksme un ātrums. 1. vietu izcīnīja GL 
Kandava komanda, kuras viens no līderiem 
Kristaps Gotfrīds saņēma MVP, bet labākā 
spēlētāja balvu saņēma Toms Zilberts.

2. vietā – RGR junioru komanda, ku
riem pietrūka pavisam nedaudz līdz uzvarai, 
šoreiz pievīla taktika. Labāko spēlētāju balvu 
saņēma Ralfs Bērziņš un Kristers Šnikvalds. 

Tikai 1 punkta pārsvars izšķīra uz
varu par 3. vietu, un kausu ieguva Kan
davas Lauksaimniecības tehnikuma ko
manda, kas atspēlējās no 25 punktiem, 
tā izcīnot uzvaru pār RGR Pluss ko
mandu. KLT labākā spēlētāja balva tika 
Arvim Savčenko, bet RGR Pluss līderis 
šoreiz – Nauris Litke. 

Paldies visiem atbalstītājiem un ko
mandām! Paldies Kultūras un sporta pār
valdei par turnīra rīkošanu. Pavisam drīz 
jau jaunās sezonas sākums.

Kandavas novada BJSS 16. jū
lijā organizēja basketbola 
turnīru “Kandavas vasaras 
kauss 2020”, kurā piedalījās 
komandas no Talsiem, Saldus 
un Kandavas. 

Kandavas novada BJSS Laura Gru
guļa trenētie jaunie basketbolisti izcīnīja 
3. vietu. 

Komandas sastāvs – Olivers Bāliņš, 
Artūrs Drīksna, Linards Puplaks, Toms 
Zeidenbergs, Rolands Podiņš, Tomass Ma
čanskis, Edgars Štoferts, Miķelis Briedis, 
Markuss Zariņš, Kristers Ābele. 

Komandas Labākais spēlētājs – Tomass 
Mačanskis. 

Paldies atbalstītājiem un vecākiem!

Kandavnieks 
Reinis Neimands 
piedalās 
Brāļu Bertānu 
meistarklasē
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Kandavas čempionāts basketbolā noslēdzies

Kandavas vasaras kauss 2020 basketbolā

Hadaņonoka, Agnese Besikirska, Beāte 
Stivriniece, Nauris Smirnovs. Sportisti 
cīnījās slavējami un uzrādīja savam lī
menim atbilstošus rezultātus. Rezumē
jot sporta skolas vieglatlētu startus LR 
čempionātos šajā vasarā, gribu teikt lielu 
paldies sportistiem, treneriem, sportistu 
vecākiem par ieguldīto darbu, par ve
cāku atbalstu. Vasara bija tiešām ražīga, 
jo LR čempionātos tika izcīnītas četras 
medaļas (divas zelta, divas bronzas), kas 
mūsu mazajai skolai ir labs sasniegums. 
Pirms čempionātiem cerējām uz divām 

medaļām, bet starts izdevās labāks kā 
plānojām. 

Atgādināšu vēlreiz visus 2020.g. LR 
čempionātu medaļniekus vieglatlētikā – 
Agneta Muskeite zelts lodes grūšanā un 
bronza diska mešanā U14 grupā, Marta 
Rūta Šteinberga zelts diska mešanā U14 
grupā, un Ieva Annija Stepiņa bronza šķē
pa mešanā U20 grupā. LR čempionātos 
startē visi Latvijas labākie sportisti savās 
vecuma grupās un konkurence ir milzīga.

 Sportistu treneri Andrejs Gross un In
dulis Matīss.

Kandavas novada BJSS vieglatlētu starti 
LR čempionātos U-14, U-18 un U-20

Velobraucēji iekaro 
Zviedru cepuri

Kuplā Rožinsku Bērziņu ģimene taku 
skrējienā Matkules svētkos
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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. 8 (184). 
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 
izsludina nekustamā 
īpašuma Uzvaras iela 20A,
Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 
9011 001 0701) sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, kopējā 
platība 0,1203 ha un garāžas telpu grupām 
ar kadastra apzīmējumiem 9011 001 0701 
002 004, 9011 001 0701 002 005 un 9011 001 
0701 002 008 izsoles. 

Izsoles datums un nodrošinājums: 
1) nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas 

Uzvaras ielā 20A, Kandavā, Kandavas 
novadā (kadastra numurs 9011 001 
0701), sastāv no telpu grupas ar kadastra 
apzīmējumu 9011 001 0701 002 004 
(garāža Nr.4), ar kopējo platību 18,1m2, 
Uzvaras iela 20A-4, Kandava, Kandavas 
novads, un tai piekrītošo zemes domājamo 
daļu no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo 
platību 0,1203 ha izsole ar augšupejošu soli 
notiks 2020. gada 17. augustā, plkst. 10.00, 
nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 
90,00 euro, izsoles solis 50,00;

2) nekustamā īpašuma daļu, kas atrodas 
Uzvaras ielā 20A, Kandavā, Kandavas 
novadā (kadastra numurs 9011 001 
0701), sastāv no telpu grupas ar kadastra 
apzīmējumu 9011 001 0701 002 005 
(garāža Nr.5), ar kopējo platību 18,4m2, 
Uzvaras iela 20A-5, Kandava, Kandavas 
novads, un tai piekrītošo zemes domājamo 
daļu no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo 
platību 0,1203 ha izsole ar augšupejošu soli 
notiks 2020. gada 17. augustā, plkst. 10.15, 
nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 
90,00 euro, izsoles solis 50,00;

3) nekustamā īpašuma daļu, kas atrodas 
Uzvaras ielā 20A, Kandavā, Kandavas 
novadā (kadastra numurs 9011 001 
0701), sastāv no telpu grupas ar kadastra 
apzīmējumu 9011 001 0701 002 008 
(garāža Nr.8), ar kopējo platību 18,2m2, 
Uzvaras iela 20A-8, Kandava, Kandavas 
novads, un tai piekrītošo zemes domājamo 
daļu no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo 
platību 0,1203 ha izsole ar augšupejošu soli 
notiks 2020. gada 17. augustā, plkst. 10.30, 
nosacītā cena 900,00 euro, nodrošinājums – 
90,00 euro, izsoles solis 50,00;

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 14. 
augusta, plkst. 12.00.
Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza 
iela 6, Kandava, Kandavas novads. Izsoles 
noteikumi pieejami tīmekļa vietnē  
www.kandava.lv, sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”. 
Norēķini par Izsoles objektu veicami divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas.  
Tālr. uzziņām 63107370

Lauka diena 2020. g. 19. augustā “Vīksnas-1”, 
Zantes pagasts, Kandavas novads 
Reģistrēšanās: plkst. 10.30–11.00
Prezentācijas un diskusijas: plkst. 
11.00–13.00
Rīko: Dārzkopības institūts (DI) sadarbībā 
ar ZS “Vīksnas-1” un Latvijas Augļkopju 
asociāciju.
Demonstrējums: “Latvijas apstākļiem 
piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu 
izdalīšana” (LAD līguma nr.: LAD 240118/P7)

Tēma: Plūmju šķirnes un audzēšana  
Programmā: DI zinātnieki pastāstīs 
par plūmju šķirņu ziedēšanu un ražību 
2020. gadā, kā arī iepazīstinās ar jaunumiem 
šķirņu sortimentā. Iepazīšanās ar plūmju 
šķirnēm un audzēšanu ZS “Vīksnas-1”, 
demonstrējumu apskate.
Lauka dienas apmeklētājiem lūgums 
pieteikties līdz 17.08.2020. Vairāk par 
pieteikšanos meklē www.kandava.lv 
mājaslapā

Zantes pagasta “Vīksnās” notiks Lauka diena

Kandavas novadā turpinās 
projekta “Remigrācijas sekmē
šanas pakalpojumi pašvaldī
bās” īstenošana,  lai aktualizētu 
remigrācijas jautājumu risinā
šanu un veicinātu iedzīvotāju 
izpratni un līdzdalību.
Inga Priede

Jau gada sākumā uzsākām VARAM un 
Rīgas Plānošanas Reģiona administrētā pro
jekta īstenošanu. Sākām filmas veidošanu ar 
septiņu ģimeņu līdzdalību, kas atgriezušās 
savā dzimtajā pilsētā no ārvalstīm. Sarunās, 
intervijās, uzklausot katra īpašo dzīvesstāstu 
par svešumā pavadīto laiku un sajūtām, at
griežoties Latvijā, Kandavā – izkristalizējās 
visiem viens kopīgs mērķis – mīlestība pret 
savu ģimeni, tuviniekiem un atbildība pret 
savu valsti. Pandēmijas dēļ plānotās akti
vitātes iekavējās, bet nu 25.jūlija sestdienā 

tikāmies, lai kopā pavadītu laiku dienas 
nometnē  sportojot, mālojot, sarunājoties, 
smejoties, rotaļājoties, un noslēgumā pie 
vakariņu galda skatoties filmu, kuras varoņi 
esam mēs paši. Tas patiešām bija emocio
nāli jauks, pozitīvām sajūtām kopā pavadīts 
laiks. Paldies visiem, kas ieradās, paldies 
treneriem Jurijam Siņkevičam un Edgaram 

Priedem, keramiķei Lindai Priedniecei, Ra
monai Liepiņai – Kraujai par padomiem. 
Savukārt, par cienastu paldies Solvitai Got
frīdai un Ilzei Gotfrīdai, bet Jurģim Mus
kam, Andrim Bambim, Ingai Rozenfeldei 
un Robertam Rozentālam par palīdzību un 
Ģirtam Grenevicam par filmas tapšanu.

Gaidīsim visus interesentus uz tikšanos 
dokumentālās īsfilmas “Dzīve ārpus Latvijas 
robežām un atgriešanās Latvijā, Kandavā…” 
pirmizrādē – augusta nogalē, Kandavas kul
tūras namā. Iespējams, to varēs noskatīties 
arī ReTv kanālā un Youtube platformā.

Kandavas novada dome sadarbībā ar 
biedrību “Kandavas attīstībai” projektu īs
tenos līdz 2020. gada septembrim. Projekta 
kopējās izmaksas ir 6450 eiro, kas tiks seg
tas no Vides aizsardzības un reģionālās at
tīstības ministrijas finansējuma.

Kopīgā dienas nometnē  
satiekas remigrācijas projekta dalībnieki

Kandavas novada mu
zejā, ar vairāk kā 100 
dažādu šķirņu ogām – 
tomātiem, viesosies 
tomātu kolekcionārs 
Valdis Pūliņš. 

Ar tomātu kolekcionēšanu Valdis aiz
raujas no 2014. gada, pašreiz viņa kolekci
jā ir vairāk kā 500 dažādu tomātu šķirņu. 
Skatītājus priecēs ne tikai tradicionālie 

sarkanie un dzeltenie tomāti, bet 
arī zili, brūni, violeti, zaļi, div
krāsu tomāti un svītrainie to
māti. Būs apskatāmi arī šī gada 
jaunumi ‘Saules aptumsums’, 

‘Dumpīgais zvaigžņotais iznīcinā-
tājs’, kā arī iecienītās šķirnes ‘Apri-

kožu sirds’, ‘Šokolādes marmelāde’, ‘Jūr-
nieka laime’ un ‘Rubīna pārsteigums.’

Izstādes laikā varēs iegādāties tomātu 
sēklas un kolekcionārs sniegs konsultācijas 
par tomātu audzēšanu. 

14. un 15. augustā tomātu izstāde 
Kandavas novada muzejā

Foto no  
Valda Pūliņa  
personīgā arhīva


