
28. augustā Kandavas kultūras 
namā notika novada izglītības 
iestāžu darbinieku gadskārtējā 
konference.
Dagnija Gudriķe

“Tagad es sāku piesūkties ar rudeni. Sā-
kumā tas ir mazliet smeldzīgi – negribas at-
dot saules piesildītās sajūtas un ļauties mig-
las drēgnumam. Bet tad, kad tu padodies un 
atdodies – viss izrādās labi. Silta tēja, vilnas 
zeķes, pleds, iekurināta māja, brūkleņu un 
dzērveņu pērles, mārtiņrožu un nepiepil-
dītā rūgtums, kartupeļu un paveiktā gan-
darījums. Miers no vienas puses un jauns 
sākums no otras”, – atklājot Kandavas nova-
da izglītības darbinieku konferenci, sacīja šī 
pasākuma vadītāja, vispārējās izglītības spe-
ciāliste, Egija Muižniece.

Konferences vadmotīvs šogad bija 
“Ceļš”, jo jaunajā mācību gadā tiks 

turpināts iesāktais ceļš, taču tajā pat lai-
kā iets pa jaunu maršrutu. Daudzos izai-
cinājumus, kas šogad sagaida skolotājus 
un skolēnus savā apsveikumā pieminēja 
Izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena Šnik-
valde. “Viss šis gads ir bijis viens liels izai-
cinājums, ar attālināto mācību procesu, ar 
Covid ierobežojumiem un ar jauno izglītī-
bas saturu!” Pārvaldes vadītāja sacīja lielu 
paldies par pavasara sesiju, kad visi veik-
smīgi tika galā ar attālinātajām mācībām. 
Šo mācību gadu novada izglītības iestādes 
uzsāks ar IZM A moduli, kas nozīmē, ka 
1.-6. klase mācās tikai klātienē, bet 7.-12. 
var izmantot gan klātieni, gan attālinātos 
mācību procesa elementus. “Galvenais ir 
nepazaudēt sevi, saglabāt iekšējo mieru, 
ļauties izaicinājumiem, redzēt līdzi katram 
bērnam un saglabāt skaidru domāšanu!”

Izglītības darbiniekus sveica novada do-
mes priekšsēdētāja Inga Priede, novēlot ra-
došu un interesantu mācību gadu. “Mūsos ir 
spēks, jūsos ir spēks, mūsu rokās un galvās 

ir spēks! Veselību, izturību, radošumu un 
dzīvesprieku!”

“Darīt lietas pareizi, vai darīt pareizās 
lietas?! Tas būs mans šī gada izaicinājums!” 
skolu direktoru vārdā konferences dalībnie-
kus uzrunāja K. Mīlenbaha vidusskolas di-
rektore Daiga Puga. “Lai šajā laikā starp Mi-
nistru kabineta noteikumiem, obligātajām 
kārtībām un prasībām mēs ikviens spētu 
novērtēt, kuras ir pareizās lietas un tikai tad 
darīt tās pareizi. Tad mums kopīgi izdosies 
rast gandarījumu un sasniegt iecerēto. Lai 
mums visiem kopīgi izdodas!”

Kā allaž konferencē tika sumināti izglī-
tības iestāžu izvirzītie gada skolotāji, dāvi-
not viņiem Izglītības pārvaldes sarūpētos 
lietussargus ar iestādes simboliku. Ap-
balvojumus saņēma Lāsma Mūrniece 
un Aina Novicka (K. Mīlenbaha vidus-
skola); Anita Rulle un Mārīte Rozīte 
(Reģionālā vidusskola); Evita Bērziņa 
(Cēres pamatskola); Antra Neitāle 
(Vānes pamatskola); Ineta Krūmiņa 

un Sandra Daņiļēviča (Zemītes pamatsko-
la); Antra Grundmane (Zantes pamatskola); 
Inese Adsone, Inga Brigere, Vēsma Skraz-
lovska (PII Zīļuks); Zigrīda Andriksone 
(KLT); Laima Narvila (Mākslas un mūzikas 
skola) un Andrejs Gross (Kandavas BJSS). 
Balvu “Gaismas nesējs 2020” saņēma nova-
da uzņēmēja Stefānija 
Neiberga.
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Esi sveicināta, Skola! Esi sveicināts,
jaunais mācību gads!

Veiksmīgu un 
panākumiem bagātu, 
izaicinājumu un ideju 
pilnu Jauno mācību 

gadu!
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aunais mācību gads un rudens sezo-
nas darbi ir sākušies, un Kandavas 
novadā tas nesis arī vairākas pār-
maiņas. Kompetenču izglītība, skolu 
tīkla reorganizācija un vairāki izai-

cinājumi, ar ko būs jātiek galā. Tomēr par 
spīti visam: Zinību diena pienākusi ar tra-
dicionālajiem asteru un gladiolu pušķiem, 
svaiga krāsojuma smaržu klašu telpās un 
priecīgu satraukumu, skolā ieejot pirmo 
reizi, vai no jauna satiekoties ar saviem 
draugiem – klātienē. 

Domājam ne tikai par bērnu un jau-
niešu pamatvajadzību apmierināšanu, 
bet arī par viņu attīstību un interešu vei-
cināšanu. Ir izstrādāts projekts Virvju un 
šķēršļu takas ierīkošanai pie stadiona, Te-
teriņu parka teritorijā, top dokumentācija 
par skeitparka konstrukciju piegādi un 
uzstādīšanu, kas izvēlēta, konsultējoties 
ar skeitparka entuziastiem. Pašiem mazā-
kajiem ir ierīkoti jauni rotaļu elementi un 
ieklāts gumijas segums Promenādes rotaļu 
laukumā. Arī pagastu teritorijā ir jaunumi, 
ko apsekojot izglītības iestādes skatījām 
un novērtējām. Prieks, ka daudz kas ir pa-
veikts ar iestāžu darbinieku pašu rokām un 
izdomu, kā, piemēram, Zantē izremontē-
tas skolu telpas, atjaunota nojume pie bēr-
nudārza, pabeigta Zaļā klase, bet ar domes 
atbalstu top jauni sanitārie mezgli pirms-
skolas iestādē. Vānē – noslēguma stadijā 
ar projekta atbalstu uz vecā pagraba izvei-
dota Zaļā klase, ko varēs izmantot arī kā 
terasi dažādiem kultūras pasākumiem, un 
arī Vānes estrāde piedzīvojusi renovāciju. 
Cērē – jauno mācību gadu skola sagaidīs ar 
jaunu jumta segumu. Zemītes sākumsko-
lā jaunais mācību gads iesāksies ar jaunu 
ugunsdrošības un trauksmes apziņošanas 
sistēmu un daļu jumta seguma maiņu. Vi-
sas izglītības iestādes ir centušās un katrā ir 
tapis kas jauns vai izremontēts. Kandavas 
reģionālā vidusskolā jauns izaicinājums – 
ierīkota, un ar 1. septembri sākusi darbo-
ties pirmsskolas izglītības grupa, lai sa-
mazinātu rindas PII “Zīļuks”. PII “Zīļuks” 
priecē ar jaunu bruģa segumu pagalmā un 
citiem labiekārtojumiem, bet K.Mīlenba-
ha vidusskolā tapšanas stadijā, pilnībā no 
jauna tiek ierīkotas sporta nodarbībām 
paredzētās garderobes un sanitārie mezgli. 
Bet, lai nodrošinātu drošu ceļu un satiksmi 
uz izglītības iestādēm, daudzviet uz ielām 
ir atjaunoti un ieklāti jauni asfalta segumi 
un padomāts par pieejamību un satiksmes 
drošību. Priecē, ka gandrīz katrā izglītības 
iestādē darbu uzsāks jauni pedagogi. Va-
ram droši teikt – esam jaunajam mācību 
gadam gatavi!

Tik tikko vēl mūsos elpoja vasara, ta-
gad jau jūtama rudens dvesma. 1. septem-
bris vai 1. janvāris, tas nav no svara, sva-
rīgākais, lai mums vienmēr priekšā būtu 
kādas jaunas durvis, ko atvērt un padarīta 
darba sajūta! Ideju un darāmā vēl daudz, 
bet kopā mēs spējam arī paveikt daudz! 

Lai visiem pietiek saules enerģijas un 
spēka, Jauno mācību gadu uzsākot!

Inga Priede, Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja

Ar paveikta 
darba sajūtu!

J

Kandavas novada dome 2020. gada 14. augustā iesniegusi 
Satversmes tiesā pieteikumu, kurā lūdz atzīt Saeimas 
2020. gada 10.jūnijā pieņemtā Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATR likums) normas, 
kas paredz Kandavas novada iekļaušanu Tukuma novadā, 
par neatbilstošām LR Satversmei un Eiropas vietējo 
pašvaldību hartai (turpmāk – Pašvaldību harta). 

Inga Priede | Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja |

Satversmes tiesai adresētajā pieteiku-
mā norādīts, ka, pieņemot ATR likumu 
attiecībā uz Kandavas novadu, Saeima 
pārkāpusi LR Satversmes 1. un 101. pantu, 
kā arī nav ievērojusi Eiropas vietējo paš-
valdību hartas 4. panta 6. daļu un 5. pan-
tu. Apstrīdētās normas aizskar pieteikuma 
iesniedzējas – Kandavas novada domes 
tiesības, jo Tukuma novadam pievienojot 
Cēres pagastu, Kandavas pagastu, Kanda-
vas pilsētu, Matkules pagastu, Vānes pa-
gastu, Zantes pagastu un Zemītes pagastu, 
tiek likvidēts Kandavas novads, pienācīgi 
neizvērtējot iespēju saglabāt minētās teri-
torijas kā patstāvīgu pašvaldību. Pieņemot 
apstrīdētas normas, Saeima ir pārkāpusi 
varas dalīšanas principu, labas likumdoša-
nas principu un pašvaldību principu, nav 
veikusi pienācīgas konsultācijas ar pietei-
kuma iesniedzēju un nav noskaidrojusi 

Kandavas novada vietējās kopienas vie-
dokli. Kandavas novada domes tiesības 
vērsties ar pieteikumu par lietas ierosinā-
šanu Satversmes tiesā, nosaka Satversmes 
tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 7. 
punkts, kurš nosaka pašvaldības domes 
tiesības vērsties Satversmes tiesā. Pašval-
dības tiesības ir aizskartas, jo apstrīdētās 
normas, kas nosaka Kandavas novada 
likvidāciju, ir pieņemtas tādā procedūrā, 
kuras ietvaros tika pārkāpts no Satversmes 
1. un 101. panta izrietošais pašvaldības 
princips, kurš aptver minimālo prasību 
kopumu attiecībā uz vietējās pašvaldības 
organizāciju demokrātiskā tiesiskā valstī – 
vietējās pašpārvaldes esību un tās tiešu de-
mokrātisku leģitimāciju. Ja valsts nolemj 
iekļaut pašvaldību lielākā teritoriālā paš-
pārvaldē, pašvaldības princips tai garantē 
uzklausīšanu un pieprasa pamatojumu, 
pirms valsts pieņem lēmumu. Argumen-
tiem, ar kuriem valsts pamato savu lēmu-
mu, jābūt konkrētiem un attiecināmiem 

tieši uz pašvaldību, kuru paredzēts pievie-
not citai pašvaldībai. Pieteikuma iesnie-
dzējai netika sniegts konkrēts, tieši uz viņu 
attiecināms pamatojums par nepiecieša-
mību Kandavas novadu pievienot Tuku-
ma novadam. Saeima neatgrieza Ministru 
kabinetam pārstrādāšanai likumprojektu, 
kas attiecībā uz apstrīdētājām normām 
nebija balstīts to sociālās ietekmes izvērtē-
jumā, iztrūka arī apstrīdēto normu ievie-
šanai un izpildei nepieciešamo pasākumu 
izvērtējums, kā arī nebija apsvērtas nozaru 
speciālistu izteiktās riska prognozes. Tur-
klāt Saeima pieņēma no Ministru kabine-
ta likumprojektu, kura anotācijai nebija 
pievienota informācija par sabiedrības 
līdzdalības rezultātiem likumprojekta iz-
strādāšanas laikā, un pieņēma likumu bez 
iepriekš minētās informācijas. Satversmes 
tiesa jau iepriekš secinājusi, ka demokrā-
tiskā republikā parlamentam ir jāievēro 
konstitūcija un citi likumi, arī tie, ko pie-
ņēmis pats.

Svarīgi:
• Situācija nozīmīgi atšķiras no tās, 

kas bija 2008. gadā iepriekšējās 
reformas laikā;

• Atšķirīgs konsultāciju ilgums;
• Atšķirīgs normatīvais regulējums – 

vairāk prasību sabiedrības 
līdzdalībai;

• Attālinātās komisijas sēdes un 
plenārsēdes.

Kandavas novads vēršas Satversmes tiesā

Ar ekonomikas ministru tiekas kok apstrādes uzņēmēji
14. augusta pēcpusdienā, pēc 
kokapstrādes uzņēmēju ini-
ciatīvas uz tikšanos Kandavā, 
domes priekšsēdētāja Inga 
Priede aicināja LR Ekonomikas 
ministru Jāni Vitenbergu, lai 
neformālā gaisotnē apspries-
tu samilzušās problēmas un 
paredzamās izmaiņas koksnes 
produktu tirgū. 

Latvijas kokrūpniecības nozares vidējie 
un mazie uzņēmumi, kas Latvijā nodarbina 
vairāk nekā 5000 darbiniekus, ir satraukti 
par ažiotāžu, kas pēdējo mēnešu laikā virmo 
Latvijas informācijas telpā, un kuras centrā 
ir nonākusi viena no stabilākajām, ienesīgā-
kajām un ilglaicīgākajām valsts tautsaimnie-
cības nozarēm – meža nozare un tās lielākais 
dalībnieks - valsts mežu apsaimniekotājs AS 
“Latvijas Valsts meži” (LVM).

Iemesls satraukumam ir vairāki siže-
ti TV3 raidījumā “Nekā Personīga”, kuros 
apšaubīta LVM, kā valsts mežu resursu 
pārvaldītāja, tostarp koksnes pārdevēja 
darījumu pārskatāmība. Sižetos paustas 
aizdomas par LVM pieņemto lēmumu at-
bilstību valsts interesēm, un sižetiem se-
kojošās izmeklēšanas un administratīvās 
darbības. Šķiet, ka to mērķis ir iebiedēt 
LVM valdi un pārtraukt LVM gadiem vei-
dotās, labi pārdomātās un izsvērtās prak-
ses. Diemžēl šāda iebiedēšana darbojas, un 
Latvijas kokrūpniecības mazie un vidējie 
uzņēmumi, saņem signālus par izmaiņām, 
kas liek domāt, ka bizness tiks iznīcināts 
vai stipri apdraudēts. Īpaši skumji ir vērot 

šādus notikumus ekonomikas lejupslīdes 
laikā, kad valstī tikko ir beidzies ārkārtas 
stāvoklis un visas citas pasaules valstis ie-
gulda milzu līdzekļus un pūles, lai atbals-
tītu savus mazos un vidējos uzņēmējus. 
Skumji, ka Latvijā notiek pretēji.

Proti, A/S “Latvijas Valsts meži” (LVM) 
17. jūlijā ir nosūtījusi uzņēmējiem vēstuli, 
kurā minēts, ka 2021. gadā tiks veiktas iz-
maiņas koksnes produktu pārdošanas pro-
cesā. Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācija uzskata, ka šobrīd 
tiek izdarīts spiediens uz Latvijas lielāko 
mežu apsaimniekotāju LVM, ar mērķi mai-
nīt līdzšinējos koksnes pārdošanas princi-
pus, un, lai potenciāli radītu iespēju neap-
strādātus apaļkoksnes sortimentus uzpirkt 
ārvalstu starpniekiem bez Latvijā bāzētas 
ražošanas. Latvijas mazajiem un vidējiem 
kokapstrādes uzņēmumiem konkurēt par 

apaļkoku ar ārvalstu, piemēram, Ķīnas uz-
pircējiem, ir praktiski neiespējami. Ņemot 
vērā, ka LVM tiem piegādā līdz pat 70% 
no ražošanai nepieciešamā izejmateriāla, 
tas nozīmētu daudzu reģionos bāzētu uz-
ņēmumu darbības izbeigšanu. Saskaņā ar 
apkopoto informāciju, ir zināms, ka:

• 80% darbavietu Latvijas kokrūpniecī-
bas sektorā atrodas ārpus Rīgas;

• 95% no kokapstrādes uzņēmumiem 
Latvijā ir maza un vidēja mēroga, turklāt 
tieši šie uzņēmumi ir atbildīgi par absolū-
ti lielāko skaitu nozarē strādājošo Latvijas 
iedzīvotāju;

• 2019. gadā kokapstrādes uzņēmumi 
samaksāja vairāk nekā 42 miljonus eiro ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklī, kas ir būtisks 
pašvaldību ieņēmumu avots;

• vidējā alga kokapstrādē pēdējo des-
mit gadu laikā ir dubultojusies un turpina 
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Augusta nogalē novada domē ar priekšsēdētāju Ingu Priedi tikās 
izglītības pārvaldes vadība, novada skolu direktori un skolēnu 
pārvadātāji, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus, kas saistīti 
ar jaunā mācību gada uzsākšanu, un ar to saistītajiem drošības 
pasākumiem.
Dagnija Gudriķe

Sarunā piedalījās Izglītības pārvaldes 
vadītāja Jeļena Šnikvalde, Kandavas Mākslas 
un mūzikas skolas direktore Maruta Balode, 
K. Mīlenbaha vidusskolas direktore Daiga 
Puga, Reģionālās vidusskolas direktore Eli-
ta Lavrinoviča, Cēres pamatskolas direktore 
Ilona Lazdāne un Vānes pamatskolas direk-
tors Ivars Lasis, kā arī uzņēmējs Ojārs Bu-
džens ZS “Vītiņi” īpašnieks un SIA “Tuku-
ma auto” izpilddirektors Rolands Melderis, 
kuru uzņēmumi nodrošina novada skolēnu 
pārvadājumus. 

Izglītības pārvaldes vadītāja informēja 
par aktualitātēm, kas tika apspriestas Izglī-
tības un Zinātnes ministrijas konferencē 
š.g.19 .augustā. 

Viena no aktualitātēm konferencē tika 
uzsvērts transporta nodrošinājums jeb 
drošība skolēnu pārvadājumos. Šobrīd sa-
biedriskajā transportā, tostarp skolēnu pār-
vadāšanā nekādu ierobežojumu nav. Tā kā 
transporta līdzeklis ir slēgta telpa, distancē-
šanos tajā grūti ievērot, bet organizēt papil-
dus reisus, lai ievērotu distanci, pašvaldībām 
būtu pārāk grūti realizēt un tas būtu ļoti 
dārgi. Par masku lietošanu un roku dezin-
fekciju transportā pagaidām nekādu norāžu 
nav, ir tikai ieteikuma raksturs nodrošināt 
dezinfekcijas līdzekļus, kas šobrīd jau pie-
ejami sabiedriskā transporta, šajā gadījumā 

SIA “Tukuma auto” pārvadājumos. SIA 
“Tukuma Auto” pārstāvis informēja, ka ir 
ieteikums pasažieriem pašiem rūpēties par 
individuālajiem aizsarglīdzekļiem, ja viņi 
vēlas distancēties un aizsargāties, bet tas nav 
obligāti. Ja valstiski tiks pieņemts kāds cits 
lēmums, tad attiecīgi arī reaģēs uz to. 

Apsprieda arī plānotos skolēnu pārva-
dāšanas maršrutus, autobusu kursēšanas 
laikus, kā arī nepieciešamību sastādīt pār-
vadājamo skolēnu sarakstus un citus ar to 
saistītus jautājumus. 

Izglītības pārvaldes vadītāja arī informē-
ja, ka tiks izdots rīkojums par iekšējo kārtību 
un higiēnas prasībām skolās, vadoties no Iz-
glītības un Zinātnes ministrijas (IZM) vad-
līnijām, liekot akcentu uz ciešu sadarbību ar 
skolēnu vecākiem un to informēšanu, par 
kārtību kā skolas kolektīvs rīkojas un sniedz 
informāciju saslimšanas gadījumā. Rīkoju-
mā ieteikts arī izvērtēt riskus 65+ vecuma 
skolotājiem (mācīt attālināti vai klātienē), 
informācija par termometru lietošanu un 
temperatūras mērīšanu skolās, par rīcību, 
ja skolā tiek atklāts saslimšanas gadījums 
ar Covid- 19, ēdināšanu, skolēnu plūsmu, 
apmeklētāju reģistrāciju un tml. Jāpiemin, 
ka trešās personas, jeb skolēnu vecāki savus 
bērnus varēs pavadīt līdz skolas durvīm, un 
arī sagaidīt pie skolas, neieejot skolas telpās.

Tika pārrunāti arī citi aktuāli jautājumi 
jaunā mācību gada veiksmīgai uzsākšanai.

Domē tiekas novada skolu 
direktori un skolēnu pārvadātāji

Pieteikumu Satversmes tiesai Kan-
davas novada domes vārdā sagatavoja 
Zvērināta advokāta Modra Supes birojs, 
kurš ir izvērtējis:

• Visus Kandavas novada domes 
iesniegtos dokumentus un 
saraksti ar VARAM, Saeimu, Valsts 
prezidentu, Tiesībsargu, Ministru 
kabinetu;

• Saeimas ATR komisijas sēžu 
protokolus;

• Saeimas VPIP komisijas sēžu 
protokolus;

• Saeimas ATR un VPIP komisijas sēžu 
audioierakstus;

• Saeimas sēžu audioierakstus;
• Satversmes tiesas spriedumus par 

1996.-2009. gada reformu;
• Avotus, kas sniedz informāciju par 

ATR ES valstīs un Latvijā.

Minētais liecina, ka ne Ministru kabi-
nets, ne arī Saeima nav vērtējusi Kandavas 
novada pašvaldības darbības konkrētos rā-
dītājus salīdzinājumā ar Tukuma novada 
rādītājiem, kurā administratīvās izmaksas 
uz vienu iedzīvotāju 2013.-2015. gadā bija 
lielākas - 70.8 EUR uz 1 iedzīvotāju. Līdzīga 
situācija vērojama arī Tukuma novada pro-
filā ievietotajā informācijā – 2017.-2018. 
gadā Kandavas novada administratīvie iz-
devumi bija vidēji EUR 70,75, bet Tukuma 
novadā EUR 90.75 uz 1 iedzīvotāju. Soci-
ālo pakalpojumu jomā Kandavas novads 

atbilstoši izvērtējuma datiem aprūpi mā-
jās nodrošināja 137 personām, Tukuma 
novads – 176 personām (salīdzinājumam 
Talsu novads – 80, Preiļu novads – 25, Kul-
dīgas – 75, Rēzekne – 183, Valmiera – 80).

Saeimas kārtības ruļļa 86. panta trīs-
padsmitajā daļā noteiktās darbības Saei-
ma veic varas dalīšanas principa ietvaros. 
Nenododot atpakaļ Ministru kabinetam 
likumprojektu pārstrādāšanai, Saeima ne-
izpildīja varas dalīšanas principa prasības 
attiecībā uz varu savstarpējo kontroli, šajā 
gadījumā – uz Ministru kabineta kā izpild-
varas kontroli, tam funkcionāli darbojoties 
likumdevējas varas ietvaros, konkrētāk – 
realizējot likumdošanas iniciatīvas tiesības. 
Tātad Saeima nav ievērojusi Satversmes 1. 
pantā ietverto tiesiskas valsts virsprincipa 
elementu – varas dalīšanas principu.

Kandavas novada dome ar 31.07.2019. 
vēstuli Nr. 3-12-3/1235 vērsās pie VARAM, 
kurā uzdeva 16 konkrētus jautājumus par 
to, kā reforma ietekmēs Kandavas novada 
funkciju realizāciju, kā arī par jaunizveido-
jamo Tukuma novadu. Vēstulē Pieteikuma 
iesniedzēja izteica priekšlikumu izvērtēt 
Kandavas novada saglabāšanu esošajās 
robežās un atsaucās uz novada iedzīvotāju 
aptauju, kurā 83% iedzīvotāju norādīja, ka 
vēlas saglabāt Kandavas novadu. Atbildē 
netika izvērtēta ne Kandavas novada at-
bilstība citiem novadu veidošanas kritēri-
jiem, ne arī pamatoti lietderības apsvērumi, 
uz kuriem balstās tā pievienošana Tukuma 

novadam, ne arī sniegts jebkāds konkrēts 
atbildes pamatojums ar konkrētiem rādītā-
jiem, faktiem un aprēķiniem. 

Kandavas novada dome Saeimas Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas komisijai 
nosūtīja vēstuli Nr.3-12-3/1891, kurā infor-
mēja par 2019. gada 16. decembra domes 
ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu lūgt Sa-
eimas Administratīvi teritoriālās reformas 
komisiju ņemt vērā pašvaldības viedokli, 
kā arī aicināt virzīt Saeimā lēmumu par 
ATAVL likumprojekta atgriešanu Minis-
tru kabinetam pilnveidošanai. Pieteikuma 
iesniedzēja nosūtīja Kandavas novada do-
mes 2019. gada 16. decembra viedokli par 
likumprojektu un informēja Administra-
tīvi teritoriālās reformas komisiju arī par 
to, ka, pamatojoties uz Kandavas iedzīvo-
tāju aptauju, Kandavas novada dome 2019. 
gada 29. augustā pieņēma lēmumu saglabāt 
Kandavas novada administratīvo teritoriju 
nemainīgu. Pieteikuma iesniedzēja izteica 
arī viedokli par atsevišķiem likumprojek-
ta pantiem. Vienlaikus Kandavas novada 
dome izteica gatavību izskatīt jautājumu 
par administratīvās teritorijas grozīšanu, 
un apliecināja gatavību iesaistīties disku-
sijās, ja Kandavas novadam ar Saeimas 
lēmumu tiek pievienota klāt kāda cita ad-
ministratīvā teritorija, piemēram, Abavas 
senlejas teritorija – Pūres un Jaunsātu pa-
gasti no Tukuma novada, Sabiles pilsētas 
un Abavas pagasta teritorija no Talsu no-
vada. Administratīvi teritoriālās reformas 

komisijai iebildumus par apvienotā Tuku-
ma novada izveidi iesniedza arī Tukuma 
novada dome, pret Jaunpils novada pievie-
nošanu Tukuma novadam iebilda Jaunpils 
novada dome, un iebildumus izteica arī 
Engures novada dome.

Fakti:
• Reformas ietvaros netika piedāvāta 

iespēja apvienoties labprātīgi, kā arī 
izvēlēties apvienošanās partnerus;

• Kandavas novads pamatoja iespēju 
saglabāt pašreizējo situāciju;

• Kandavas novads piedāvāja arī 
alternatīvus apvienošanās variantus;

• Kandavas novads lūdza atgriezt 
likumprojektu pilnveidošanai MK;

• Kandavas novads pamatoja spēju 
darboties līdzšinējā statusā;

• Novada piedāvājumi netika izvērtēti.

Satversmes tiesa var vērsties arī ES tie-
sā, lai noskaidrotu ES tiesību jautājumus. 
Mums pastāv bažas par esošo politisko 
situāciju valstī, mūsuprāt, atsevišķi poli-
tiskie spēki var mēģināt ietekmēt Satvers-
mes tiesu sprieduma pieņemšanā. Tāpēc 
turpinām konsultācijas un situācijas izpēti, 
sekojot līdzi procesam, piesaistot juristus 
un konsultantus arī no Eiropas Savienības.

Apkopots no Satversmes tiesai iesniegtā 
pieteikuma materiāliem

Kandavas novads vēršas Satversmes tiesā

uzrādīt lielāku pieauguma tempu, salīdzi-
not ar citām tautsaimniecības nozarēm.

Tikšanās iniciatori, uzņēmēji, kas no-
drošina aptuveni 250 darbavietas nova-
da iedzīvotājiem un stabilus ienākumus 
pašvaldības budžetā, atbalsta novada 
kultūras un sporta pasākumus, iestājās 
par veselīgu konkurenci un kategoris-
ki iebilst pret to, ka, Latvijas koku lielos 
apjomos varētu izvest no valsts bez pār-
strādes. Sarunā klātesošie Kandavas no-
vada kokapstrādes uzņēmumu pārstāvji 
– ZS “Griezes” īpašnieks Jānis Labrencis, 
SIA “Priedaine N” īpašnieks Normunds 
Štoferts, SIA ”LATLAFT” pārstāvis Ju-
ris Jukāms, izklāstīja ministram Jānim 
Vitenbergam savas bažas par mazo un 
vidējo kokapstrādes uzņēmumu nākot-
nes perspektīvām, pastāvēšanas un attīs-
tības iespējām. Klātesošie pieminēja arī 

Kandavas novadā esošo SIA “Cietkoks” 
ražotni, kuras pārstāvji nevarēja ierasties, 
bet ir līdzīgā situācijā.

SIA “Timberex Group” īpašnieks Andris 
Baumanis no Sēmes visu uzņēmēju vārdā 
pauda vēlmi turpināt iesākto, attīstīt un mo-
dernizēt ražotnes, radīt jaunus produktus 
un vairot mūsu valsts labklājību, jo visi kā 
viens ir pietiekami lielu stāžu kokapstrādes 
nozarē. Ministrs viennozīmīgi atbalstīja 
uzņēmēju viedokli un prasību saglabāt zāģ-
baļķu pārdošanas procesu bez izmaiņām 
esošajos noteikumos un principos – sa-
glabājot sadalījumu pa programmām, ne-
pieļaujot tādu uzņēmumu dalību, kuri nav 
Latvijas uzņēmumi un ražotāji. Ministrs iz-
teica atbalstu uzņēmēju ierosinājumam, ka 
koksnes pārdošana programmā “Iespējas” 
1.  izsolē koksne tiek pārdota primāri tikai 
“Izaugsmes” un “Iespējas” programmu da-
lībniekiem. Savukārt, 2. izsolē – koksne tiek 
pārdota “Stabilitātes” programmas dalībnie-
kiem un visiem pretendentiem, kas vēlas to 
iegādāties un atbilst LVM noteiktajiem kri-
tērijiem. Latvijas kokrūpnieki kategoriski 
iebilst un nevēlas pieļaut valsts stratēģisko 
resursu eksportu bez Latvijā radītas pie-
vienotās vērtības. Latvijas mežos izaugušos 
zāģbaļķus mūsu kokapstrādātāji var un grib 
pārstrādāt Latvijā, radot kvalitatīvas darba 
vietas arī ārpus galvaspilsētas. Pēc sarunām 
ar kokapstrādes uzņēmumu pārstāvjiem, 
ministrs Jānis Vitenbergs devās apskatīt 
Kandavas metālapstrādes uzņēmumu LIN-
DA-1, kurš popularitāti ieguvis ar pieprasīto 
grilu un kūpinātavu ražošanu. Vizītes noslē-
gumā augstais viesis piedalījās Gaisa balonu 
festivālā, un guva iespēju uz Kandavas nova-
du palūkoties no putna lidojuma.

Inga Priede, Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja

Ar ekonomikas ministru tiekas kok apstrādes uzņēmēji
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Domes 13. augusta ārkārtas sēdes lēmums
• Nolēma iesniegt Latvijas Republikas Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 39.1., 

39.8., 39.9., 39.12., 39.19., 39.21. un 39.22.apakšpunktu atzīšanu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajai daļai un 5. pantam.

Domes 27. augusta sēdes lēmumi
Izglītības, kultūra, sports
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 20“ Grozīju-

mi Kandavas novada domes 2016.gada 25.augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 8 „ Par vecāku līdzfi-
nansējuma samaksas kārtību Kandavas novada 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””. Saistošie 
noteikumi nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

• Apstiprināja Zemītes sākumskolas nolikumu, kurš 
stājas spēkā 2020.gada 31.augustā.

• Apstiprināja domes sēdes 2020.gada 30.jūnijā 
pieņemtā lēmuma grozījumus, nosakot, ka taku 
skriešanas sacensības “Abavas senlejas Stirnu buks 
2020” notiks š.g. 24.oktobrī.

• Nolēma, ka Kandavas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs mācību process 2020./2021.mācību gadā 
tiek organizēts klātienē ar iespēju izmantot attālinātā 
mācību procesa elementus, par kuru izmantošanu in-
formē Kandavas novada domi un Izglītības pārvaldi. 
Izglītības iestādes vadītājam, situācijai mainoties, ir 
tiesības pieņemt lēmumu par daļēji attālinātā mācību 
procesa organizēšanu 7.-12. klasē, lēmumu saskaņo-
jot ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi. Normatī-
vajos aktos noteiktajos gadījumos, atbilstoši Slimību 
profilakses un kontroles centra prasībām vai informā-
cijai, kas paredz attālinātā mācību procesa organizē-
šanu, izglītības iestādes vadītājs nekavējoties informē 
Kandavas novada Izglītības pārvaldi, kas sadarbībā ar 

pašvaldību lemj par pilnībā attālinātā mācību procesa 
organizēšanu konkrētajā izglītības iestādē.

Sociālie jautājumi
• Nolēma izīrēt pašvaldības nelabiekārtoto divistabu 

dzīvokli Skolas ielā 10-3, Zantē.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja iekšējos noteikumus “Kandavas nova-

da pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegtie 
maksas pakalpojumi”, kuri stājas spējā ar 2020.
gada 1.septembri (noteikumi publicēti mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- nolikumi, no-
teikumi, cenrāži)

Komunālie jautājumi
• Apstiprināja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sa-

biedrība “Piejūra” ” finanšu pārskatu par 2020.gada 
1.pusgadu.

Citi jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.19 “Par 

Kandavas novada pašvaldības piedalīšanos paš-
valdības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uz-
turēšanā”, kas nosūtīti Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 
(atturas – S. Ezeriņa)

• Nolēma atļaut atsavināt trīs nekustamos īpašumus, 
rīkojot atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli

Kandavas novada iespēju fonds Borisa un Ināras Teterevu fon-
da projektu programmas “Pats savam saimes galdam” ietvaros 
organizēja informatīvi izglītojošās aktivitātes projekta „Dari, 
baudi, dalies Kandavas novadā 2020” dalībniekiem.
Ērodeja Kirillova | Projekta koordinatore |

Projekta dalībniekiem tika piedāvātas 
praktiskās nodarbības dārzeņu un augļu 
sagatavošanai ziemas krājumiem. Nodar-
bības vadīja profesionāla pavāre Sandra 
Ezeriņa. 

Tikšanās ar projekta dalībniekiem 
no Kandavas un Cēres notika 19.augustā 
Kandavas novada Amatniecības centrā.

Tajā pašā dienā Zemītes Tautas namā 
satikās projekta dalībnieki no Zemītes un 
Matkules, bet 28.augustā Zantes kultūras 
namā - projekta dalībnieki no Zantes un 
Vānes. 

Nodarbība sadalītas trīs norises vietās, 
lai būtu vieglāk dalībniekiem līdzdarboties 
un labāk varētu ievērot valstī noteiktos dis-
tancēšanās ierobežojumus. 

Kandavā gatavojām “Tomātu marme-
lādi ar čillī pipariem” un “Kabaču- ābolu 
ievārījumu ar piparmētrām”. Abas re-
ceptes pārsteidza ar savu vienkāršību un 

sastāvdaļu pieejamību, bet īstais pārstei-
gums bija tas, ka gan tomātu marmelāde, 
gan kabaču – ābolu ievārījums bija garšīgs 
ēdot ar baltmaizi un ar gaļas maizi. Pie-
lietojums – gan saldajam ēdienam kā kā-
rums, gan kā piedeva gaļas ēdienam- vien-
kārši un eleganti!

Zemītē tika piedāvāts apgūt gatavo-
šanas knifus “ Kabaču- ingvera džemam” 
un “Bumbieru čatnijam”. Atkal izmanto-
jot vienkāršas un pieejamas izejvielas tika 
radītas garšu bagātībā izaicinošas ēdienu 
piedevas. Džemu droši varēja ēst ar balt-
maizi, bet čatnijam ideāli piederētos siers 
vai gaļas ēdiens. 

Sarunās dalībnieces dalījās savā piere-
dzē gan krājumu gatavošanā un populā-
rākajās receptēs, gan dārzeņu audzēšanas 
knifos un kaitēkļu apkarošanas pieredzē. 
Dalībnieces no Matkules uz nodarbību 
Zemītē bija paņēmušas līdzi degustācijai 
pāris burciņas ar saviem, jau sagatavota-
jiem krājumiem. 

Pašu gatavoti pārtikas krājumi ziemai
Jūlijā un augustā “Diže-
ni Kandavas novadā 2020” 
vērtēšanas komisija turpināja 
apskatīt konkursam pieteiktos 
pretendentus.

Līga Šupstika

Apskatīti pilsētas krāšņākie 
balkoni, sakoptākās 
privātmājas un darbīgākā 
organizācija

No Kandavas pilsētas konkursam 
“Diženi Kandavas novadā 2020” pieteik-
ti septiņi dalībnieki, kurus žūrijas komi-
sija apsekoja jūlija beigās.

Tika vērtēti trīs pilsētas daudzdzīvok-
ļu namu krāšņākie balkoni- Lielā iela 14 
(Kristīne Endzele), Kūrorta 2 (Ilona un 
Žanis Logini), kā arī daudzdzīvokļu nama 
“Saulītes” balkoni. 

Žūrija viesojās arī Kandavas Lauksaim-
niecības tehnikumā, kas pieteikts nominā-
cijā “Darbīgākā organizācija” un tikās ar 
trīs ģimenēm, kuru iekoptie īpašumi pre-
tendē uz nomināciju “2020. gada sakoptā-
kā privātmāja”- Laila un Uldis Goldbergi 
(Sēravotu iela 7), Inese un Edvīns Surgofti 
(Uzvaras iela 10) un Rudīte un Arvis Enģe-
ļi (Uzvaras iela 16). 

No Kandavas pagasta 
konkursam “Diženi 
Kandavas novadā 2020” tika 
pieteikti četri pretendenti

Laimoņa Zaķa īrisu dārzs, tika apska-
tīts jau 19.jūnijā. Pie atlikušajiem trim 
konkursa dalībniekiem žūrijas komisija 
viesojās jūlija beigās, apskatot Rūmenes 
muižu, viesu namu “Meļķerti” un no-
minācijai “Dižākā lauku sēta” pieteikto 
īpašumu “Vildiņi”, kurā saimnieko Vija 
Austrupe.

Viesu nams “Meļķerti” atrodas klusā 
meža ielokā Kandavas pagastā, tikai piecu 
km attālumā no Kandavas. Tur žūrijas ko-
misiju sagaidīja nama pārvaldniece Mar-
garita Bulgarina, kura jau četrpadsmito 
gadu koordinē viesu nama darbību, uztur 
tīrību un kārtību viesu namā un apkārtnē, 
kā arī komunicē ar klientiem un rūpējas 
par viesu labsajūtu. 

Margarita pastāstīja, ka lielākoties 
“Meļķerti” tiek izīrēti kāzu svinībām, re-
tāk gadās, ka viesu namu īrē mazas draugu 
grupas. Viesu nama īpašnieks ir no Beļģi-
jas, tomēr tas netraucē savu īpašumu Lat-
vijā apmeklēt regulāri un aktīvi piedalīties 
lielāku un mazāku lēmumu pieņemšanā 
un rūpēties par viesu mājas attīstību. Kat-
ru gadu tiek veikti kādi remontdarbi un 
uzlabojumi, piemēram, šogad uzstādīts 
jauns bērnu rotaļu laukums, atjaunotas 
un nokrāsotas terases, iegādāti krēsli vir-
tuves zonai, kā arī uzstādīta jauna nojume 
automašīnām. 

Atpūtas kompleksā ir 7,2 ha ainaviska, 
klusa, labi iekopta teritorija ar dažādām at-
pūtas - izklaides iespējām. Teritorijā atro-
das divi zivju dīķi makšķerēšanai, telšu un 
piknika un ugunskura vietas, kūpinātava 
un lapene ar kamīnu - grilētavu. 

Viesu nama viesību zāle piemērota 
70 personām, tā ir ar kamīnu, bāru un vir-
tuves stūrīti, pieejama gāzes plīts, kafijas 
automāts, mikroviļņu krāsns. Tiek piedā-
vātas naktsmītnes divvietīgā mednieku 
namiņā, kā arī labiekārtotas istabiņas ar 60 
guļvietām viesību zāles 2.stāvā. Viesu mājā 
ir pieejama pirts un baseins, bet blakus ēkā 
pieejama liela istaba ar 20 guļvietām vasa-
ras periodā.

Turpat netālu no viesu nama “Meļķer-
ti”, Kandavas pagasta Rūmenē atrodas par 
Kurzemes pērli dēvētā Rūmenes muiža. 
Pie muižas žūrijas komisiju sagaidīja tās 
pārvaldnieks Gundars Jurēvics, kurš aiz-
raujošā stāstījumā klātesošos iepazīstināja 
ar muižas vēsturi un interesantiem aizkuli-
šu stāstiem no muižas ikdienas. 

Turpinās konkursa “Diženi Kandavas novadā” pretendentu vērtēšana
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Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 11
“Grozījums Kandavas novada domes 2011. gada 

21. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Rak-
šanas darbu veikšanas kārtība Kandavas novadā” 
izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. pan-
ta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 
14.  panta g) apakšpunktu, 43. panta pirmās daļas 
9.  un 11.  punktu, Aizsargjoslu likuma 35. panta 
pirmo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2011. gada 21. ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Rakšanas dar-
bu veikšanas kārtība Kandavas novadā” (Kandavas 
Novada Vēstnesis, 2012, Nr.33) (turpmāk – notei-
kumi) šādu grozījumu:

Svītrot noteikumu 51. un 52. punktu.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 12
“Grozījumi Kandavas novada domes 2009.  gada 

23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” izdoti 
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par paš-
valdībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2009.  gada 23.  de-
cembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu” (Kandavas Novada 
Vēstnesis, 2010, Nr. 12) (turpmāk – noteikumi) šā-
dus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 69. punktu šādā redakcijā:
“69. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem pa-
redzēta atbildība normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un pieņemt 
lēmumu ir tiesīgi Kandavas novada pašvaldības po-
licijas darbinieki.”.

2. Svītrot noteikumu 70. punktu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rūmenes muižu ezera krastā ieskauj 
8 ha liels ainavu parks. 2009. gadā pabeigtā 
vērienīgā muižas restaurācija un pārbūve 
saņēmusi Latvijas arhitektūras augstāko 
apbalvojumu. Ozolkoks, dolomīts, antīkas 
mēbeles, taču senajās velvēs nemanāmi 
iebūvētas vismodernākās tehnoloģijas – 
tāda ir muižas pārbūves projekta autores 
arhitektes Zaigas Gailes iecere. 

Vissenākās ziņas par Rūmeni atroda-
mas 14. gadsimtā, bet pati Rūmenes muiža 
piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan posta pe-
riodus. Daudz reižu muiža ir nonākusi parā-
dos, tikusi ieķīlāta un pārdota no rokas rokā. 

Kungu māju 1876. gadā pēc arhitekta 
Teodora Zeilera projekta sāka būvēt ba-
rons Viktors fon Disterlojs un to pabei-
dza viņa dēls Georgs. Muižas ansamblī ir 
daudz saimniecības ēku, to vidū - staļļi un 
siltumnīcas. 

Dienas noslēgumā komisija apska-
tīja Kandavas pagasta “Vildiņu” mājas, 

kas pieteiktas nominācijai “Dižākā lauku 
sēta”, un kuru saimniece Vija Austrupe 
laipni izrādīja īpašumu un izstāstīja in-
teresanto vides objektu tapšanas vēsturi: 
“Māja ir diezgan pasena. Patiesos vēstures 
faktus nezinu, bet stāsta, ka māja ir bijusi 
Benjāmiņa zirgu puiša naktsmītnes vieta. 
Es šeit dzīvoju no bērnības, 1949. gadā 
mamma māju iegādājās par sertifikā-
tiem. Klāt vēl tika piepirkta zeme, kopu-
mā 7.9 hektāri. Tā bija mežniecības māja, 
mans tētis bija meža meistars”. 

Piemājas plašā teritorija ir sakārtota- 
pļavā glīti sarindojušies siena ruļļi gaida, 
kad tuvējais zemnieks tos liks lietā, bet 
ap piemājas dīķi izveidots akmeņu kom-
pozīciju parks. Tā esot Vijas dzīvesbied-
ra sirdslieta un akmeņi tiek gādāti no 
visām Latvijas malām. Mākslinieciskos 
akmeņu krāvumus papildina seni darba-
rīki, kas saglabājušies no saimnieces tēva 
laikiem. 

Turpinās konkursa “Diženi Kandavas novadā” pretendentu vērtēšana

Noslēgušies jaunās siltumtrases izbūves darbi Kandavā 
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019.
gada pavasarī ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu uzsāka 
realizēt projektu Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”, kura rezultātā 
izbūvēts jauns siltumtrases posms un uzlabota siltumapgādes sistēmas 
efektivitāte, noslēdzot centralizēto siltumapgādes avotu no Kūrorta ielas 
katlu mājas un pievienojot klientus jaunam energoefektīvākam siltumapgādes siltuma avotam 
Sabiles ielas katlu mājai. 
Jaunās siltumtrases posma izbūves darbus par kopējo līguma summu EUR 273 934,26 bez PVN 
veica SIA „Amatnieks”. Jaunā trase 2020.gada 23.jūlijā tika nodota ekspluatācijā (Kandavas 
novada būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā). Kopumā jaunā siltumtrases posma 
kopgarums sastāda 778 metrus, kurš izbūvēts no Sabiles- Ozolu ielas krustojuma virzienā pa Ozolu 
un Zīļu ielu, tad pāri kalnam uz Kūrorta ielas 2A, 3, 5,7 un Lielās ielas 11 ēkai. Kūrorta ielas namu 
Nr.3., Nr.5. un Nr.7 pagrabos veikti arī jaunu iekšējo siltumtīklu montāžas darbi. 
Būvdarbi tika veikti atbilstoši SIA „District Heating Partner” izstrādātajam būvprojektam „Jauna 
siltumtrases posma izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve”, kuri veica arī būvdarbu autoruzraudzību 
par kopējo līguma summu EUR 2000,00 bez PVN. Siltumtīklu uzlabošanas būvdarbu būvuzraudzību 
visu darbu laikā veica profesionāla būvuzraugu komanda no SIA „Akorda” par līguma summu EUR 
10 990,00 bez PVN. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 240 894,34 no kurām Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40%, t.i. EUR 96 357,74. Projekta pašu finansējuma daļa Kandavas 
novada dome saņēma finansējuma atbalstu no Valsts kases, kuru ieguldīja SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai.

Informāciju sagatavoja SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Par nepatīkamajām smakām  
no notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
Augusta beigās pilsētā no notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (NAI) notika pārstrādāto notekūdeņu 
dūņu smelšana un jaunu dūņu piepludināšana, informē SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. 
Tāpat Kandavas NAI jūlijā apsekoja arī Valsts vides dienesta inspektors, kurš kārtējā plānotā 
apsekojumā bija ieradies arī Zemītes pagastā un Valdeķos. Nekas ārpus normām NAI darbībā 
konstatēts netika.
Par iedzīvotāju novērojumiem, ka smakas parādās pēc saulrieta un pazūd tieši ar saullēktu, 
informējam – smaku intensitāte ir stipri atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem: gaisa 
temperatūras, atmosfēras spiediena, relatīvā gaisa mitruma un vēja stipruma un virziena. Jāpiebilst, 
ka NAI bez pārtraukuma strādā visu diennakti un 365 dienas gadā.
Neraugoties uz faktu, ka ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm viss ir kārtībā, Kandavas komunālie 
pakalpojumi vienmēr reaģē uz iedzīvotāju sūdzībām vai novērojumiem, un darbs tiek ieguldīts 
pilnīgi visu jautājumu risināšanā.

Sagatavoja Dzintars Rušmanis, KKP valdes loceklis

Uzlabota ūdens kvalitāte Matkulē
Augustā tika pabeigti būvdarbi Matkules dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā. Iepirkuma 
procedūras rezultātā būvdarbus veica SIA “Amatnieks” no Tukuma, kopējā būvdarbu summa bez 
PVN 29452,91 eiro, ko ar domes lēmumu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā 
ieguldīja pašvaldība. Būvuzraudzību par 1800,00 eiro bez PVN veica SIA “CC3”.
 Projekts tika realizēts, lai nodrošinātu ūdens kvalitātes uzlabošanu pagasta centra iedzīvotājiem.
Teritorijas ūdensapgāde tiek nodrošināta, izmantojot vienu ūdensapgādes urbumu „Centrs”. 
Urbums izbūvēts 1982. gadā, tā dziļums ir 190m un debets – 5 l/s. Spiediena nodrošināšanai līdz 
šim tika izmantots ūdenstornis, bet, tā ūdens krājrezervuāru sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, projekta 
ietvaros tas atslēgts no kopējās sistēmas.
Matkules ciemā iegūtajam dzeramajam ūdenim bija paaugstināts dzelzs saturs. Ūdens 
atdzelžošanai 2004. gadā tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta filtrs – aerators - dzidrinātājs 
„FKSD - 5”, kas gan neveica kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu, jo dzeramā ūdens analīzēs bija 
vērojamas būtiskas atkāpes no noteiktajiem kvalitātes rādītājiem.
Minētās problēmas risināšanai ir veiktas sekojošas darbības:
Lai nodrošinātu jauno atdzelžošanas iekārtu un spiedkatlu izvietošanu, pilnībā tika pārbūvēta ūdens 
sagatavošanas stacijas ēka; 
Iztīrīts un skalots dziļurbums, nomainīts esošais dziļurbuma sūknis un tā aprīkojums;
Pilna apjoma atdzelžošanas iekārtu nomaiņa;
Kanalizācijas tīklu pievada izbūve, ūdens filtrēšanas iekārtas skalošanas ūdens novadīšanai 
centralizētajos kanalizācijas tīklos.

Sagatavoja Dzintars Rušmanis, KKP valdes loceklis
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Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

Kandavā sāk darboties 
Tūrisma informācijas centrs

2002. gadā pielikums „Kandavas No-
vada Avīze” pārtop par laikraksta „Tukuma 
Ziņotājs” tematisku lappusi ar tādu pašu 
nosaukumu. Par atbildīgo kļūst žurnāliste 
Daiga Beide

2002. gada 9. janvārī Kandavas nova-
da domē svinīgi pasniedz Pateicības rakstu 
no Labklājības ministrijas „LEX-U” īpaš-
niekam Uldim Aukšmukstam par pieda-
līšanos labdarības akcijā „Labā Zvaigzne”

2002. gada 31. janvārī slēgtā Kanda-
vas novada domes sēdes daļā D. Rozen-
felds paziņo par atbrīvošanos no domes 
priekšsēdētāja amata saistībā ar pāriešanu 
citā darbā – partijas „Latvijas ceļš” valdes 
sēdē viņu ieceļ par ģenerālsekretāru Žorža 
Tikmera vietā

2002. gada 3. februārī Kandavā atklāj 
jaunu degvielas uzpildes staciju „Sumata”, 
tā direktors ir Normunds Apfelbaums

2002. gada 5. februārī jaunas telpas 
saņem Sarkanā Krusta Kandavas nodaļa. 
Tās tagad atrodas Lielajā ielā 19

2002. gada 7. februārī par Kandavas 
novada domes priekšsēdētāju ievēl Andri 
Aleksīnu

2002. gada 8. aprīlī Kandavā sāk dar-
boties Tūrisma informācijas centrs

2002. gada 11. maijā Kandavā notiek 
Latvijas jaunatnes olimpiāde, kas pulcē 
1040 dalībniekus. Tajā 53 valstu skolu ko-
mandu konkurencē atzīstamus rezultātus 
gūst arī kandavnieki: 1. vietu pretstafetē iz-
cīna Kandavas internātvidusskolas koman-
da, bet Kandavas Valsts lauksaimniecības 
tehnikuma audzēkņi iegūst 3. vietu florbolā

2002. gada 18. maijā Kandavā risinās 
Kurzemes Mākslas svētki

2002. gada 24. maijā skvērā pie Bruņi-
nieku pilskalna atklāj strūklaku, kuru baro 
septiņi avotiņi

2002. gada 2. jūnijā Kandavas Ozolāju 
estrādē notiek lauksaimniecības skolu un 
tehnikumu pašdarbības kolektīvu festivāls 
„Zemes svētki 2002”

2002. gada 7. jūnijā Kandavā notiek 
tradicionālie Iekšlietu ministrijas sporta 
svētki

2002. gada 15. jūnijā Kandavā notiek 
8. senioru Deju svētki

2002. gadā no 27. jūnija līdz 2. jū-
lijam Kandavas jauktais koris piedalās 
Dziesmu svētkos Klaipēdā

2002. gada 29. augustā maina pašval-
dības iestādes „Kandavas pilsētas bērnu-
dārzs „Zīļuks”” nosaukumu uz „Kandavas 
pilsētas pirmskolas izglītības iestāde (PII) 
„Zīļuks””

2002. gada 31. augustā „Kandavas 
Ziņu” birojā sāk strādāt Guntis Zariņš 

2002. gada 8. novembrī pēc paša vē-
lēšanās atbrīvo A. Aleksīnu no domes 
priekšsēdētāja amata. Par domes priekšsē-
dētāju ievēl D. Rozenfeldu 

Žurnālistikas cerību balvu 
saņem kandavnieks  
Jānis Krēvics

2002. gada 15. novembrī gada „Žur-
nālistikas cerību” balvu saņem Kandavas 
novadnieks, žurnālists Jānis Krēvics

2002. gada 19. novembrī ēkas teh-
niskā stāvokļa dēļ Kandavā slēdz kinote-
ātra „Senleja” durvis. I/u „Kino Senleja” 
īpašniece Anita Zīverte spiesta doties 
viesizrādēs

2002. gada 28. novembrī dome akcep-
tē rīkojumu par A. Aleksīna apstiprināša-
nu PU BO „Kandavas slimnīca un poliklī-
nika” galvenā ārsta amatā

2002. gada 22. decembrī ugunsgrēkā 
Kandavas Veco ļaužu namā iet bojā četri 
pansionāta iemītnieki

2002. gada 24. decembrī Kandavas 
novada muzeja vadītāju Ivetu Piesi apstip-
rina par Kandavas novada pilnvaroto pār-
stāvi Abavas senlejas attīstības centra valdē

2002. gadā Kandavas Sporta skola sa-
ņem titulu „Labākā lauku Sporta skola 
Latvijā”

2003. gada 2. janvārī uz Kandavas 
novada muzeja telpām pārceļas Kandavas 
novada tūrisma informācijas centrs

2003. gada 29. janvārī Kandavas no-
vada domes deputāti akceptē līgumu ar 
SIA „Konvents” par Kandavas viduslaiku 
pils torņa arhitektonisko inventarizāciju 
un izmantošanas koncepcijas izstrādi un 
līgumu ar izpētes grupu SIA „AEG” par 
arheoloģisko uzraudzību zemes darbu lai-
kā Kandavas Pulvertorni

2003. gada 5. februārī Kandavas novada 
domes deputāti izsaka neuzticību Kandavas 
novada domes priekšsēdētājam D. Rozen-
feldam un ar balsu vairākumu par priekš-
sēdētāju ievēl Alfredu Ķieģeli (1949 – 2018)

2003. gada 28. februārī Kandavas no-
vada domē pulcējas Latvijas Sarkanā Krus-
ta pārstāvji kopā ar Tukuma RK Kandavas 
nodaļas vadītāju Veru Lauvu, LSK Kanda-
vas novada valdes priekšsēdētāju Arvīdu 
Belertu un Kandavas novada domes va-
dību par abu Sarkanā Krusta organizāciju 
apvienošanu

2003. gada 10. martā a/s Kandavas ra-
diorūpnīca izslēdz no Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra

2003. gada 14. martā pēc iepriekšējā 
gadā notikušā ugunsgrēka Kandavas Veco 
ļaužu namā atklāj Kandavas Sociālo pan-
siju. Tās vadību uzņemas Mārīte Grīnho-
fa. Pansijā apmetas 15 cilvēki. Par viņiem 
rūpējas sociālā darbiniece un aprūpētāja 
Rasma Klauss, nakts uzraudzes Aija Bez-
delīga un Ludmila Palamarjuka, kā arī 
brīvprātīgie atbalstītāji un palīgi 

2003. gada 27. martā Kandavas no-
vada dome nolemj jaunizveidoto ielu 

(sākas no Skolas ielas rietumu virzie-
nā paralēli Lāčplēša ielai) nosaukt par 
K. Mīlenbaha ielu

2003. gada 28. aprīlī dibinās Latvijas 
Sarkanā Krusta Kandavas novada komiteja

2003. gada 17. aprīlī miris skolotājs, 
publicists, novadpētnieks un Kandavas 
muzeja labais gariņš Viktors Vītols (1930 
– 2003)

2003. gada 1. maijā Sociālās palīdzības 
centrā Jelgavas ielā 4a nerentablas darbības 
dēļ darbu beidz ēdnīca „Māras mielasts”

Kandavā notiek X Jaunatnes 
vasaras olimpiāde

2003. gada 10. maijā Kandavā sākas 
X Jaunatnes vasaras olimpiāde, kurā par 
medaļām cīnās vairāk nekā 2  000 jauno 
sportistu

2003. gada 11. maijā Kandavas luterā-
ņu baznīcā notiek vīru ansambļa „Arājs” 
koncerts. Koncerta idejas autore ir Liene 
Reinberga. Koncerta mērķis - ziedojumu 
vākšana baznīcas jumta remontam

2003. gada 29. maijā no deviņiem 
pretendentiem par Kandavas bērnu dārza 
„Zīļuks” vadītāju apstiprina Agniju Osi

2003. gada vasarā nojauc kafejnīcas 
un ēdnīcas ēkas pie bijušā Kandavas uni-
versālveikala, kā arī mūra ēku, kas atrodas 
Talsu ielas 5. nama pagalmā

2003. gada vasarā notiek remontdarbi 
Ozolāju estrādē

2003. gada 1. jūlijā izveido jaunu šta-
ta vietu „Tūrisma darba koordinators”. 
Šai amatā apstiprina I. Piesi. Līdzšinējo 
Tūrisma informācijas centra (TIC) va-
dītāju Andu Štrausu apstiprina par TIC 
speciālisti

2003. gada 1. jūlijā oficiāli savu dar-
bību beidz Latvijas Sarkanā Krusta Tu-
kuma rajona komitejas Kandavas noda-
ļa. Tā gan savu darbību ir beigusi pirms 
noteiktā laika, vismaz ziedojumu nodaļa 
„Stropiņš” nestrādā jau vismaz nedēļu 
iepriekš

2003. gada 17. jūlijā Kandavas pilsētas 
svētku laikā skatītājus priecē Ferdinands 
Lieliskais ar Mildiņu un Skaidrīti, bet otrā 
dienā kandavnieki un viesi svin tilta 130 
gadu jubileju

2003. gadā no 2. līdz 6. jūlijam Rīgā 
notiek XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu 
svētki. Tajos piedalās arī Kandavas jauk-
tais koris, Kandavas deju skola un Kan-
davas Valsts lauksaimniecības tehnikuma 
dejotāji

2003. gadā Kandavas Pulvertornī pir-
mo reizi notiek arheoloģiskā izpēte, kuras 
laikā iegūst priekšstatu par kultūrslāņa 
raksturu un stratigrāfiju [arheoloģijas me-
tode uzslāņojuma secības pētīšanai kul-
tūrslāņos, I. Z.] gan celtnes iekšpusē, gan 
ārpusē. Izrakumi parāda, ka tornis ir celts 
vietā, kur kalna nogāzē pirms tam uzkrā-
jies ar 17. gadsimtu datējams būvgružu 
uzbērums

2003. gada 1. augustā spēļu zālē Lie-
lajā ielā 16 Kandavas klubs „Bushido” rīko 
pirmo Kandavas turnīru „Tekken-4” – vir-
tuālās cīņas uz datora (Play Station 2)

2003. gada 16. augustā Kandavas 
Bruņinieku pilskalnā gandrīz pēc 10 gadu 
pārtraukuma atjauno Bērnības svētku 
svinēšanu. Svētku iniciatore ir I. Grīnber-
ga. Pasākumā piedalās deviņi pirmssko-
las vecuma bērni kopā ar vecākiem un 

VĒSTURE

No Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz Kandavas novadam

Arheoloģiskā izpēte Kandavas 
pulvertornī, 2003. gads

Par Kandavas novada muzeja vadītāju 
apstiprina Ingu Priedi, 2003. gads

Remontdarbi Ozolāju estrādē, 
2003. gada vasara

Jauno 
mākslinieku 

apgleznotie logi 
un durvis Sabiles 
ielas Nr. 1 mājai, 

2004. gads
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No Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz Kandavas novadam

krustvecākiem. Uz Bērnības svētkiem ie-
rodas arī Sprīdītis un Pepija Garzeķe

2003. gada 1. septembrī pirmā skolas 
diena Kandavas novada Bērnu un jaunat-
nes sporta skolai Skolas ielā 10. Par tās di-
rektoru apstiprina Induli Matīsu, direktora 
vietnieci mācību darbā – Ingu Rozenfeldi, 
grāmatvedi – Anitu Bambi

Iesvēta Kandavas Sv. 
Gvadelupes Romas katoļu 
baznīcu

2003. gada 13. septembrī Liepājas 
diacēzes bīskaps Vilhelms Lapelis iesvēta 
Kandavas Sv. Gvadelupes Romas katoļu 
baznīcu. Pēc bīskapa svinīgās baznīcas ie-
svētīšanas katrs atnācējs var saņemt Viņa 
Ekselences svētību, bet iesvētītie katoļi 
dievmaizīti. Tad svinību vadīšanu pārņem 
Ziemeļkurzemes dekāns, Kandavas Romas 
katoļu draudzes prāvests Andrejs Mediņš. 
Svinību otrajā daļā bīskaps V. Lapelis ie-
svēta baznīcas zvanus, kuri vēl atrodas pa-
gaidu vietā līdz zvanu torņa izbūvei. Baz-
nīcā būvdarbus veikusi būvfirma „M un 
V”. Baznīcas celtniecībai daudz palīdzējuši 
paši draudzes locekļi 

2003. gada 15. septembrī par Kan-
davas novada muzeja vadītāju apstiprina 
Ingu Priedi

2003. gada 20. septembrī Latvijā no-
tiek referendums par pievienošanos Eiro-
pas Savienībai

2003. gada 1. oktobrī akreditāciju ie-
gūst Kandavas novada muzejs

2003. gada 1. decembrī par Kandavas 
pilsētas dzīvokļu komunālās nodaļas vadī-
tāju apstiprina Aināru Vilkaušu

2003. gadā Kandavas novadam apstip-
rina karogu. Tā autore ir māksliniece Inga 
Brīniņa

2004. gada 1. janvārī Kandavas nova-
da muzejam piešķir patstāvīgas iestādes 
statusu

2004. gada 19. martā Kandavā pie 
K.  Mīlenbaha vidusskolas tiek iemūrēts 
jaunās sporta halles pamatakmens. Kap-
sulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm 
pamatakmenī iemūrē Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs A. Ķieģelis un Kan-
davas Goda pilsonis Vikentijs Žižņevskis. 
Ceremonijā piedalās arī Latvijas Republi-
kas Izglītības un zinātnes ministrijas Spor-
ta pārvaldes vadītājs Einārs Fogelis

2004. gada 1. aprīlī Kandavas TIC pie-
šķir patstāvīgas iestādes statusu

2004. gada 6. jūnijā Kandavā notiek 
grandiozs riteņbraukšanas maratons – 
Latvijas Kalnu riteņbraukšanas federācijas 
maratona 3. posms

2004. gada 9. jūnijā Kandavas stadio-
nā notiek pirmā Bērnu olimpiskā diena. To 
organizē sporta klubs „Kandava”

2004. gadā Skolas ielā notiek apgais-
mojuma un gājēju celiņa rekonstrukcija

2004. gadā no 21. līdz 27. jūlijam 
Kandavas Deju skolas audzēkņi piedalās 
Starptautiskajā Sandorfalvas folkloras fes-
tivālā Ungārijā

2004. gada septembra sākumā Kan-
davā, Lielās ielas 12. nama gala siena ie-
gūst jaunu ekspozīciju „Reiz Kandavā”. To 
darina jaunie mākslinieki Laura, Inguna, 
Liene, Andis un Aldis. Jaunu skatu iegūst 
arī ēka ielas pretējā pusē Sabiles ielā 1

2004. gada 17. septembrī svinīgi atklāj 
Kandavas autoostas atpūtas telpas, TIC un 
Abavas ielejas attīstības centra (ARDIC) 
biroju telpas

2004. gada 18. novembrī sudraba no-
zīmīti „Goda pilsonis” un prēmiju 150,- 
latu apmērā saņem ilggadējā Kandavas 
pilsētas tautas deputātu padomes izpild-
komitejas priekšsēdētāja Milda Grīsone 
(1922 – 2010)

2004. gada 8. decembrī bijušajā ra-
diorūpnīcas kultūras namā Jelgavas ielā 
4a atklāj novada pensionāru dienas centra 
pirmo kārtu

(Turpinājums sekos)

Kandavas Sv. Gvadelupes Romas 
katoļu baznīcas iesvētīšana, 2003. 
gada 13. septembris, piedalās Liepājas 
diacēzes bīskaps Vilhelms Lapelis 
un Kandavas Romas katoļu draudzes 
prāvests Andrejs Mediņš

Vāneniekus svētkos sveica Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, 
novēlot visiem dzīvesprieku, možumu un 
labus rezultātus sportojot, kā arī dienas 
gaitā atpūšoties un baudot kultūras norises. 

No plkst.13.00 dienas garumā Vānes 
pagasta Seno lietu krātuvē un bibliotēkā 
bija apskatāmas izstādes “Redzamais nere-
dzamajā” un Annas Liepas netradicionālie 
gobelēni “Zaļi krāsainā pasaule”. 

Ar izrādi Leldes Stumbres “Burvīgie 
blēži” ciemos bija ieradies Matkules ama-
tierteātris. Kā sarunājoties svētku izskaņā, 
sacīja pagasta pārvaldes vadītāja Daina 
Priede, aktieri iepriecinājuši ar ļoti labu 

tēlojumu nopietnā izrādē. Pļaviņa pie Vā-
nes pamatskolas bija lieliski piemērota, lai 
ievērojot noteiktos ierobežojumus, skatī-
tāji varētu izvietoties drošā attālumā viens 
no otra mājsaimniecību ietvaros. Svētku 
izskaņā turpat pie skolas ar koncertprog-
rammu “Kad satiksimies” iepriecināja 
Roberts Pētersons, kurš zināms no “Jū-
ras akmentiņiem”, kā arī dziedošās Bau-
maņu ģimenes pārstāve Iveta Baumane 
un perkusionists Viesturs Samts. Pagasta 
pārvaldes vadītāja Daina Priede priecājās, 
ka valdījusi nepiespiesta gaisotne un laba 
aura, pasākumi bijuši kupli apmeklēti un 
svētki izdevušies.

Esam priecīgi par to, ka 
neskatoties uz visiem 
ierobežojumiem valstī, 
varējām svētkus novadīt. 

Sestdienā laiks mūs mazliet neluti-
nāja ar saulītes siltumu, bet dažreiz pa-
veldzēja ar vieglu lietus klātbūtni. Tas 
tomēr neietekmēja sportistu cīņas sparu 
komandu spēlēs un individuālajās sa-
censībās. Distancēšanās noteikumu dēļ, 
izpalika atrakcijas bērniem ierastā vei-
dā- piepūšamā pils un ūdensbumbas, kas 
parasti bija pagasta svētku neatņemama 
sastāvdaļa. Atradām tam aizvietojumu, 
vadot dažādas individuālas sporta ak-
tivitātes tieši mazajiem sportistiem, un 
piedāvājot izbaudīt orbitrona atrakcijas 
izaicinājumu pusaudžiem un mazo velo-
sipēdu trasīti visu vecumu bērniem. Savu 
prieka artavu deva arī koncertuzvedums 
ar Vinnija Pūka un Trusīša piedzīvojumu 
pilno ceļojumu. 

Pēcpusdienā skatītājus priecēja Us-
mas amatierteātris “Suflē” ar E. Vulfa 
lugu “Grūts uzdevums” Sigitas Dermakas 
režijā un noslēguma koncerts, kuru snie-
dza Milleru-Balandīnu ģimene ar drau-
giem «Skan, un skanēs vēl».

Tiem, kas bija mazāk aktīvi uz spor-
tiskām izdarībām, savukārt, labi padevās 

pastkastīšu un dārza dekoru – akmeņu 
apgleznošana. Esmu ļoti pateicīga visiem 
palīgiem no Zemītes pagasta pārvaldes 
un Kandavas novada kultūras un sporta 
pārvaldes, par operativitāti un darbu lo-
ģistiku svētku sagatavošanā un norisē. 

Vēlot visiem raženu rudens cēlienu, 
Zemītes TN vadītāja Ērodeja Kirillova

Svētkus svin Vānes pagastā
1. augustā sava pagasta un sporta svētkus svinēja Vānes ļaudis. 
Sporta svētki kā ierasts sākās jau rīta pusē, bija sabraukuši 
diezgan daudz sportot gribētāju no tālākas un tuvākas apkaimes. 

Zemītes pagasta svētki  
un sporta svētki izskanējuši
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Ar sportu lielākā vai mazākā 
mērā saistīts katrs no mums. 
Vairāku novadnieku sportistu 
vārdi izskanējuši un izskan 
arī plašākā Latvijas mērogā 
un ārpus mūsu valsts robe-
žām. Bet bieži ir tā, ka mēs 
par savējiem daudz ko 
nezinām un ir inte-
resanti pavērt kādu 
jaunu lappusi un 
atklāt kādu savējo 
no citas – līdz šim 
nezināmas puses.

Dagnija Gudriķe

Kandavnieks Ervīns Bērzs ar burāšanu 
nodarbojas gadus divdesmit. Startē sacen-
sībās vismaz piecpadsmit gadus, pēdējos 
gadus kā SK Kandava pārstāvis.

Ervīns startējis no Liepājas SK “Rie-
tumkrasts”, ir burāšanas klases Raceboard 
dalībnieks, arī Latvijas vindsērfinga asoci-
ācijas biedrs, bet viņa uzvārds nekad neti-
ka saistīts ar Kandavas vārdu. SK Kanda-
va vadītājs Andris Bambis, viņš ir Ervīna 
kaimiņš un vienmēr bijis kā paraugs, jop-
rojām viņa ikdienišķās aktivitātes sportā 
Ervīns apbrīno, ierosinājis startēt no spor-
ta kluba Kandava, tādejādi popularizējot 
mūsu pilsētas vārdu. 

Kā sākās tavs ceļš uz vindsērfingu, 
sērfošanu jeb burāšanu?

– Pavisam nejauši! Bijuši dažādi dzī-
ves posmi saistībā ar sportu, Talsu 2. vi-
dusskolā slēpošana, biatlons, pēc tam 
deviņdesmitajos gados-austrumu cīņas, 
braukāju uz Rīgu, lauzu dēļus, vēlāk tepat 
pa Kandavas mežiem skrēju, lai formā tu-
rētos, un tad Kolkā pirmoreiz ieraudzīju 
vīrus ar vējdēļiem. Likās interesanti, bet 
pavisam sveši. Tiku pie sava pirmā dēļa, 
arī pavisam nejauši, to sagādāja mans brā-
lis un divus gadus braucām uz vietām, kur 
nav cilvēku un mācījāmies burāt. Vispār, 
tas ir ļoti nepareizs veids, kā to darīt. Pēc 
diviem gadiem Jūrmalā divu stundu laikā 
instruktora vadībā iemācījos to, ko divus 
gadus biju mēģinājis izzināt pats uz savu 
galvu. Kilometriem esmu nesis dēli at-
pakaļ, jo atbraukt nav iespējams, esmu 
nakšņojis uz ūdens, jo nevaru atbraukt at-
pakaļ… vienkārši prasmes vajag apgūt ins-
truktora vadībā. Mana meita arī vairākus 
gadus nodarbojās ar burāšanu, diezgan 
veiksmīgi varētu teikt, apguva burāšanu 
instruktora vadībā, bija Latvijas izlasē, vi-
ņai bija pat jābrauc uz Pasaules čempionā-
tu Taizemē, bet tur sākās nemieri un brau-
ciens tika atlikts. Estere burāja līdz izauga 
no konkrētās vecuma grupas, kad viņai 
palika 18. Šobrīd dzīvo un strādā Norvē-
ģijā. Burājam kopā tikai tad, kad ierodas 
Latvijā. Par sevi varu teikt, ka burāt sāku 
apmēram 2001.gadā. Inventārs burāšanai 
ir diezgan dārgs, hobiju līmenī lētāks, bet 
pilnveidojot prasmes, prasības aug, ja gri-
bu piedalīties sacensībās, inventāra kvali-
tātei jābūt labai, ja kaut ko gribi sasniegt. 
Katru gadu Usmā notiek regates, uzskatu, 
ka man tajās jāpiedalās, jo trenējos Usmā. 
Sākumā pa beigu galu grozījos, kaut biju 

fiziski pietiekoši spēcīgs, trūka pieredzes, 
iemaņu. Vējdēļiem ir dažādas grupas, es 
braucu RACEBOARD jeb kursa braukša-
nā, tas ir tāds sajūtu sports. Ir jāaprēķina, 
jāsajūt, kurā brīdī jāmaina halze jeb brauk-
šanas virziens, jo vējš vairs tā nevelk, jā-
brauc uz otru pusi. Starts notiek pret vēju, 
bet pret vēju aizbraukt nevar, labāk veicas 
tam, kurš pareizi izplāno to aizbraukšanu. 
Te svarīgs nevis fiziskais, bet gan sajūtas 
un sapratne. 

Kādi bijuši tavi panākumi sacensībās?
– Esmu piedalījies trīs Latvijas Olimpi-

ādēs, Usmā, Valmierā un Liepājā, Eiropas 
čempionātos Liepājā un Rīgā un daudzās 
citās Latvijas mēroga sacensībās. Īstenībā 
es sevi par sportistu neuzskatu, jo nopiet-
ni jāsporto ir jaunībā. Man burāšana ir kā 
sevis attīrīšana no visa, ikdienā strādāju 
darbos, kas prasa ļoti lielu koncentrēša-
nos, ļoti lielu precizitāti. Sadales tīklos, kur 
strādāju, ir ļoti nopietni darbam jāpieiet, 
no tā kā es paveikšu un koordinēšu savu 
darbu ir atkarīgs daudzu cilvēku darbs. 

Burājot tu vari palaist vējā savas do-
mas, atslogot smadzenes no visa?!

– Burājot, jo lielāks vējš, jo vairāk at-
tīries, īstenībā burājot ne par ko citu do-
māt nevar. Pēc burāšanas tu atgriezies kā 
no citas pasaules! Tur visu laiku vējš, vil-
nis, pagriezieni, kā nezaudēt līdzsvaru, 
kā izbraukt, es domāju, ka, piemēram, 
makšķerējot no domām nekādi nevar 
atbrīvoties…

Piekrītu, tikai iemet makšķeri, vēro 
to un sēdi, visādas domas pa galvu var 
grozīties!

– Un sēdi un domā, un smadzenes visu 
laiku strādā, toties burājot, nevienu brīdi 
nevari domāt par kaut ko citu, kā tikai par 
burāšanu. Ļoti atpūtina.

Man jau liekas, ka ūdens vispār cilvē-
ku attīra un no jauna uzlādē.

– Jā, vējš, ūdens, vasarā – saule. Burāša-
nas sezona ilgst apmēram līdz novembrim, 

KULTŪRA/SPORTS
PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

9. SETPTEMBRĪ
19.00 Dokumentālās filmas pirmizrāde “Dzīve 
ārpus Latvijas robežām, un atgriešanās 
Latvijā, Kandavā…” – Kandavas kultūras namā

10. SEPTEMBRĪ 
No 10.00–13.00 Kandavas novada sociālā 
dienesta telpās notiks Donoru diena.
16.00 Projekta “Zirgs- draugs un partneris. 
Vasara” nodarbība – Valdeķos
19.00 Rēzijas Kalniņas un Kaspara 
Zemīša mūzikas programma “Brīdis pēc 
vakariņām” – ieeja 10,- eiro – Kandavas 
kultūras namā

11. SEPTEMBRĪ
20.00 Dzejas lasījumi “Sirds uz perona” – 
Kandavas stacijā

15. SEPTEMBRĪ
16.00 Projekta “Zirgs- draugs un partneris. 
Vasara” nodarbība – Valdeķos

16. SEPTEMBRĪ 
19.00 Dzejas vakars “Mīlestība, tik 
klātesoša” – Matkules kultūras namā

18. SEPTEMBRĪ
19.00 Vānes kultūras nama vokālais 

ansamblis “Par to…” ielūdz uz muzikālu dzejas 
vakaru “Skaisti ir!” – Vānes kultūras namā

19. SEPTEMBRĪ
10.00 Riča piemiņas kauss volejbolā – Cēres 
sporta hallē

23. SEPTEMBRIS
Mobilais mamogrāfs – pie Kandavas sociālā 
dienesta

24. septembrī
16.00 Projekta “Zirgs- draugs un partneris. 
Vasara” nodarbība – Valdeķos

25. SEPTEMBRĪ
21.00 Nakts atrakcijas Matkulē – Pulcēšanās 
pie Matkules kultūras nama. Komandā 
4 cilvēki (Bērnu komandām vismaz viens 
pilngadīgs uz komandu). Līdzi kabatas 
lukturīši un atstarotāji.

27. SEPTEMBRĪ
No 9.00 Miķeļtirgus Kandavā – skvērā pie 
Bruņinieku pilskalna – Tirgotājiem iespējams 
pieteikties zvanot: 63122789 vai 25771108

29. SEPTEMBRĪ 
19.00 Ditas Lūriņas monoizrāde “#DiToo” – 
Kandavas kultūras namā – Sekojiet reklāmai!

Šā gada decembrī iznāks muzikālās apvie-
nības “Miera vējos” (vadītājs Jānis Tabūns) 
disks, kurš veltīts Kandavas novadam.
Dziesmas, kuras tiks ierakstītas diskā, izskanē-
ja koncertā „Savējie savējiem” š.g. 14. augustā 
Bruņinieku pilskalnā un to autori ir komponists 
Jānis Tabūns un dzejniece Maija Laukmane. Šī 
diska ierakstīšanā piedalīsies arī jaunie Kanda-
vas mūziķi un dziedātāji
Nākošā gada pavasarī iznāks otrais oficiālais 
grupas “Miera vējos” disks. Nosaukums vēl nav 
zināms. Ja atceramies, tad grupas pirmā diska 
prezentācija norisinājās Kandavā 2018. gada 
decembrī.
Šajā sezonā uzsākta sadarbība ar dzejnieku 
Guntaru Raču. Pirms nedēļas “Miera vējos” 
uzsāka startu jaunajā „Latvijas sirdsdziesma” 
sezonā ar dziesmu „Dzīve ir skaista” – autori 

Jānis Tabūns un Guntars Račs. Filmēšana 
noritēja Lielvārdē. 
Ar Guntara Rača svētību Mārupē augusta 
pēdējā nedēļā tika filmēts dziesmas „Mans ro-
kenrols” klips. Dziesmas autori – Jānis Tabūns 
un Guntars Račs. Iveta Grunte

Burāšana man ir sevis attīrīšana

Muzikālā apvienība „Miera vējos” ierakstīs diskā 
dziesmas Kandavas novadam

29. augustā Buses pilskalnā, spītējot 
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, 
lietum un drēgnumam, sešu stundu 
garumā norisinājās Kandavas novada 
uzņēmumu un iestāžu sporta spēles. 
Piedalījās septiņas komandas, kuras 
ar saukļiem un uzmundrinošiem 
kliedzieniem, atbalstīja nenogurstošie 
līdzjutēji. Uzvarētāju trijnieks: 1. vieta 
z/s Rugāji, 2. vieta Kandavas novada 
dome, 3. vieta uzņēmums RGR plus. 
Paldies par izturību!

Novada uzņēmumu 
un iestāžu  

sporta spēles
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ir jau kas brauc arī vēlāk, bet man nepatīk 
biezais hidrotērps, līdz novembrim burāju 
ar īso tērpu, jo man vajag sajust vēju. 

Kādi šogad tev bijuši starti, pandē-
mijas dēļ jau daudz kas tika atcelts un 
Covid lika uz dzīvi paskatīties drusciņ 
savādāk!

– Parasti pavasarī mēs ar sievu Ani-
tu cenšamies aizbraukt uz Gardas ezeru, 
tad es varu iesākt sezonu ātrāk un labāk 
sagatavoties tai. Kaut sevi par sportistu 
neuzskatu, ir jābūt formā, ja piedalos sa-
censībās, jābūt fiziski tām gatavam. Gar-
das ezerā viļņi ir diezgan jaudīgi pavasarī, 
ūdens ir nežēlīgi auksts, bet gaiss- silts un 
līdz ar to, katrs ūdens šļaksts nozilina kā ar 

nātrēm. Nedēļa, ko tur pavadu trenējoties, 
man ir ļoti vajadzīga. Cenšos dienā burāt 
vismaz piecas stundas, divarpus no rīta, 
divarpus pēcpusdienā. Tur man ir īsta tre-
niņnometne, rīta skrējiens, pelde, brokas-
tis, divarpus stundas burāšana, pusdienas, 
atkal divarpus stundas burāšana. Un vaka-
ra aktivitātes, baudām Itālijas skaistumu 
kopā ar sievu, viņa neburā, bet man asistē. 
Kopīgas intereses vieno, šie kopīgie ceļoju-
mi, kad mierīgā garā izbaudām apkārtējās 
dabas skaistumu, bez steigas un ikdienas 
kņadas, tie ir brīnišķīgi. Šogad gan pan-
dēmija mūsu plānus izjauca, viss jau bija 
pasūtīts. Ģimenes atbalsts ir ļoti svarīgs, jo 
burāšana tāpat kā jebkurš cits sporta veids, 
prasa savus ieguldījumus. Aizbraukšana, 
dalības maksa, ēšana, dzīvošana, vairākas 
nedēļas nogales ap tūkstoti sezonā prasa. 
Un, protams, burāšanas inventārs, dēlis 
maksā ap trīs tūkstošiem, plus vēl aprīko-
jums, trapeču auklas, buras un viss pārē-
jais, kas sezonas laikā nolietojas. Lai to va-
rētu atļauties, strādāju valsts darbā un arī 

savā mazā uzņēmumā.
Parasti sezona sākas 4. maijā Ķīšezerā 

ar Jaunciema regati, pēc tam Usma, divas 
reizes Burtnieka ezerā, viena regate Dau-
gavā, Kāla ezerā un tikko bija Baltijas kauss 
trīs dienu garumā, bet 5.un 6.septembrī 
notiks Latvijas čempionāts Ķīšezerā. Līdz 
ar to arī oficiālā sezona būs noslēgusies.

Kāda tev bija šī sezona?
– Normāla. Ja es iebraucu kopējā des-

mitniekā, tad esmu ar sevi apmierināts. 
Savā grupā labākais rezultāts man bija 
Vītola regatē, tad Vidzemes balvā, Usmā 
savā grupā biju piektais. Ja uz starta esam 
ap trīsdesmit un es esmu desmitniekā, ir 
labi. Esmu apmierināts. Pirmajās vietās ir 
ļoti labi sportisti, piemēram sievietēs, Vita 
Matīse, Ilona Grīnberga, viņas ir olim-
pisko spēļu dalībnieces. Arī Latvijas Vin-
dsērfinga leģendas un pasaules un Eiropas 
mēroga titulu ieguvēji Gunārs Rozenbergs, 
Gundars Osis, Alvis Ozoliņš, Aldis Šuriņš. 
Ir daudz pieredzējušu burātāju un konku-
rence ir ļoti liela. 

Vēl mani ļoti interesē, kā tu pārvari 
savas bailes, kādas bija tavas emocijas, 
sākot burāt, kā tiki ar tām galā? 

– Sākumā bija tā, ka piedomāju, cik 
tur dziļš apakšā varētu būt, bet pie visa 
pierod. Tomēr šai lietai ir jāpieiet ļoti no-
pietni, ja tu burā viens, tad jāizvēlas vējš, 
kurš nenes jūrā, bet pūš no jūras, obligā-
ti jābūt labai peldvestei, to es visiem ie-
saku, nekad nevar zināt, kāds brīdis jūrā 
var iegrozīties. Tas ir viens mirklis, un tu 
neko vairs nevari kontrolēt. Pašam ir bi-
juši gadījumi, kad vējš uzsit vilni, es buru 
nenoķeru un līdzsvars pazūd, vējš iepūš 
burā, kura vēl nav nokritusi, pēc sekundes 
trīs metri, pēc divām – jau septiņi, mans 
inventārs attālinās, bet es esmu ūde-
nī. Vestei ir jābūt obligāti. Izpeldēt vējā, 
bangās, piemēram, kilometrs līdz kras-
tam… Par peldēšanu nevar būt ne runas, 
galvenā doma ir – elpot, ievilkt elpu, jo 
ūdens bango. Toreiz man bija veste, kas 
uz ūdens gan turēja, bet nu tā 50/50, bija 
jāpiepalīdz. Pēc tās reizes, vesti nomainī-
ju, lai būtu mierīgāks prāts.

Cik ilgi esi domājis burāt un piedalī-
ties sacensībās? Droši vien burāsi kamēr 
uz dēļa kājās turēsies, bet kādi plāni par 
sacensībām?

– Ir labs piemērs, kam es gribētu līdzinā-
ties, Andris Vītols, kurš rīko Vītola regates, 
viņam šogad palika 77 gadi un viņš nebūt 
nav vecākais starp burātājiem, ir mums arī 
tāds Romītis no Brocēniem, viņš noteikti ir 
vecāks. Kā sportista piemērs man ir Andra 
dēls Kristaps, kurš ir ļoti labs viļņu braucējs, 
viņš var braukt arī vētrā, veikt lēcienus un 
trikus un būtībā, viņš it tik universāls, ka 
var startēt visās disciplīnās, atbraukt un uz-
varēt Vītola regati vai iekļūt pirmajā trijnie-
kā. Es domāju braukt tik ilgi, cik varēšu. 

Katru gadu augusta sākumā veselu ne-
dēļu dzīvojam sērfsemināra nometnē Ak-
meņragā, kur satiekas burātāji, supotāji, 
sēņotāji, dažādi ļaudis. Bez elektrības, bez 
telefoniem. Ir teritorija jūras malā 4 km 
no Akmeņraga bākas, meža pļavā, ceļam 
teltis, ir ugunskura vietas, baudām ūde-
ni, atpūtu dabā. Tur braucam jau padsmit 
gadus abi ar sievu. Tur var pamēģināt gan 
supus, gan vējdēļus, ir pieejams inventārs. 
Dzīvojam kā Robinsoni! Šogad arī bijām! 
Kā vienmēr laika un vēja par maz.

SPORTS

Kandavas novada sporta svētki
8. augustā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadionā 
norisinājās Kandavas novada sporta svētki.
Sportistiem bija iespēja sacensties pludmales volejbolā, 
strītbolā, peldēšanā, šaušanā, futbolā, makšķerēšanā un citās 
disciplīnās. 
Sporta svētku noslēgumā skatītājus priecēja komiķis Rūdolfs 
Kugrēns ar stāvizrādi. Paldies Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikumam par iespēju sporta svētkus rīkot atjaunotajā 
stadionā!

7. augustā pie Buses pilskalna tika aizvadīta Kandavas 
novada taku skriešanas seriāla 4. kārta.
Kopvērtējums pēc 4.posmiem:
Jaunietes – 1. vietā Biruta Grīnberga /Cēre/
Sievietes – 1. vietā- Liene Medisone /Engure/
Jaunieši – 1. vietā Ingus Rožinskis /Cēre/
Vīrieši – 1. vietā Mārtiņš Martinsons /Kandava/

Novadnieki sasniedz  
labus panākumus  
Latvijas SUP čempionātā
Latvijas SUP čempionātā, kas notika Vaidavas 
ezerā ar labiem panākumiem piedalījās arī 
kandavnieki. 
Tautas klasē U-14 grupā 3. vietu ieguva Jēkabs 
Ābele; U-18 grupā 2. vietu – Kate Ābele.
Mūsējie startēja arī DRAGON komandu klasē. 
Dragon četriniekā komanda “2 āboli un 2 plūmes” 
ieguva 1.vietu. Komandā startēja Kate Ābele, Danuta Ābele, Baiba Garance un Ilze Ozoliņa. 
Sievietēm 40+ grupā mūsu Baiba Garance ierindojās 5. vietā.

Otto Fedukoviča panākumi Latvijas čempionātā airēšanā

Jūrmalā, Priedaines distancē no 31. jūlija līdz 2. augustam norisinājās Latvijas republikas 
čempionāts airēšanā, kurā piedalījās arī mūsu novada sportists Otto Fedukovičs, uzrādot labus 
rezultātus.
Otto ar pārinieku Tomu Veļičko izcīnīja 2. vietu pārairu divnieku ekipāžā, četrinieku ekipāžā – 1. 
vietu un astoņnieku ekipāžā arī 1. vietu.
Apsveicam ar panākumiem!
Cēres pamatskolas absolvents Otto Fedukovičs mācības turpina Murjāņu Sporta ģimnāzijas 
teritoriālajā struktūrvienībā “Jūrmala” airēšanas nodaļā.

BK Anzāģe/Kandava 
“Top Gun” kvalifikācijas 
turnīrā
Augusta nogalē mūsu komandas BK 
Anzāģe/Kandava spēlētāji: Arvis Savčenko, 
Kristaps Gotfrīds, Roberts Rozentāls un 
Ritvars Kauliņš 3x3 Latvija rīkotajā “Top Gun” 
kvalifikācijas turnīrā Ogrē ierindojās 2. vietā 
un kvalificējās pamatturnīram.
Grupas spēlēs pieveicām abas Madonas 
komandas. 1/4 finālā uzvarējām BK Ogre 
komandu, 1/2 finālā uzvarējām Stradiņa 
basketbola komandu, bet finālā spraigā 
cīņā diemžēl nācās piekāpties Mārupes 
komandai.

Roberts Rozentāls

24. augustā pie Teteriņu 
ezera peldvietas 
notika Kandavas kauss 
orientēšanās sportā 
2020. 2. posms.
Rezultātus varat apskatīt www.kandava.lv –  
sadaļā -sports- orientēšanās

Informāciju apkopoja D.Gudriķe 

Burāšana man ir sevis attīrīšana Augusta sporta apskats

Kā vienmēr 
laika un vēja 
par maz
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Maleviciem – 55 gadu 
kāzu jubileja

14. augustā savas Smaragda kāzas jeb 
55 gadu kāzu jubileju Kandavā atzīmēja 
Astrīda un Ilmārs Malevici. 

Gada sākumā izsludinājām 
akciju mūsu novada pāriem, 
piedāvājot bez maksas noslēgt 
laulību viņu pašu izvēlētā vie-
tā un datumā!

Maija Zariņa | Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja |

Šajā akcijā varēja pieteikties trīs pāri 
un plānotās kāzas notika dažādos datumos 
Buses pilskalnā, Valdeķu muižas parkā un 
arī gaisa balonā!

Vēlos teikt Paldies mūsu uzņēmējiem, 
kuri atbalstīja akciju, dāvinot jaunlaulā-
tajiem veltes. Jau otro gadu vīndaris Ivo 
Immermanis dāvina savus izcilos vīnus 
dzirkstošiem sveicieniem! Ziedu veikals 
CENTRS sponsorēja brīnišķīgus ziedu de-
korus laulību zāles rotāšanai. Pateicos arī 
LMT gaisa balona pilotam Ģirtam Vil-
kam un viņa komandai par dāvāto iespēju 
JĀ vārdus uzklausīt gaisā. Paldies sakām ar 
Rūmenes muižai un īpaši Aleksim un Egi-
tai Karlsoniem un Kalnmuižas labajiem 
gariņiem, īpaši Kristīnei Otmanei par dā-
vanu kartēm jaunajiem pāriem, un iespēju 
baudīt relaksējošu atpūtu!

Mums kopā izdevās padarīt jauno pāru 
Lielo dienu vēl skaistāku!

Īstenots projekts “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Kandavas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/027 
Projekta mērķis ir pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs Kandavas 
novadā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Lai sasniegtu 
projekta mērķi, tika iegādāts ergonomiskais krēsls, funkcionālā fizioterapijas kušete, funkcionāls, 
regulējams elektriskais galds, vertikalizācijas riteņkrēsls, griestu slinga terapijas aprīkojums, 
līdzsvara un koordinācijas aprīkojums, mīkstie kluči rāpošanai un būvēšanai. Projekta ietvaros tika 
veikta arī Kandavas novada Sociālā dienesta fizioterapijas kabineta vienkāršotā atjaunošana. 
Projekts tika īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 27 944,18 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 
23 752,56 EUR, valsts budžeta finansējums 1257,48 EUR un Kandavas novada domes 
līdzfinansējums 2934,14 EUR.

Sintija Kokina, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Paldies sponsoriem 
par atbalstu!

Īstenots projekts 
“Rožu piestātne 
Sabiles ielā 12”
Lai īstenotu ieceri apkārtnes 
labiekārtošanā un dzīves 
telpas uzlabošanā, Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas 
tehniskie darbinieki Andris 
Lagzdiņš, Marita Lagzdiņa, 
Sarmīte Koluža, Maira Dekšņa, 
Sarmīte Grenevica, Skolas 
padomes priekšsēdētāja 
Ilze Dravniece apvienojās 
domubiedru grupā “Savējie” un 
iesniedza projekta pieteikumu 
Kandavas novada iespēju 
fonda (KNIF) 7.projektu konkursā “Dari pats”. Projektam “Rožu piestātne Sabiles ielā 12” KNIF 
piešķīra 203,70 EUR.
Projekta īstenošana notika Kandavas Mākslas un mūzikas skolai pieguļošā teritorijā, ierīkojot jaunu 
rožu dobi ar 20 stādījumiem. Skola atrodas pilsētas centrā, sabiedrības uzmanības lokā, un līdzās 
notiek intensīva kustība pa Sabiles un Parka ielu, cauri skolas pagalmam ved ceļš uz represēto 
piemiņas vietu. Mācību gada laikā te katru dienu uzturas bērni un viņu vecāki. 
“Savējie” uzskata, ka “Rožu piestātne Sabiles ielā 12” ir nepieciešama, jo nodrošina jau iesākta 
labiekārtošanas projekta turpinājumu ar košu akcentu zaļajā zonā, priecējot vietējo sabiedrību, 
pilsētas viesus, kā arī veicinot skolu jaunatnes izpratni par estētiskām vērtībām. 

Projekta vadītāja Maruta Balode

Augusta vidū Kandavas nova-
dā viesojās akcijas “ApGLEZ-
NO un noBILDĒ arī Tu savu 
pastkastīti!” dalībnieki, dāvi-
not apgleznotas pastkastītes 
Kandavas novada muzejam, 
Tūrisma informācijas centram, 
Valdeķu muižai, Kalnmuižas 
pilij, lauku sētai “Indāni” un vēl 
dažām citām novada sētām. 

Dagnija Gudriķe

Vakars Kandavas novadā noslēdzās 
ar kopīgu muzicēšanu lauku sētā “Indā-
ni”. Koncertu vadīja dziedošais aktieris Varis 
Vētra, bet tajā piedalījās Aivars Hermanis, 
Māra Kalniņa un Roberts Jakubovskis, dzie-
došā Križevicu ģimene, Silvestrs Sīlis un Jā-
nis Vanadziņš, Uldis Kākulis, brīvas gribas 
ansamblis “Stiprās sievas” un vēl citi mūziķi.

“BILŽU BIROJS” jau kopš marta ai-
cina piedalīties akcijā “ApGLEZNO un 
noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!” un kļūt 
par mūzikas un mākslas festivāla “BILDES 
2020” neklātienes dalībnieku.

Arī tu vēl vari paspēt piedalīties akcijā, 
ja līdz 10.septembrim apgleznosi un no-
fotografēsi savu pastkastīti labā kvalitātē 

(divas fotogrāfijas – viena tuvplānā, otra 
– reālajā vidē) un nosūtīsi uz e-pastu pa-
stkastites@bildes.lv, vēstulē norādot darba 
autora/-u vārdu, uzvārdu, vecumu, pilnu 
pastkastītes atrašanās vietas adresi, darba 
nosaukumu un īsu stāstu par pastkastītes 
māksliniecisko ideju.

Tija Auziņa, festivāla “BILDES” direk-
tore un akcijas idejas autore: “Teju katrai 
mājai Latvijā ir sava pastkastīte, tomēr itin 

bieži tā pastnieku sagaida mazliet skumja 
un nemanāma. Mēs priecājamies par katru 
pastkastīti, kura kļūst nedaudz košāka un 
krāsaināka. Ceram, ka akcijas dalībnieku 
veikums vēl ilgi iepriecinās ne tikai vi-
ņus pašus, bet arī garāmgājējus un čaklos 
pastniekus!”

Vēl nav par vēlu, piedalies!

Lai pastnieku sagaidītu krāšņas 
un priecīgas pastkastītes!

Jaunā pastkastīte pie TIC Kandavā 

Noslēgusies atklāta 
projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu 
projektos” 2020. gada 
2. kārta.
Kandavas novada dome 2020. gada 1. 
jūnijā izsludināja atklātu projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 
2020.gada 2.kātu, kas tiek īstenots Eiropas 
Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” ietvaros.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu 
skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam 
ar priekšlaicīgu mācību pamešanas risku.
Projektu konkursā kopumā tika iesniegti divi 
pieteikumi. Izvērtējot saņemtos projektu 
iesniegumus, projektu iesniegumu vērtēšanas 
komisija un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
apstiprināja vienu projekta pieteikumu, kā 
rezultātā nodibinājums „Zantes ģimenes 
atbalsta centrs ” no 2020.gada 1.septembra 
līdz 2021. gada 31.maijam īstenos projektu 
“Atbalsta grupu pasākumu kopums Kandavas 
novada skolēniem”.

Projektu konkursa koordinators:
Kandavas novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja Sintija Kokina
E-pasts: sintija.kokina@kandava.lv 
Tālr. 63107371, 29175246
Dārza iela 6, Kandava

Vairāk informācija par projektu konkursu: 
www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti 
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Augusta divdesmit piektajā 
dienā, kad lietus ar sauli mijās, 
savas Smaragda kāzas svinēja 
Marija un Balis Raginski Cēres 
pusē. 

Dagnija Gudriķe

Gredzenus viņi mija pirms piecdesmit 
pieciem gadiem Baltkrievijā. Marija ir polie-
te, bet Balis -lietuvietis. Abi satikās Baltkrie-
vijā un 1965.gadā apprecējās, bet jau 1966.
gadā atbrauca uz Latviju, Cēres pagastu, un 
te palika uz mūžu. 

Baltkrievijā Marija strādājusi pienota-
vā, Balis par elektriķi. Latvijā bijuši draugi, 
sākumā atbraukuši ciemos, satikuši arī kol-
hoza priekšsēdētāju un viņš painteresējies, 
ko tad abi pieprotot, kur varētu strādāt. ”At-
sūtīja mums uz Baltkrieviju pakaļ mašīnu 
mantu pārvešanai. Un cik tad nu to mantu 
mums bija, tikko apprecējušies, gulta, vēl 
kaut kas!” – atmiņu pavedienu ritināja Ma-
rijas kundze.

Braucot uz Latviju, Marija neesot pat 
iedomājusies par to, kā tad sazināsies ar 
citiem, jo latviešu valodu neesot pratusi. 
Tomēr viss noticis raiti, ātri iemācījusies sa-
prast ko citi runā un diezgan ātri arī latvie-
šu mēli apguvusi. Paši sākumā sarunājušies 
krieviski, bet bērni latviešu skolā gājuši, jo 
krievu skolas tuvumā nav bijis. Iemācījusies 
runāt, lasīt un sapņot latviski. 

Dzīves vietu pamainījuši vairākkārt, bet 
turpat vien Cērē dzīvojuši- vispirms septi-
ņus gadus mazajā “Zīlīšu” mājā, tad Vējdzir-
navās no 1972. līdz 1980. gadam un atkal 
“Zīlītēs”. “Toreiz, 1980. gadā te dzīvoja kāda 

veca sieviete, kurai radu gan bija daudz, bet 
neviens negribēja apkopt un palīdzēt. Mēs 
bijām kaimiņi, palīdzējām kā vien varējām 
un tante uzrakstīja testamentu, atstājot mā-
jas mums. Mums ļoti te patīk!” 

Raginsku ģimenē izauguši divi bērni, 
meita un dēls, kuriem jau ap piecdesmit 
un vecvecākus priecē seši mazbērni, kas 
arī jau lieli.

Darba mūžs Marijai un Balim bijis garš 
un pietiekami grūts, piecpadsmit gadus Ma-
rija nostrādājusi cūku fermā, desmit gadus 
par sargu darbnīcās, jo darbs fermā kaitējis 
sirdij, nācies pēc dakteru ieteikuma, meklēt 
kaut ko vieglāku. “Dežurēt un sargāt man li-
kās apnicīgi un garlaicīgi, sēdi un sēdi tikai 

bezmērķīgi! Palū-
dza mani atkal cūku 
fermā palīdzēt, gāju, 
strādāju. Tur vismaz 
zināju, kas jādara, 
padarīju un devos sa-
vās gaitās.” Balis visu 
mūžu nostrādājis par 
traktoristu. Kad vai-
cājām par ilgās kop-
dzīves noslēpumu, abi 
jubilāri gardi nosmē-
jās, ka savi noslēpumi 
jau ir visām ģimenēm, 
tos labāk varbūt ne-
maz neatklāt!

Bērni izaudzinā-
ti un izskoloti, visādi 
pa dzīvi gājis! Un bez 
mīlestības jau arī nav 
dzīvojuši, jo, ja nebūtu 
mīlējuši viens otru, vai 
maz vēl kopā būtu!

DZĪVESZIŅAS

Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2020. gada 1. augusta līdz  

31. augustam reģistrēti 9 jaundzimušie:
Adelīna, Beāte, Anna, Alise, Kriss, Damijans, 

Daniels, Kārlis un Rihards

SVEICAM VECĀKUS!

Laulību  
noslēguši

Šogad augustā laulību rekords –  
Kandavā salaulāti 20 pāri!

Sveicam jaunlaulātos!
Ingu un Jāni Pētersonus

Baibu un Ivaru Frīdemaņus
Līvu un Normundu Čerpinskus

Jolantu Vicinsku un Guntaru Grosbārdi
Līgu Kļaviņu un Igoru Požarnovu

Sintiju un Alvi Jēgerus
Ivitu un Aināru Vaitovskus
Zani un Normundu Tilakus
Lolitu un Kasparu Kalniņus
Ritu un Mārtiņu Matisonus

Santu un Tomasu Semjonovus
Aiju un Edgaru Bankovskus

Ivitu un Māri Hīnerus
Zani Kanceri-Švarcu un Raivi Švarcu

Agitu un Zigfrīdu Iršus
Santu un Ritvaru Roņus

Intu un Aigaru Bugas
Irēnu Ulmani un Aleksandru Burhovecki

Sintiju un Ivaru Leitānus

* * *
Septembrī Dimanta kāzās  
sveicam Dimāru un Mārtiņu Jansonus!

Sēru vēstis
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2020. gada 1. augusta līdz  
31. augustam reģistrēti mirušie: 

Būmane Alise (1935) Kandava
Dedils Gunārs (1944) Matkules pagasts

Dubrovskis Pēteris (1948) Tukuma novads
Henzele Marija (1942) Zantes pagasts
Jermakovs Jānis (1994) Cēres pagasts

Jēkabsons Uldis (1961) Tukuma novads
Krūmiņa Guna (1931) Sabile, Talsu novads, 

Linde Lonija (1923) Kandava
Mozgis Aivars (1951) Kandava

Oļševskis Vladimirs (1965) Vānes pagasts
Panižniks Andris (1973) Kandava

Vecumnieks Jānis (1957) Vānes pagasts
Zelmene Ingrīda (1953) Tukuma novads

Zupāns Gundars (1968) Kandava
Zvaigzne Daiga (1969) Kandava

Liels paldies bijušajam sociālā dienesta 
vadītājam Intam Leitartam, jaunajai vadītājai 
Gintai Freimanei un visiem Kandavas novada 

sociālā dienesta darbiniekiem par neatsveramu 
palīdzību veselības problēmu saasināšanās laikā 

pēdējos divos gados, un īpaši pēc operācijas, 
kad bija nepieciešama aprūpe. Paldies par 

palīdzību, sapratni, iejūtību un rūpēm!
Gūtmaņu ģimene Zemītē

Pateicība24. augusta pusdienas laikā brīvdabas estrādi “Ozolāji” pieskandināja mazuļu smiekli, niķīši un 
arī kāda miega dziesmiņa, jautru melodiju pavadībā. Pasākumā “Esmu dzimis Kandavas nova-
dā” šogad novada saimei svinīgi piepulcēja 2019. gadā dzimušos un novadā deklarētos mazuļus. 
Aicinātas bija 75 ģimenes, kurās pagājušā gadā piedzimuši mazuļi, uz pasākumu kopā ar vecā-
kiem, vecvecākiem, māsām un brāļiem bija ieradušies 44 pagājušā gadā dzimušie novadnieki.
Dagnija Gudriķe

Mazuļus sagaidīja un izklaidēja Kaķis 
un Pele, lai kuplinātu pasākumu, no Mel-
nā meža bija ieradušās ziedu fejas un rūķi 
(Cēres pamatskolas teātra grupa Evitas 
Bērziņas vadībā). 

Jaunos novadniekus sveica Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Prie-
de, katrs jaundzimušais tika svinīgi ie-
rakstīts Goda grāmatā, vecāki apliecināja 
mazā pilsoņa ierašanos ar saviem paraks-
tiem un dāvanā saņēma foto albūmu un 
ziedus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Maija Zariņa rūpējās, lai pasākums no-
ritētu bez aizķeršanās, jo virs Ozolājiem 
brieda tumši lietus mākoņi, kas mijās ar 
saulīti, bet decembra mēnesī dzimušos 
mazuļus Lietus māte pat pacentās salie-
dēt ar spēju lietus gāzi!

Garastāvoklim lietus nekaitēja, jau pēc 
brīža tas norima, atkal uzspīdēja saulīte 

un mazie un lielie gaviļnieki varēja pa-
mieloties ar popkornu, pīrādziņiem un 
cepumiem.

Tradīcija, svinīgi uzņemt novada saimē 
gada laikā piedzimušos novadā deklarētos 
mazuļus, radās 2015. gadā, tātad šogad 
svētkiem bija neliela jubileja – apaļi pieci 
gadi. Piecu gadu laikā Kandavas nova-
dā deklarēti 384 mazuļi (2015. gadā – 93; 
2016. gadā – 83; 2017. gadā – 73; 2018. 
gadā – 60, bet 2019. gadā – 75 ).

Cilvēka mūžs nav starpbrīdis īss
Cilvēka mūžs ir cilvēks.

(I. Gāliņš)

Skumju brīdī esam kopā ar Gunitu un 
Kristīni, brāli un vīru Andri Panižniku 
pāragri zaudējot.

SIA ”VĪTOLI AMI”  
Kandavas veikala kolēģes

LĪDZJŪTĪBA

Novada saimei piepulcējas 2019. gadā dzimušie

Viss kārtībā, saka Kandavas novada 
jaunā paaudze!

Ja nebūtu mīlējuši viens otru, vai maz vēl kopā būtu!

Marija un Balis 
savā kāzu dienā 
1965. gada 
25. augustā un 
Smaragda kāzās 
2020. gada 25. 
augustā Cēres 
pagasta “Zīlītēs”
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS INFORMĀCIJA

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. 9 (185). 
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 nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
„Jauda 1”– 2, Kandavas pagasts, Kandavas novads, atkārtotu 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums- dzīvoklis „Jauda 1”-2, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra 
numurs 9062 900 0264) ar kopējo platību 33,8 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 
338/13607 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9062 007 0026. 
Izsoles objekta sākumcena 2000,00 euro, Izsoles nodrošinājums – 200,00 euro. Izsole notiks 
2020. gada 12. oktobrī plkst. 11.10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 9. oktobrim, Kandavas 
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. 

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
„Jauda 1”– 12, Kandavas pagasts, Kandavas novads, atkārtotu 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums- dzīvoklis „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra 
numurs 9062 900 0265) ar kopējo platību 52,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 
525/13607 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9062 007 0026. 
Izsoles objekta sākumcena 3000,00 euro, Izsoles nodrošinājums – 300,00 euro. Izsole notiks 
2020. gada 12. oktobrī plkst. 11.20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 10. jūlijam, Kandavas 
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. 

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
„Jauda 1”– 19, Kandavas pagasts, Kandavas novads, atkārtotu 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums- dzīvoklis „Jauda 1”-19, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra 
numurs 9062 900 0263) ar kopējo platību 52,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 
525/13607 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9062 007 0026. 
Izsoles objekta sākumcena 3000,00 euro, Izsoles nodrošinājums – 300,00 euro. Izsole notiks 
2020. gada 12. oktobrī plkst. 11.30 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 9. oktobrim, Kandavas 
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. 

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma –  
“Kaudzītes”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, otro izsoli  
ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums „Kaudzītes”, Kandavas pagasts, Kandavas novads sastāv no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0210, kopējo platību 1,21 ha, palīgēkas – kūts ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 9062 015 0210 001, palīgēkas – šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0210 
002 un palīgēkas – saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0210 003. 
Izsoles objekta sākumcena 3200,00 euro, Izsoles nodrošinājums – 320,00 euro. Izsole notiks 
2020. gada 12. oktobrī, plkst. 11.00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2020. gada 9. oktobrim, personai, kura vēlas piedalīties izsolē 
jāiesniedz iesniegums un līdz izsoles dienai jāiemaksā Kandavas novada domes kontā izsoles 
nodrošinājuma nauda. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv.

Ieva Ozoliņa

Bronzas līmeņa piedzīvojumu ceļo-
juma apmācības norisinājās 18. augustā, 
piedalījās divi Kandavas novada jaunieši 
un viens jaunietis no Slampes Award vie-
nības. Apmācībās jaunieši atkārtoja Award 
programmas īstenošanas nosacījumus, iz-
prata piedzīvojuma ceļojuma būtību, mā-
cījās sniegt pirmo palīdzību un rīkoties 
ārkārtas situācijās, iepazinās ar ekipējumu 
un pārgājiena somas pakošanas kārtību, 
apguva telts uzsliešanas prasmes, ēdienu 
gatavošanas prasmes uz tūristu plītiņas, 
mācījās navigāciju ar kompasu, paši plā-
noja savu maršrutu, ēdienreizes un nepie-
ciešamo ekipējumu ieskaites piedzīvojumu 
ceļojumā. 

Jaunieši atzina, ka apmācības ir ļoti 
vērtīgas, lai apgūtu pamatprasmes pārgā-
jiena veiksmīgai īstenošanai, īpaši, ja nav 
priekšzināšanas un pieredzes pārgājienos. 
19. augustā notika izmēģinājuma pār-
gājiens maršrutā Užava – Užavas bāka – 
Užava 10 km garumā, kura laikā jaunieši 
pārbaudīja apmācībās gūtās prasmes un 
zināšanas.

25. un 26. augustā tika īstenots bron-
zas līmeņa ieskaites piedzīvojumu ceļo-
jums, kurā piedalījās divi Kandavas no-
vada jaunieši un divi jaunieši no Slampes 
Award vienības, kopā mērojot maršrutu 
Ventspils-Jūrkalne 48km garumā divās 

dienās. Viens no Award programmas no-
sacījumiem ir tāds, ka pārgājiena grupā 
nedrīkst būt mazāk par četriem jaunieši, 
tādēļ mūsu jaunietes Dita un Sintija sa-
darbojās ar Slampes jauniešiem Aleksi un 
Valteru, lai kopā sasniegtu vienu no Award 
programmas mērķiem. Jaunieši paši nesa 
savas mugursomas ar nepieciešamo eki-
pējumu un pārtiku, nakšņoja teltīs, sa-
darbojās komandā un nostiprināja savas 
apmācībās gūtās prasmes un zināšanas 
piedzīvojumu ceļojuma īstenošanā.

Viens no nosacījumiem ir, ka jaunieši 
nedrīkst izmantot mobilos telefonus, ne-
drīkst iepirkties veikalos, līdz ar to šis bija 
izaicinājums jauniešiem, kuri pieraduši 
ikdienu pavadīt pārticībā, mobilā telefona 
pavadībā. Jaunieši pierādīja sevi kā fiziski 
labi sagatavotus, izturīgus, komunikablus,  
zinošus un prasmīgus, kas spēj pilnvērtīgi 
izdzīvot piedzīvojumus pie dabas.

Award vienības Bronzas jaunieši 
pieveic posmu Ventspils-Jūrkalne

Pabeigti Vānes estrādes 
grīdas atjaunošanas darbi
Pabeigti projekta “Vānes estrādes atjaunošana”, 
Nr. 20-08-AL14-A019.2205-000003 ietvaros 
plānotie būvdarbi. Projekta mērķis bija atjaunot 
Vānes pagasta estrādes grīdu, saglabājot 
un attīstot vietējo kultūras infrastruktūru. 
Labiekārtojot Vānes pagasta estrādi tiks 
veicināta vietējās identitātes un vērtību 
saglabāšana, un kultūras mantojuma attīstība.  
 Vānes estrādes grīdas atjaunošanas 
būvdarbus veica SIA “Kaims”, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “LR BŪVE”. Projekta kopējās 
izmaksas ir 10 016,14 EUR, publiskais 
finansējums 9014,52 EUR un 1001,62 EUR 
Kandavas novada domes līdzfinansējums. 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
vadītāja Silva Ivuškāne

Atjaunots rotaļu laukums 
Kandavas Vecpilsētas 
promenādē, Ūdens ielā 1.
Atjaunošanas darbu ietvaros tika uzstādītas 
jaunas šūpoles un rotaļu komplekss, kas 
paredzēts bērniem vecuma grupā 1-5 gadi, kā 
arī tika ieklāts triecienu absorbējošs gumijas 
vienlaidu segums, kura krāsojumā atveidotas 
uzstādīto rotaļu iekārtu drošības zonas.
Lūdzam izturēties saudzīgi pret uzstādītajām 
iekārtām un gumijas segumu, kā arī 
ievērot rotaļu iekārtu paredzēto vecuma 
ierobežojumus, lai nodrošinātu tā kalpošanas 
ilgumu. Atgādinām, ka drošības nolūkos 
Kandavas Vecpilsētas promenādē tiek veikta 
arī videonovērošana.
Rotaļu iekārtas uzstādīja SIA “GoPlay”. Gumijas 
seguma ieklāšanu veica SIA “Elasto”.

Attīstības un plānošanas nodaļas  
vadītāja Sintija Kokina

PROJEKTI

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  
UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS


