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AKTUALITĀTES KULTŪRA
Novada 
amatierteātri 
novāc ražu

8. lpp. >

Izbūvēts 
gājēju celiņa 
apgaismojums

3. lpp. >

Kandavas novada apbalvojumu 
piešķiršanas komisijas sēdē 
š. g. 20. oktobrī tika nolemts piešķirt 
apbalvojumus Latvijas Republikas 
proklamēšanas 102. gadadienā 
sekojošiem novada iedzīvotājiem:

Apbalvojums  
“Kandavas novada Pateicība” 

• Vijai Dembovskai – Vānes pagasta pensionāru 
biedrības “Vānes Mežrozīte” vadītājai
• Inetai Feldmanei – konditorei, kafejnīcas “Ieviņa” 
ilggadējai īpašniecei
• Gunai Kraucei – Kandavas Reģionālās vidusskolas 
auklītei
• Regnāram Liepiņam – Kandavas pilsētas kurpniekam
• Jurģim Muskam – Kandavas novada Kultūras un sporta 
pārvaldes noformētājam-gaismotājam
• Daigai Poškai – Kandavas novada Zantes pamatskolas 
skolotājai
• Armandam Priedem – Zemītes pagasta 
mikrouzņēmējam
• Agitai Riekstiņai – Kandavas Reģionālās vidusskolas 
skolotājai
• Seilai Šenbergai – Kandavas novada sociālā dienesta 
Montesori pedagoģei.

Apbalvojums  
“Kandavas novada Gada uzņēmējs” 

• Intaram Graudēvicam – Matkules pagasta zemnieku 
saimniecības “Dzērves” īpašniekam.

Apbalvojums  
“Kandavas novada Gada labdaris”

• Gotfrīdu ģimenei – Kafejnīcas “Pie Kristapa” 
saimniekiem.

Apbalvojums  
“Kandavas novada Gada lepnums” 

• Ievai Annijai Stepiņai – vieglatlētei, šķēpmetējai, sporta 
meistarei.

Apbalvojums  
“Kandavas novada Goda pilsonis”

• Zigurdam Megnim- Kandavas novada pensionāru 
biedrības priekšsēdētājam.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas 
proklamēšanas 102. gadadienai veltītajā svinīgajā 
pasākumā š.g. 18. novembrī plkst.16.00 Kandavas 
kultūras namā.

Par apbalvojumu 
piešķiršanu 
LR proklamēšanas 
102. gadadienā
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Šogad gaidāms pavisam citāds 
novembris, pavisam citādi Valsts 
svētki! Lāčplēša dienas priekšva
karā līdz pat Valsts svētku izska

ņai, apzināti mēs vairāk pārdomājam 
savas zemes un tautas nākotni, piemi
nam patriotisma vai piederības sajūtu 
savam pagastam, pilsētai, novadam, 
reģionam, valstij. Pēc valsts simtgades 
atzīmēšanas, šķiet, šobrīd iestājies klu
suma brīdis, kas raisa aizvien vairāk 
jautājumu: Kāda būsi mana Latvija?! 
Visi ar lielu nepacietību gaidām, kad 
pāries pandēmijas vilnis, un varēsim 
priecēt dvēseli ar sev ierasto dzīves rit
mu, tā cenšoties aizmirst par valsts ne
būšanām, par nezināmām pārmaiņām, 
par laiku, kas liekas tik tumšs. Bet to
mēr, Latvijas valstij un tās cilvēkiem, 
novembris ir gaišas atceres un priecīgu 
svētku laiks, kad ar lepnumu nesam 
pie krūts simbolisku karoga zīmi un 
iededzam sveces. Šoreiz īpaši aicinu 
ikvienu, svētku laikā iedegt sveces savu 
māju logos, jo kopā būšanas brīdis 
daudziem no mums izpaliks. Sargāsim 
sevi, raudzīsimies sveču gaišajās lies
mās, un sūtīsim gaišas domas debesīs, 
būsim vienoti šajos svētkos un ik dienu 
lūgsimies: “Dievs svētī, Latviju!”

Latvju tautai ir nesalaužams gara 
spēks, sīkstums, saules enerģija un 
izturība. Mēs kopīgi esam paveikuši 
daudz labu lietu, un es ticu, ka spēsim 
darīt labus darbus arī turpmāk, radot 
savu novadu aizvien skaistāku, bagātā
ku un pieejamāku!

AKTUALITĀTES
Sajūtas
patriotu mēnesi 
sagaidot

K. Mīlenbaha vidusskola
• Tomass Mačanskis no Cēres, 1.A klase:

- Kandava ir ļoti skaista pilsēta
- Promenādē vēlos lielāku rotaļu laukumu 
ar mīksto segumu (sapnis īstenojies, bet 
ir vēl uz ko tiekties, lai tas būtu lielāks un 
daudzveidīgāks). Uz Tukumu ir tālu, uz to 
nesanāk braukt.

• Zanda Dekšņa no Kandavas, 4.A klase
- Stārķu ligzdas atjaunošana – zaru 
apzāģēšana liepai.

• Evija Samiņa no Kandavas pagasta
- Liels, izgaismots pulkstenis centrā

• Agnese Šteinberga Kandavas pagasts, 1.A 
klase

- Velna akmens, velna ala…sakopt, izveidot 
pakāpienus, margas, savākt atkritumus, 
novietot urnas (žēl, ka tas ir Privātīpašums)

• Linards Puplaks, Cēres pagasts, 1.A klase
- Prieks par jauno Cēres asfaltu
- Vēlas Riteņu (velo) trasi Cērē.

• Silvestrs Čabajs , Kandava, 2.B klase
- Baseinu telpā, patīk atklātais baseins

• Annija Adiene, Kandava, 5.B klase
- Nokrāsot, atjaunot vecās mājas, kas padara 
Kandavu pelēku (soli pa solim tas tiek veikts)

• Feita Marta Peremeža, Kandava
- Pie Abavas tilta izgaismota strūklaka
- Izveidot pludmali pie Abavas
- Vecpilsētā nokrāsot vecās mājas

• Estere Marcinkeviča, Kandava 
- Skvērā pie Bruņinieku pilskalna parks ar 
pasaku tēlu figūrām, pasaku parks

• Raivo Kalniņš, Kandava, 3. klase
- Atrast darbu vasarā pie uzņēmējiem 
– problēma

- Iztīrīt Teteriņu ezeru un veidot pludmales 
zonas

- Uzbūvēt iekštelpu peldbaseinu

• Elizabete Celma, Kandava, 3. klase
- Kandavas simbols – rudzu vārpa
- Vējrādis rudzu vārpas formā pie jaunās 
laipas

- Atjaunot ģerboni ar pilsētas vārpu un 
simboliku – Kandavas novadam

• Elīza Dižbite, 1.B klase
- Vairāk atpūtas vietas - āra trenažierus
- Pastaigu takas, patīk Čužu purva taka, vajag 
papildināt ar šķēršļu joslu un “sajūtu skapi” , 
kur pasmaržot augus.

- Baseins vai peldvieta pie Abavas

• Valters Lejnieks, Kandava, 1B klase
- Vairāk izklaides vietas bērniem kā Ventspilī, 
arī ziemā

- Bumbu baseins – rotaļu istaba, kur 
padauzīties, galda spēles

• Lauma Rozenbauma, Kandava, 1.B klase
- Bērnu laukums, āra trenažieri starp skolu un 
Mākslas Mūzikas skolu

• Ralfs Tarasovs, Kandava, 1.B klase
- Futbola laukums ar mākslīgās zāles segumu
- Peldvieta, pastaigu taka ar soliņiem gar 
Abavu

- Patīk puķu dobes un puķu kastes

• Miķelis Briedis, Kandava, 1.B klase
- Atrakciju parks ar karuseļiem, āra batutiem 
un kameru šļūkšanas trasi

- Velokartu trase gar Teteriņa ezeru
- Peldbaseins iekštelpās ar slidkalniņiem
- Jauna svētku tradīcija – Bruņinieka pilskalna 
svētki viduslaiku stilā

• Amanda Šupstika, Kandava, 1.B klase
- Pāri Abavai gaisa trose
- Skaista pilsēta – mīļa un droša ar Teteriņa 
ezeru un stadionu.

• Elizabete Tīzenkopfa, Kandava, 
- Aktīvās atpūtas vietas
- Iekštelpu slidotava – ledus halle

• Raiens Kokins, 3.klase
- Bezmaksas WiFi vieta – stilīga ar grafiti 
sienām, jumts ar lampu kā disko bumbu, 
stilīga info zīme, saldumu automāts, 
elektrības rozetes telefona uzlādei solos

• Anna Hesa, Kandava, 1.B klase
- Laukums sporta aktivitātēm ar sporta 
trenažieriem bērniem un pieaugušajiem

• Eva Katrīna Skujiņa, Kandava, 3. klase
- Pastaigu – skriešanas parks pilskalna 
pakājē

- Pilskalna pakājē soliņi 

• Raitis Žagata, 1.B klase, Kandava
- Jābūt daudz lampiņām, pie mājām un citur, 
jādeg tumšajā laikā visu gadu

• Kalums Valdis Stovs, 1.B klase, Kandava
- Puķu dobes ar krāsainām lampiņām
- Patīk dzīvot Kandavā

• Ance Kārņupa, 7.A klase
- Ierīkot veloceliņus

• Ksenija Fursa
- Patīk pilsēta ar puķu kastēm, lepojos
- Bruņinieku pilskalnā brīvdabas kino ar 
uzņēmēju gatavotām sēdvietām, koncertus, 
un kokus ar lampiņām

Reģionālā vidusskola
• Loreta Krauze, Kandava, bijusi Valdeķi, 3 klase

- Valdeķu rota – zirga figūra, pie pagrieziena, 
kas ved uz Zirgu stalli

• Samanta Keita Štromane 3. klase, Kandava
- Patīk dzīvot Kandavā, jo ir daudzko darīt un 
promenāde, stadions

- Izveidot šķēršļu trasi ar dažādiem grūtības 
līmeņiem, uz zemes un kokos

• Kristers Vītols, Kandava, 3. klase
- Iekštelpu baseins

- Vēl kāds rotaļu laukums ar iespēju arī 
vecākiem pavadīt laiku

- Ledus halle
- Vairāk rīkot pasākumus bērniem – 
burbuļballes, putu balles, burvju māksliniekus

- Kandava ir ļoti tīra un skaisti sakopta pilsēta

Zantes pamatskola
• Alise Šulca, 9. klase

- Pagasta estrādes atjaunošana, šūpoles tur 
katastrofālā stāvoklī

- Estrādes garos solus atjaunot

• Beāte Dišlere
- Baskāju taku skolas parkā
- Atjaunot rotaļlaukumu pagasta centrā – 
bojātas, nedrošas detaļas, smiltis jāmaina 
smilšu kastē

- Zantes ceļu sliktais stāvoklis

• Ernests Jānis Kodols
- Labiekārtot pagasta sporta laukuma 
nožogojumu

- Arī vārtiņi neturas ciet

• Kārlis Kālis, 7. klase
- Zantē ledus halli, jo spēlē hokeju Brocēnos

Vānes pamatskola
• Rēzija Anna Rēvalde, 9. klase

- Vānes pagasta centra ēkas rekonstrukcija 
-pretī pieturai (privāta ēka)

• Annija Andersone
- Vānes pag. centra ēkas uzlabošana. Sarunas 
ar īpašnieci un reāli darbi (izsisti logi utt)

• Sonora Ozoliņa, 8. klase
- Vajag Piknika vietu skolas parkā
- Sakopt ezera malu, peldvietu, attīrīt no 
stikliem, izpļaut ūdenszāles

• Amanda Bērziņa, 6. klase
- Rotaļlaukums sliktā stāvoklī. “Pils” tilts, dēļi 
ielūzuši, atkritumi, virves plīst… bērni vairs 
negrib apmeklēt šo rotaļu laukumu

• Enija Lauva, 8. klase
- Slikts ceļš no Vānes centra uz Sārceni līdz 
Kandavas novada zīmei, bedrains, lauž 
busiņu

• Jorens Baišķis, 6. klase
- Sportists. Vēlas pārveidot Vānes sporta 
laukumu. Basketbola groza ķēdes atkal 
saplēstas, futbola vārtiem tīkls saplēsts, 
vajadzētu pievilkšanās stieņus.

• Estere Ozoliņa, 8. klase
- Vēlas atjaunot skolas sporta laukumu, 
skrejceļu, futbola vārtus, apzāģēt kokus

- Vēlas atjaunot bērnu rotaļu laukumu, 
atjaunot un salabot atrakcijas – šūpoles, 
slidkalniņu, jauni bluķīši apkārt smilšu kastei.

Jau pavasarī Izglītības pārvalde rīkoja konkursu “Es vēlos, lai 
manu pilsētu, pagastu rotā….”. Konkursa nosaukums veidots 
ar mērķi, lai skolēni izteiktu priekšlikumus domei, ko vēlētos 
redzēt, ierīkot un veidot mūsu skaistajā Kandavas novadā. 

Konkursā iesaistījās abas lielās skolas – 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola un Re
ģionālā vidusskola, kā arī Vānes un Zan
tes pamatskolas. Kad Interešu izglītības 

speciāliste Agita Riekstiņa ieradās ar 
milzīgu vēstuļu saini, bija patiess pārstei
gums par izglītojamo iniciatīvu. Piedevām, 
jau klasēs no visām vēstulēm atlasītas tās 

labākās, domes priekšsēdētājai tikai nācās 
atsijāt domu graudus un apkopot informā
ciju. Domes priekšsēdētāja saka lielu pal
dies jaunajiem novada patriotiem, kurus 
neatstāj vienaldzīgus mūsu apkārtne un 
novadā notiekošais. Daļa no ieteikumiem 
jau īstenota, daļa vēl ir procesā, un daļa pa
liks mūsu sapņi, uz ko tiekties. Ar skolēnu 
domu graudiem un priekšlikumiem piedā
vājam iepazīties arī Jums lasītāji.

Skolēnu vēstules domes priekšsēdētājai

Cienījamie novadnieki!
Informējam, ka konkursa “Diženi Kandavas novadā 2020” uzvarētāju paziņošana un dalīb
nieku apbalvošana notiks š.g. 28. novembrī plkst. 18.00 Valdeķu kultūras namā.
Ieeja tikai ar ielūgumiem!
Informācija par uzvarētājiem tiks ievietota mājas lapā www.kandava.lv pēc pasākuma.
Par ielūgumu iegādi informācija sekos!

Sīksti, ai, sīksti mēs esam – 
tie, kuri elpojam 
savas Kurzemes gaisu. 

Zinām, ko nozīmē noturēties
smilšainā, liesā zemē.
Grūti? Jā, grūti. 
Bet skaisti!

(Maija Laukmane)

SVEICU  
VALSTS SVĒTKOS!

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja
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Pabeigti remontdarbi K. Mīlenbaha 
vidusskolas ģērbtuvēs un gaitenī. Remont
darbu ietvaros tika pilnībā renovētas 
meiteņu un zēnu ģērbtuves, dušas telpas, 
tualetes un gaitenis pie sporta zāles. Drošī
bas pasākumu ievērošanas nolūkos, esošo 
koka durvju vietā izbūvētas jaunas uguns
drošās durvis ar ugunsdrošu furnitūru un 
pašaizvēršanās mehānismu.

Kopējās darbu izmaksas sastāda 
56 793,87 EUR, tajā skaitā PVN.

Apliecinājuma kartes izstrādāja: arhi
tekte Baiba Beķere

Darbus veica: SIA “M un V”
Būvuzraudzību nodrošināja: SIA 

“BŪVĒLOGS projekti”

Izbūvēts gājēju celiņu 
apgaismojums

Izbūvēts gājēju celiņa apgaismojums 
Kandavā Lielā ielā 2 un Abavas ielā 4B, 
izgaismojot gājēju celiņus. Uzstādīti div
padsmit retro apgaismojuma balsti ar 

LED gaismekļiem. 
Būvdarbus veica SIA “ELFA”, būvniecī

bas izmaksas ir 9271,75, tajā skaitā PVN.

Īstenots transporta infrastruktūras projekts “Kandavas 
pilsētas ielu seguma atjaunošana un gājēju celiņa izbūve”

Kandavas novada pašvaldība īstenojusi 
transporta infrastruktūras projektu “Kanda
vas pilsētas ielu seguma atjaunošana un gājē
ju celiņa izbūve” (pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2020. gada 26. augusta rīkojumu 
Nr. 475 par valsts aizdevumu piešķiršanu ār
kārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 
novēršanai saistībā ar Covid19 izplatību). 

Projekta ietvaros tika veikti ielu segu
ma atjaunošanas darbi Ceriņu ielā, Cīruļu 
ielā un Dzeņu ielā 2715 m2 platībā (0,638 

km), kā arī izbūvēts gājēju celiņš pie Aba
vas upes. Darbu ietvaros tika veikta grants 
seguma ielu pārbūve par ielām ar asfalt
betona segumu – esošais ielas segums pa
stiprināts ar grants šķembu maisījumu un 
izbūvēta asfaltbetona seguma kārta, kā arī 
veikta nomaļu uzpildīšana un nobrauk
tuvju izbūve. Teritorijas labiekārtošanas 
ietvaros veikta gājēja celiņa izbūve ar beto
na bruģakmens segumu, uzstādīti divi soli, 
atkritumu urna un velosipēdu novietne.

Ielu seguma pārbūves darbus veica SIA 
“STRABAG”, būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “RoadLat”. Kopējās darbu izmaksas 
sastāda 52 227,27 EUR, tajā skaitā PVN

Gājēju celiņa izbūves darbus veica SIA 
“Kandavas ceļi”, būvuzraudzību nodroši
nāja IK “Aleksejs Ivanovs”. Būvniecības iz
maksas ir 21 857,46 EUR, tajā skaitā PVN.

Sagatavojis Egīls Dude,  
Domes izpilddirektors

Pabeigta ielu 
apgaismojuma 
pārbūve 
Valdeķos

Pabeigta ielu apgaismojuma pārbūve 
1,6 kilometru garumā Valdeķos, Valdeķu 
ielā un Parka ielā. Būvdarbu laikā izbūvēta 
apgaismojuma vadības sadalne un veikta 
27 apgaismojuma balstu montāža, uzstā
dot 29 LED gaismekļus. 

Būvdarbus veica SIA “VSD Serviss” un 
būvuzraudzību SIA “EMPS”. Būvniecības 
izmaksas ir 29 834,55, tajā skaitā PVN.

Pabeigti remontdarbi Kandavas 
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
ģērbtuvēs un gaitenī
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NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 19. NOVEMBRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2020. GADA 26. NOVEMBRĪ PLKST. 13.00

2020. gada 29. oktobrī domes sēdē pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra un sports
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 25 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2019.gada 29.augusta sais
tošajos noteikumos Nr. 15 “Par transporta nodroši
nāšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Kandavas 
novada pašvaldībā””, kuri nosūtīti Vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai.

• Uzdeva Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt 
un līdz 2020.gada 29.novembrim iesniegt projekta 
“Skaņas un apgaismojuma iekārtu iegāde kultūras 
pasākumu kvalitātes veicināšanai Matkules pagas
tā” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta Elektronis
kās pieteikšanās sistēmā. Projekta kopējās izmaksas 
7747,97 EUR, no kurām publiskais finansējums 
4500,00 EUR un Kandavas novada domes līdzfinan
sējums 3247,97 EUR. Domes līdzfinansējums tiks 
nodrošināts no 2021.gada budžeta līdzekļiem. 

• Nolēma konceptuāli atbalstīt Vānes pamatskolas bēr
nudārza papildus grupiņas izvietošanu ēkas Drau
dzības iela 3, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads 
otrajā stāvā.

• Apstiprināja Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķirša
nas komisijas pieņemtos lēmumus par apbalvojumu 
piešķiršanu Latvijas Republikas Proklamēšanas die
nai veltītajā pasākumā 2020.gada 18.novembrī. 

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.24 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra sais
tošajos noteikumos Nr. 1 “2020.gada pamatbudžets” 
( SN publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē 
– pašvaldība- budžets)

• Apstiprināja domes pārskatu par budžeta izpildi 
2020.gada deviņos mēnešos un SIA “Kandavas ko
munālie pakalpojumi” 2020.gada trešā ceturkšņa 
pārskatu.

• Nolēma ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pa
kalpojumi” pamatkapitālā 42  461  EUR apmērā 
īstermiņa saistību dzēšanai. Kapitāldaļu turētāja 
pārstāvim Egīlam Dudem sasaukt SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” dalībnieku sapulci, lai 

pieņemtu ar pamatkapitāla izmaiņām saistītos lē
mumus par statūtu grozījumiem, pamatkapitāla pa
lielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu 
apstiprināšanu.

• Piešķīra finansējumu kā ieguldījumu SIA „Tukuma 
slimnīca” pamatkapitālā projekta “Kvalitatīvas un 
profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktū
ras un pieejamības uzlabošana SIA „Tukuma slim
nīca”” īstenošanai 12756,60 EUR apmērā no 2020. 
gada pamatbudžeta līdzekļiem.

• Uzdeva Finanšu nodaļai uzskaitīt bilancē, pārējo bio
loģisko aktīvu sastāvā 792 kokus Zantes pagastā par 
kopējo vērtību 21417,76 EUR.

• Nolēma dzēst SIA “IESIM DROŠI” nekustamā īpa
šuma Mazā Skolas iela 4, Kandavā nodokļa pamat
parādu 390,28 EUR par ēkām, kā arī ar to saistīto 
nokavējuma naudu. 

Komunālie jautājumi
• Nolēma piešķirt līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR 

708,96 trīs koka loga nomaiņai Kandavas vecpil
sētā dzīvoklim Talsu ielā 145, Kandavā, Kandavas 
novadā.

Sociālie jautājumi 
• Apstiprināja noteikumus “Kārtība, kādā Kandava no

vada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no ve
cākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, 
kas stājas spēkā 2020.gada 1.novembrī ( noteikumi 
publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašval-
dība- noteikumi, nolikumu, cenrāži)

• Nolēma izīrēt divus pašvaldības labiekārtotus dzī
vokļus Ozolu ielā 726 un Apiņu ielā 66, Kandavā, 
Kandavas novadā.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi
• Nolēma noteikt, ka rezerves zemes fonā ieskaitītās 

zemes vienības: 6,26 ha platībā ar kadastra apzīmē
jumu 9044 001 0054, “Kalnāji”, Cēres pagasts, 0,7276 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 901  001 0364, 
Lielā iela 44A, Kandava, 3,93 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 9011 001 0506, Upes iela 6, Kandava, 

0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9011 001 
0577, Kurzemes iela 7, Kandava, 3 ha platībā ar ka
dastra apzīmējumu 9062 010 0109, “Lorenči 1”, Kan
davas pagasts, 1,95 ha platībā ar kadastra apzīmēju
mu 9070 004 0055, “Pļavas”, Matkules pagasts, 3,34 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0312, 
“Atmodas”, Vānes pagasts, 0,54 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 9088 001 0374, Vānes pagasts, 0,04 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0434, Vā
nes pagasts, 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
9088 003 0071, “Mednieki”, Vānes pagasts, 3,5 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 9088 003 0098, “Sti
kuti”, Vānes pagasts, 2 ha platībā ar kadastra apzī
mējumu 9088 003 0123, “Auriņi”, Vānes pagasts, 0,51 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9088 003 0135, 
Vānes pagasts, 1,67 ha platībā ar kadastra apzīmēju
mu 9088 006 0103, Vānes pagasts, 0,36 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 9088 006 0104, Vānes pagasts, 
0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9092 004 
0136, Zantes pagasts, 5,55 ha platībā ar kadastra ap
zīmējumu 9094 001 0313, “Gateris”, Zemītes pagasts, 
0,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9044 001 
0111, Cēres pagasts, Kandavas novads. Pēc kadastrā
lās uzmērīšanas, zemes vienības platības var tikt 
precizētas. Domes Finanšu nodaļai uzņemt iepriekš 
minētās zemes vienības grāmatvedības uzskaitē.

Citi jautājumi
• Pieņēma zināšanai darba grupas izstrādāto līdzda

lības izvērtējumu SIA “Tukuma slimnīca”, atzina, 
ka domes līdzdalība SIA “Tukuma slimnīca” ir iz
beidzama, bet izstāšanās procesu no SIA “Tukuma 
slimnīca” neuzsākt līdz 2021.gada 1.jūlijam. Pie
ņemtais lēmums tiks nosūtīts Konkurences padomei.

• Nolēma uzsākt domei piederošo nekustamo īpašumu 
“Dīķmalas”, “Zibeņi”, “Vējkalns” Matkules pagastā 
un Talsu iela 8, Kandavā atsavināšanu.

• Nolēma organizēt nekustamā īpašuma “Krikumi”, 
Kandavas pagastā nomas tiesību izsoli, sākuma cena 
2000,00 EUR gadā bez PVN , izsoles solis 100,00 
EUR bez PVN. 

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu “Bērzi
ņi”, Kandavas pagastā ar nosacīto cenu 2000,00 EUR.

• Apstiprināja grozījumus Kandavas novada sociālā 
dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to 
cenrādim, kas stājas spēkā 2020. gada 30. oktobrī 
(konsolidēts cenrādis publicēts mājas lapā www.kan-
dava.lv vietnē – pašvaldība- noteikumi, nolikumu, 
cenrāži)

• Apstiprināja grozījumus vairākām domes pastāvīga
jām komisijām: 
• Atbrīvoja Lolitu Šmiti no Darījumu ar lauksaim

niecības zemi izvērtēšanas komisijas, Pašvaldības 
īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju priva
tizācijas komisijas, Kandavas novada īpašumu pār
valdīšanas komisijas un Nemateriālo ieguldījumu 
un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas 
un krājumu norakstīšanas komisijas locekles pie
nākumu pildīšanas.

• Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 
komisijas sastāvā iekļāva Silvu Ivuškāni, Attīstības 
un plānošanas nodaļas projektu vadītāju.

• Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvoja
mo māju privatizācijas komisijas sastāvā iekļāva 
Sandru Bērziņu, Nekustamo īpašumu nodaļas 
vadītāju. 

• Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisijas 
sastāvā iekļāva Guntu Sīmani, Nekustamo īpašumu 
nodaļas juristi.

• Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pie
ņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstī
šanas komisijas sastāvā iekļāva Zitu Dižbiti, Kan
davas novada būvvaldes teritorijas plānotāju. 

• Minēto komisiju sastāva grozījumi stājas spēkā 
2020.gada 30.oktobrī.

• Tika apstiprinātas izmaiņas arī citu komisiju sastāvā:
• no Ētikas komisijas sastāva atbrīvoja Jeļenu Šnik

valdi, tajā apstiprināja Valdu Stovu, Juridiskās un 
personāla nodaļas iepirkumu speciālisti. Valda 
Stova pildīs Komisijas priekšsēdētājas pienākumus; 

• no Kandavas novada Administratīvās komisijas 
atbrīvoja Egilu Sudmali, tās sastāvā apstiprinā
ja Kasparu Ševčuku, Kandavas novada domes 
deputātu. 

• Komisiju sastāvu grozījumi stājas spēkā 2020.gada 
30.oktobrī.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

„Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, 
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteiku-
mu Nr.354“Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, 
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra notei-
kumu Nr. 857“Noteikumi par sociālajām garanti-
jām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 
31.1.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2019. gada 19. augus
ta saistošajos noteikumos Nr. 14. „Par materiālo at
balstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem un audžuģimenēm” (Kandavas Novada 
Vēstnesis , 2019, 10., 12.nr. ) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 23.8. apakšpunktu šādā 

redakcijā:
“23.8. 0,1 siltumenerģijas megavatstunda (MWh) 
karstā ūdens cirkulācijai.”. 

2. Svītrot noteikumu 26. punktu.

Kandavas novada dome atgādina un 
informē, ka tuvojas 2020. gada noslēgums 
un tuvojas zemes nomas maksas apmaksas 
termiņš (31.10.2020.), kā rezultātā lūgums 
visiem Nomniekiem pārliecināties vai ir 
samaksāts par zemes nomu, jo par Līgumā 
noteikto maksājumu kavējumu Nomnieks 
maksā nokavējuma naudu 0,1% (viena 
desmitdaļa no procenta) apmērā no termi
ņā neapmaksātās summas par katru noka
vēto dienu līdz saistību izpildei. 

Jautājumu gadījumā un par aktuālās 
maksājuma summas apmēru uz doto brī
di lūgums sazināties ar Kandavas novada 
domes nodokļa administratori Agritu Ža
kaiti, pa tālruni 63182025, epasta adrese: 
agrita.zakaite@kandava.lv vai Kandavas 
novada domes nekustamā īpašuma speciā
listi Daci Grenevicu pa tālruni 63107363, 
epasta adrese: dece.grenevica@kandava.
lv vai kādā no pagasta pārvaldēm (kuras 

teritorijā atrodas nomas zemes gabals).
Vienlaikus Kandavas novada dome 

aicina pārbaudīt savus jau noslēgtos no
mas līgumus, vai tiem nav beidzies līguma 
termiņš, vai nav jāraksta jauns iesniegums 
par līguma pagarināšanu, jo tas ir jāveic, 
kamēr līgums vēl nav beidzies (vēlams vie
nu mēnesi pirms termiņa beigām).

Tuvojas 2020. gada pēdējais maksāju-
ma termiņš – 16.11.2020.

Lūgums visiem nodokļu maksātājiem 
pārliecināties vai ir nomaksāts nekustamā 
īpašuma nodoklis par iepriekšējiem mak
sāšanas periodiem, jo par katru nokavēto 
dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05 % apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro 
daļu, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par no
dokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. 
Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli un 
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības 
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši 
likumam „Par nodokļiem un nodevām”. Ne
skaidrību gadījumā, vai ja nokavēts kāds no 

iepriekšējiem maksāšanas termiņiem, pirms 
maksāšanas lūdzam sazināties ar Kandavas 
novada domes NĪ nodaļas nodokļu admi
nistratori Agritu Žakaiti zvanot – 63182025 
vai sazinoties epastā agrita.zakaite@kan
dava.lv. Informāciju, par nomaksājamo NĪ 
nodokļa summu var saņemt arī pagastu 
pārvaldēs. Ja kāds no nodokļu maksātājiem 
vēlas turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu saņemt epastā (ja 
vēl nesaņem), lūdzam paziņot savu epasta 
adresi rakstot: dome@kandava.lv vai agrita.
zakaite@kandava.lv

Informācija par nekustamā īpašuma 
nodokli un nomaksas iespējām ir pieeja
ma arī portālā www.epakalpojumi.lv un  
www.latvija.lv.

Pašvaldības zemes nomniekiem
Atgādinājums nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumu apstrīdējušas 15 novada domes

Satversmes tiesā līdz šim Administra-
tīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 
apstrīdējušas 15 novada domes: Alojas, 
Alsungas, Carnikavas, Iecavas, Ikšķiles, In-
čukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, 
Mazsalacas, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, 
Salas un Varakļānu novada domes. 

Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 
12 lietas, pieņemts viens lēmums par atteik
šanos ierosināt lietu, savukārt divi pieteiku
mi atrodas izskatīšanā tiesas kolēģijā. Pir
mās ierosinātās lietas sagatavošanas termiņš 
ir 16.decembris.

Tiesa vērtēs Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Admi
nistratīvās teritorijas, to administratīvie cen
tri un teritoriālā iedalījuma vienības” vairā
ku apakšpunktu atbilstību Satversmes 1. un 
101. pantam, kā arī Eiropas vietējo pašval
dību hartas 4. panta 6. daļai un 5. pantam.

Minētie pamatlikuma panti nosaka, ka 
Latvija ir neatkarīga demokrātiska republi
ka un ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības 
likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts 
un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts 
dienestu.
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Datorzinības 
Kursu ilgums – 24 stundas 
Laiks: otrdienās, ceturtdienās 
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) 

Flordizains 
Kursu ilgums – 80 stundas 
Laiks: pirmdienās 
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 
mēn. 
Tēmas: Floristikas pamati. Klasiskie ziedu 
sakārtojumi. Gadskārtu un tematiskie 
(kāzas, bēres u.c.) 
noformējumi. 
Telpu un skatlogu 
noformēšanas 
pamati.

Datorgrafika 
Kursu ilgums - 40 
stundas 
Laiks: otrdienās 
Maksa 1 
dalībniekam – 
35 Eiro (ar PVN) x 
4 mēn. 

Biroja darba 
organizācija 
un pārvaldība 

Kursu ilgums - 40 stundas 
Laiks: pirmdienās, otrdienās 
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) x 4 
mēn. 

Angļu valoda 
Kursu ilgums – 80 stundas 
Laiks: pirmdienās, otrdienās 
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 6 
mēn. 

Krievu valoda
Kursu ilgums - 40 stundas 
Laiks: ceturtdienās 
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) x 4 
mēn. 

Viedtālruņu lietošana 
senioriem un citiem 
interesentiem 

Kursu ilgums - 12 stundas 
Laiks: otrdienās, ceturtdienās 

Maksa 1 dalībniekam – 
35 Eiro (ar PVN)
Tēmas: telefona 
iestatījumu mainīšana, 
aplikāciju lejupielāde 
un lietošana, 
informācijas 
meklēšana, 
internetbankas un 
e-pasta lietošana, 
mūzikas augšup 
un lejupielāde, 
fotokameras lietošana 
u.c. 

Fotografēšanas pamati 
Kursu ilgums - 40 stundas 
Laiks: sestdienās 
Maksa 1 dalībniekam – 35 (ar PVN) Eiro x 4 
mēn. 
Tēmas: fotografēšanas pamati (ar 
fotokameru, ar mobilo telefonu), foto 
tehnikas izvēle un iespējas, fotogrāfiju 
rediģēšana un apstrāde datorprogrammā, 
fotografēšana studijā un brīvā dabā u.c.) 

Ar pasākumu “Treniņsacensības jaunajiem jātniekiem” oktob
rī noslēdzās biedrības “Kandavas jātnieku klubs STAFETE” 
īstenotais projekts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sama
zināšanai “Zirgsdraugs un partneris. Vasara”, kurā piedalījās 
vairāk nekā 35 dažāda vecuma jaunieši.

Iveta Pāža | Biedrības valdes locekle |

Treniņsacensības notika Valdeķos, sa
darbībā ar i/u “Ivetas zirgi”. Tieši šajā da
tumā biedrība svinēja savu 10 gadu jubile
ju, uzaicinot arī viesus no Tukuma, Talsu 

un Kuldīgas novadiem. Treniņsacensības 
notika vairākos maršrutos, no kuriem 
vislielākais dalībnieku skaits bija vadības 
maršrutā – trīsdesmit jātnieku un tajā da
lībnieki rādīja savas jāšanas prasmes un 
spēju sadarboties ar zirgu, ko bija apguvuši 

projekta laikā. Šis ir biedrības otrais PMP 
īstenotais projekts, kura laikā jaunieši no 5. 
līdz 12. klasei piecus mēnešus reizi nedēļā 

apmeklēja nodarbības, kurās iemācījās ne 
tikai jāt, bet arī uzzināja visu par un ap zir
giem – kā tie jābaro, jākopj, par zirgu rak
sturu, uzvedību un izmantošanu. 

Prieks par to, ka šie projekti dod ie
spēju nodarbības apmeklēt bez maksas 
un piesaista arvien lielāku jauniešu skaitu. 
Daži no projekta dalībniekiem turpina tre
nēties arī pēc projekta beigām.

 “Kandavas jātnieku klubs Stafete” arī 
turpmāk aicina savam kolektīvam pievie
noties jaunus biedrus bez vecuma ierobe
žojuma, visus tos, kam patīk zirgi un kuri 
vēlas apgūt jāšanas iemaņas.

Noslēdzies projekts “Zirgs – draugs un partneris. Vasara”

Kandavas PIUAC kursu piedāvājums rudenī

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26335356 vai rakstot uz e-pastu egija.muizniece@kandava.lv,  
norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupas no 8-12 cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupas 
būs nokomplektētas. 

Noslēgušies ūdenssaimniecības paplašināšanas 
būvdarbi Kandavā
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019.gada vasarā 
ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu uzsāka būvdarbus projekta 
Nr.5.3.1.0/17/I/031 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” ietvaros, kuru 
rezultātā uzlabota notekūdeņu un ūdensapgādes sistēma Kandavas pilsētā.
 Īstenojot projektu izbūvēti jauni ūdens un kanalizācijas tīkli Skolas, Lāčplēša, Kurzemes un 
Vidzemes ielās, jauni pašteces kanalizācijas tīkli Raiņa, Uzvaras, Parka, Tūju, Sabiles un Lielajā ielā, 
kurā izbūvēta arī jauna kanalizācijas pārsūknēšanas stacija un kanalizācijas spiedvads. Otra jaunā 
kanalizācijas pārsūknēšanas stacija izbūvēta Pūzurgravas ielā ar spiedvadu Raiņa ielā. Kopējais 
jaunizbūvēto kanalizācijas tīklu kopgarums Kandavas pilsētā sastāda 3036 metrus un izbūvēto 
ūdens tīklu kopgarums 1372 metri, būvdarbu ietvaros izbūvētas 108 kanalizācijas pieslēgumu 
vietas mājsaimniecībām. 
Kandavas pilsētas ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbus veica uzņēmējs AS „UPB” (Reģ. 
nr. 42103000187) ar kuru, pamatojoties uz veiktās iepirkuma id. Nr. KKP/2019/1 procedūras 
rezultātiem, 2019.gada 10.jūnijā tika noslēgts būvdarbu līgums par summu EUR 847 252,08 
(bez PVN). Darbi tika pabeigti š.g. septembrī un jaunie tīkli pieņemti ekspluatācijā 9.oktobrī 
Kandavas novada būvvaldē. Ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbu būvuzraudzību visu 
darbu laikā veica SIA „LAKALME” par līguma summu EUR 15 000,00 (bez PVN). Būvprojekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā II kārta” izstrādātājs SIA „EKOLAT”, kurš veica arī būvdarbu 
autoruzraudzību par kopējo līguma summu EUR 2800,00 (bez PVN). 
Aicinām Kandavas pilsētas iedzīvotājus, pie kuru mājsaimniecībām ir izbūvēti jaunie 
inženierkomunikāciju pievadi, pieslēgties pie jaunajām komunikācijām. Vēlamies arī atgādināt, 
ka Kandavas novada domes saistošajos noteikumos ir apstiprinātas līdzfinansējuma izmaksas 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei. Par tehnisko noteikumu saņemšanu vai citu jautājumu 
gadījumā lūdzam sazināties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

Informāciju sagatavoja: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
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(Turpinājums. Sākums “Kandavas 
Novada Vēstnesis” oktobra numurā) 

Tie kandavnieki, kuri pilsētā 
dzīvojuši ne vienu vien gadu 
desmitu, labi atceras nosau
kumu „Celmiņu veikals”.
Rita Paeglīte

Veikalnieku Celmiņu jaunākā meita 
Rita Paeglīte (dzim. Celmiņa) laipni at
ļāva mums ieskatīties tajos savas atmiņu 
grāmatas fragmentos, kuros stāstīts par 
„bodi” jeb saimniecības preču veikalu. 

Mammas prasmes
Bez tirgošanās mammai vēl bija daudz 

citu pienākumu, piemēram, stiklu piegrie
šana pircējiem pēc pasūtījuma. Neviens jau 
viņai to nelika darīt, tā tas vienkārši iegā
jās, pircējs atnāk ar lapiņu rokās, uz kuras 
rakstīti izmēri un daudzums. Ja pircēju tajā 
brīdī bija maz un pasūtījums neliels, grieza 
uzreiz. Mammai ķiteļa kabatā vienmēr bija 
savs īpašais stikla griežamais ar dimantu. 
To viņa nevienam neuzticēja (ka nesabo
jā). Apakšā zem stikla palika speciāli tam 
paredzētu flaneļa sedziņu, paņēma garo 
koka lineālu, lika pircējiem pavirzīties tā
lāk un tad grieza. Viņa ieklausījās, vai ir 
pareizais čirkšķis. Ja nav, slikti – var gadī
ties visādi. Tāpēc mamma šajā procesā ļoti 
iedziļinājās, tad viņu neviens nedrīkstēja 
traucēt, pat ne skaļi runāt. Bieži vien arī 
pārējie pircēji negāja prom, bet stāvēja un 
skatījās kā izrādē. Man liekas, ka mamma 
īpaši lepojās ar šo savu prasmi. Neviens 
cits, izņemot viņu, stiklus negrieza. Cilvēki 
bija gatavi gaidīt, kamēr Elziņai būs laiks.

Otra tāda prasme mammai bija dāva
nu saiņošana. Pārsvarā dāvanas bija trauki. 
Laikam jau nekādu samaksu ne par grie
šanu, ne saiņošanu mamma nesaņēma. 
„All included”, samaksāja vienīgi par ie
saiņojamo papīru un bantīti. Viņa pat uz 
pirkstiem tina pušķīšus. Viss bija precīzi, 
korekti. 

Uz svētkiem, skatlogu dekorēšana. 
Tagad to dara mākslinieki, interjeristi, di
zaineri vai „diesviņzinkas”. Mamma bija 
multimāksliniece. Pati visu izdomāja, sa
meklēja pie Ainiņas audumu veikalā dra
pērijas, nopirku alpu vijolīšu podiņus un 
tad pati iesēdās skatlogā un sprauda, tina, 
krokoja, pārbīdīja, pa brīžiem skrēja ārā 
un no ielas skatījās, vai labi izskatās. To 
sarkano svētku bija daudz – 1. Maijs, Ok
tobra svētki, Konstitūcijas diena, arī Jau
nais gads. Ziemsvētku un Lieldienu toreiz 
nebija. Sanāca labi, parasti mammu slavēja 
par skaistajiem skatlogiem, tas jau dod pa
pildus azartu. Tētis tajā visā neiesaistījās, 
droši vien viņam vajadzēja pārskatīt do
kumentus vai tamlīdzīgi, tikai atceros, ka 
mamma tādās reizēs teica, ka būšot mājās 
vēlu, jo kā nekā divi lieli logi. Tie bija tie 
vēlie vakari, kad mēs ar Dainu sēdējām ārā 
mājas priekšā uz dēļu kaudzes un gaidījām 
mammu un tēti mājās. Skatījāmies uz ielas 
galu, kur tas kastanis, kad viņi beidzot pa
rādīsies. Bija jau satumsis, negribējās vie
nām iet iekšā tumšajā mājā. Brālis Indulis 
laikam bija jau kaut kur prom, varbūt Rīgā. 
Tagad liekas dīvaini, ka visas šīs funkcijas 
pildīja viens cilvēks, pie tam bez atlīdzības.

Mamma apmēram reizi nedēļā mazgā
ja grīdu ar terpentīnu un linoleju eļļoja. Tā 
laikam bija pieņemts. Drusku dezinfekcija 
un glītāks, tīrāks skats. Man patika tā ter
pentīna smarža.

Sētā aiz loga krājās tukšā tara. Tās bija 
galvenokārt naglu kastes, gan jau vēl visā
di skrūvju un citu dzelžu tara. Kastes bija 
jāsaplēš, jāizrauj visas naglas. Ar dēlīšiem 
kurināja apaļo bleķa krāsni. Vai varbūt tos 
dēlīšus arī kaut kur nodeva? Tas bija nebei
dzams darbs.

Daudz stundu man pagāja arī mazajā 
kambarītī, tādā kā palīgtelpā. Viss bries
mīgi aizkrauts, bet vienmēr kāds stūrītis 
atradās. Dažreiz sēdēju tur un pēc skolas 
mācījos, kad vajadzēja gaidīt mūzikas sko
lu. Tētis kādreiz sēdēja un rakstīja rēķinus, 
tur varēja apēst kādas sviestmaizes, tur arī 
garderobe, dažādu mantu noliktava. At
vilktne, kur var parušināties un atrast šo to 
interesantu. Atceros, ka vienreiz atvilktnē 
atradu neiedomājami skaistu, brūnu ke
ramikas stirniņu ar nolūzušu ausi. Tā tika 
acīmredzot tur iemesta, jo pārdot tādu 
vairs nevarēja. Es to nozagu. Ieliku sava 
rūtainā mētelīša kabatā. Nesīšu mājās. Bet 
mētelītim, izrādās, bija caura kabata, un 
mans dārgums pa pusei bija pa to cauru
mu izslīdējis ārā. Es taču to neredzēju, bet 
mamma ieraudzīja: „Kas tas tev kabatā?” 
Nosarku, sapratu, ka esmu pieķerta. Mam
ma ļoti rājās. Teica, ka tā nedrīkst, vaja
dzēja paprasīt. Skaidrs, ka vajadzēja. Bet 
mācība man bija, ne velti vēl joprojām to 
atceros.

Bija vēl visādas „ekstras”, piemēram, 
tualete – trīs varianti ( toreiz teica mazmā
jiņa vai ateja). Veikalam savas mazmājiņas 
nebija. Tuvākā – turpat sētā, jāpaiet tikai 
drusku pret kalnu un tad trīs koka būdi
ņas pēc kārtas. Tā pirmā skaitījās veikalam 
piederoša. Mums bija atslēga, bet varbūt 
tur gāja arī citi. Briesmīgi smirdēja un 
ziemā sala dibens. Otrs variants – iet pa 

pakaļdurvīm uz blakus esošo ēdnīcas dar
binieku mazmājiņu. Tas laikam neskaitījās 
īsti oficiāli un man bija bail, ka rāsies. Tur 
vienmēr jānovaktē, lai neviens nemana. 
Mamma šajās lietās bija kareivīga: „Ko tu 
kā stobrs! Kas tev tur rāsies? Neklausies, ej 
un viss! ” Mamma mani daudzās situācijās 
sauca par stobru. Es nekad neiedomājos 
pajautāt, kāpēc tieši stobrs. Un tad trešais 
variants bija katra kandavnieka oficiāli at
ļautais variants – publiskā tualete pie pa
žarnieku depo. Tāda pati sarkana ķieģeļu 
ēka, tikai var pa gabalu atpazīt pēc saprota
mās smakas. Bija reizes, kad smagi sakaisī
tās hlora kaudzes cirtās acīs un kaklā un ar 
savu smaku nomāca to iepriekšējo. Bries
mīgas bija abas. Bija reizes, kad es ar lielu 
apņemšanos devos turp, bet nesasniegusi 
mērķi, griezos atpakaļ un izmantoju kādu 
no iepriekšminētajiem diviem variantiem.

Daudz patīkamākas atmiņas saistās 
ar ēdnīcu. Tā bija tieši blakus veikalam. 
Paplāte rokās un izvēlies, ko vēlies. No 
zupām: rasoļņiks ar vārītiem gurķiem iek
šā, borščs, frikadeļu zupa, kāpostu zupa, 
piena zupas – tās parasti neņēmu, harčo 
– arī ne, jo ļoti stipra. Otrie – stroganovs, 
gulašs, čahombilli( man par asu), kotletes 
pilsētas un Jūrmalas. Un tad pati svarīgākā 
sadaļa – saldais! Vienmēr pirms tam turē
ju īkšķi, kaut nu būtu šokolādes krēms ar 
dzērveņu mērci. Vitrīnā jau salikti trauci
ņos, bet pārdevējai aiz muguras uz lielas 
alumīnija paplātes liels, vēl nesagriezts 
gabals. Vaniļas krēmu ņēmu retāk. Parasti 
bija arī ķīselis ar pienu, sambuks un kom
pots no žāvētiem augļiem. Nekad neņēmu 
visus trīs ēdienus, tas bija par daudz. Kafiju 
toreiz nedzēra vispār, laikam nebija modē. 
To iemācījos dzert stipri vēlāk.

Tētis ēda ātri, mamma ļoti lēni un es 
arī lēni. Vēl joprojām. Un tagad, kad in
terneta gudrinieki māca, ka jāēd lēni, man 
nāk smiekli. Kā var neēst lēni? Tajā laikā 
tas bija mans lielais mīnuss. Jutos neērti, 
ja visi uz mani gaida vai skrien prom. Ko 
man darīt – atstāt vai palikt vienai pie sava 
šķīvja? Es skaitījos ņerga, caurbiris un „ko 
tad nedod ēst tam bērnam”.

Parasti, protams, mēs ēdām mājās. Ēd
nīca tikai tad, kad biju pārdevēja vai jāgai
da mūzikas skola. Mana mamma pamanī
jās savā stundas pusdienlaikā paēst pati un 
zupu zaļajā kanniņā atnest mums mājās. 
Tas viņai nieks – uzskriet augšā pa skolas 
kalnu ar visu zupu un atkal atpakaļ. Man 
nav ne jausmas, kāpēc mēs paši negatavo
jām sev mājās pusdienas, nu, piemēram, 
Daina. Vai tas likās maznozīmīgi, ka nav 
palicis atmiņā. Gan jau bija daudz jāmācās 
un jāiet uz mūzikas skolu.

Interesanti, ka pagājuši jau gandrīz 
četrdesmit gadi, kopš tur veikalā Celmiņi 
vairs nestrādā, bet nosaukums palicis, vis
maz to cilvēku atmiņās, kas toreiz dzīvoja 
Kandavā. Deviņdesmitajos gados, kad sā
kās valstī brīvlaišana, daudzi jautāja – vai 
tad neprivatizēsiet savu veikalu? Cilvēkiem 
likās, ja jau tur strādā Celmiņi – vīrs un sie
va, tad jau tas pieder viņiem… Diemžēl ne. 

Tagad, ieejot tajā veikalā, pārņem nos
talģiskas sajūtas – it kā ir tas pats, bet galīgi 
nav. Tur plauktos sakrauti simtiem visādu 
sīkumu – galantērija, bantītes, lentītes, dā
vaniņas, suvenīriņi, priekšplānā – ziedi… 
Nu ja, ir pavisam citi laiki.

Par Celmiņu veikalu

Rita Paeglīte un Aksilda Petrevica 
bijušajā Celmiņveikalā, tagad ziedu 
veikals “Centrs”.

Tētis darbā veikalā
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2005.–2009. gada 1. jūlijs

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

2005. gada 28. janvārī iznāk pirmais 
Kandavas novada domes informatīvā 
biļetena „Kandavas Novada Vēstnesis” 
numurs

2005. gada februārī Kandavā sāk dar
boties pašvaldības policija. Sabiedrisko 
kārtību nodrošina vecākais inspektors Ro
berts Rudzītis un inspektors Valdis Leitis. 
Policijas iecirknis atrodas Lielā ielā 36 (bi
jušās izpildkomitejas ēkā)

2005. gada 5. martā svinīgi atklāj jau
no sporta halli ar 300 vietām un izvelka
majām tribīnēm ar 200 vietām. Atklāšanas 
pasākumā piedalās arī olimpiskais čempi
ons Jānis Lūsis (1939 – 2020)

2005. gada 6. martā Kandavas lute
rāņu draudzē iesvēta jauno mācītāju Rai
mondu Mežiņu

2005. gada 1. aprīlī Kandavā vieso
jas Reģionālās attīstības un pašvaldību 
ministrs Māris Kučinskis. Ministrs vieso
jas Zemītes pagastā, apskata sporta halli 
un iepazīstas ar Kandavas novada domes 
darbību

2005. gada 2. aprīlī Kandavā, Lielajā 
ielā 17 (bijušajā z/s „Birzes” veikalā) durvis 
ver Jura Lagzdiņa zemnieku saimniecības 
„Beikas” veikals „Vecais miesnieks”

2005. gada 29. aprīlī pie Kandavas 
muzeja atklāj piemiņas akmeni muzeja 
dibinātājam, vēsturniekam, publicistam 
un skolotājam Viktoram Vītolam (1930 – 
2003). Blakus akmenim iestāda sēru vītolu

2005. gada 29. aprīlī atklāj Kandavas 
novada pensionāru Dienas centru, kuru 
izveido bijušās radiorūpnīcas telpās. Fi
nansējumu piešķir Oranje Fonds ar Kan
davas novada domes līdzdalību 

2005. gada 29. jūnijā Dziesmu svētku 
skatē cīņai par Lielo balvu izvirza diriģen
tes Intas PakalnsPalejas vadīto Kandavas 
internātvidusskolas zēnu kori

2005. gada 30. jūlijā 60 gadu jubileju 
svin Kandavas slimnīca

2005. gada 18. novembrī sudraba 
„Goda pilsoņa” nozīmīti saņem ilggadējā 
Kandavas internātvidusskolas direktore 
Aija Blitte

2005. gada novembrī sinagogas ēku 
izīrē Kandavas jauniešu alternatīvās kultū
ras veicināšanas organizācijai (KJAKVO)

2005. gada 12. decembrī svinīgi atklāj 
izremontētās pasta telpas Kandavā. Pa
sākumā piedalās Latvijas pasta Zemgales 
reģiona direktore Inna Semjonova, Tuku
ma pasta priekšnieks Jānis Boļšakovs un 
Tukuma pasta ekspluatācijas daļas vadītāja 
Irēna Strautmane

2006. gada 13. janvārī Kandavas slim
nīcas ēkai nogrūst daļa balkona virs 2. stā
va un abi balkonu balstošie stabi, bojājot 
balkona norobežojušo konstrukciju virs 1. 
stāva un deformējot balkona ārsienu

2006. gada 2. februārī Kandavā no
dibina biedrību Kandavas novada uzņē
mējdarbības atbalsta centrs. Iniciators ir 
domes deputāts Normunds Štoferts

2006. gada 18. martā Kandavā nodibi
na tautību klubiņu „Varavīksne”. Idejas au
tori ir Pensionāru biedrības kultūras darba 
organizatore Vera Lauva un Konstantīns 
Aperčojs, pēc tautības rumānis. Par klubi
ņa priekšnieku ievēl K. Aperčoju. Uz pirmo 

balli sapulcējas daudzu tautību pārstāvji, kā 
arī ierodas arī ciemiņi no Tukuma un Sēmes.

2006. gada 25. martā Kandavas no
vada muzejā atklāj Represēto piemiņas 
istabu. Idejas autors Pēteris Briedis, māks
liniece Inga Brīniņa

2006. gada aprīlī Abavas ielejas attīstī
bas centra vadību pārņem Gints Zvirbulis

2006. gadā no 26. līdz 28. maijam 
Kandavā norisinās novada svētki un Kan
davas 775. gadu jubilejas svinības. Kanda
vas novada muzejā notiek tikšanās ar biju
šajiem un esošajiem preses darbiniekiem. 
Uz pasākumu ierodas arī bijušie laikraksts 
„Sarkanā Kandava” darbinieki Gunārs Iev
kalns (1927 – 2010), Aija Kauliņa un Vija 
Lejiņa (1933 – 2018). Svētku laikā Bruņi
nieku pilskalnā rāda „Viduslaiku dzīves 
ainiņas Kandavā”, laukumā pie skeitparka 
bērni draiskojas kopā ar studiju „Apelsīns”, 
ir daudz mūzikas un deju. Ciemos ir iera
dies arī Saku, Igaunija, jauktais koris

2006. gada 9. jūlijā Kandavā norisi
nās Latvijas riteņbraukšanas čempionāts 
veterāniem

2006. gada 28. septembrī par Kanda
vas novada muzeja vadītāju apstiprina Sar
mu Anģēnu

2006. gada 18. novembrī sudraba no
zīmīti „Goda pilsonis” saņem Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma pasniedzējs 
Alfrēds Petrovičs 

2006. gada 3. decembrī, pirmajā 
Adventa svētdienā, Gvadelupes Dievmātes 
titulsvētkos, Kurzemes bīskapijas bīskaps 
Vilhelms Lapelis ievēta Kandavas Sv. Gva
delupes Romas katoļu baznīcas zvanu tor
ni, bet tā sponsoriem dāvina pāvesta Be
nedikta XVI pasvētītās ikonas, ikviens var 
saņemt pāvesta svētīto medaljonu

2007. gada 6. janvārī pirmo reizi Kan
davas vēsturē notiek atvadīšanās svētki no 
Ziemassvētku eglītes pilsētas centrā. Pa
sākuma iniciatore Zigrīda Mincāne sacer 
„Odu eglei”

2007. gada 10. janvārī Sabiles ielā 824 
atklāj bērnu rotaļu un attīstības centru 
„Saules šūpulītis”. Pasākumā piedalās Lat
vijas Republikas Bērnu un ģimenes lietu 
ministrs Ainārs Baštiks

2007. gada 25. aprīlī Kandavas slimnī
cu sāk vadīt ārste Margarita Fomina

2007. gada 15. jūnijā pēc ilgstoša re
monta Sabiles ielā 12 svinīgi atklāj biblio
tēkas lasītavu

2007. gada 15. jūlijā saistībā ar to, ka 
ar 16. jūliju sāk kalpot Saldus draudzēs 
un kļūs par Dienvidkurzemes dekanāta 
dekānu, Kandavas Romas katoļu drau
dzes prāvests, Ziemeļkurzemes dekanāta 
dekāns Andrejs Mediņš notur pateicības 
dievkalpojumu

2007. gada 16. jūlijā Sv. Gvadalupes 
Kandavas Romas katoļu baznīcā sāk kal
pot priesteris Marcins Vozņaks

2007. gada 17. jūlijā Kandavas pašval
dības policija iegādājas vienu pārvietoja
mu novērošanas kameru

2007. gada 8. septembrī Kandavas 
Valsts Lauksaimniecības tehnikumā sāk 
darboties Jelgavas Lauksaimniecības uni
versitātes filiāle. Tur 1. līmeņa profesio
nālo izglītību iegūst 18 pirmkursnieki. 
Studiju programmas koordinatore ir Māra 
Žilvinska 

2007. gada 17. septembrī par bied
rības „Abavas ielejas attīstības centrs” iz
pilddirektori sāk strādāt Iveta Piese

2007. gada 1. novembrī Kandavas 
Valsts Lauksaimniecības tehnikumā pēc 

10 gadu pārtraukuma sāk darboties neklā
tienes nodaļa

2008. gada 31. janvārī Kandavā vizītē 
ierodas Valsts prezidents Valdis Zatlers. 
Vizītes laikā viņš viesojas Kandavas lauk
saimniecības tehnikumā, tiekas ar novada 
izglītības pārvalžu vadītājiem, novada do
mes vadību un Kultūras namā ar iedzīvo
tājiem un pašvaldības pārstāvjiem

2008. gada 3. maijā Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolā notiek salidojums 
un atzīmē skolas ēkas 30. gadadienu

2008. gada 15. maijā kā oficiālus svēt
kus Latvijā sāk atzīmēt Starptautisko Ģi
meņu dienu. ANO Ģenerālā Asambleja to 
dibinājusi jau 1993. gadā, bet atzīmēt sāk 
tikai nākamajā – 1994. gadā

2008. gada 31. maijā un 1. jūnijā Kan
dava svin 777. jubileju. Pasākumā piedalās 
Kandavas novada uzņēmēji, pašdarbības 
kolektīvi. Bruņinieku pilskalnā cīņas pras
mes demonstrē Ventspils biedrības „Com
turis Winda” bruņinieki

2008. gada 5. jūnijā Kandavā atklāj 
starptautiskajiem standartiem atbilstošu 
kartinga trasi – Hansa Līzinga kartodro
mu. To projektē F1 pasaulē plaši pazīsta
mais autosporta arhitektūras uzņēmums 
„Tilke Gmb H”. Tā ir jaunākā un mūsdie
nīgākā trase Latvijā un Baltijā

2008. gadā no 5. līdz 12. jūlijam Rīgā 
notiek XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XIV Deju svētki. Tie aizrit Latvijas ne
atkarības 90. gadskārtas zīmē. Astoņās die
nās notiek 39 dažādi koncerti un pasākumi

2008. gada jūlijā Kandavas pagasta 
„Indānos” filmu studija F.O.R.M.A. sāk 
filmēt jaunu mākslas filmu „Mazie laupī
tāji”. Režisors Armands Zvirbulis, scenā
rija autors Māris Putniņš, mazo laupītāju 
lomās iejūtas Gustavs Voldemars Vilsons 
un Zane Leimane, lomās Artūrs Skrastiņš, 
Juris Žagars, Karls Markovics (Austrija), 
Aija Dzērve, Imants Strads u.c. 

2008. gadā Latvijas Pasts pastmarku 
sērijā „Latvijas tilti” izdod jaunu past
marku „Kandavas tilts”. Šādu sēriju iz
dod jau no 2002. gada, un šī ir jau septītā 
pastmarka

2009. gada 2. maijā Kandavas kultū
ras namā atzīmē Kandavas jauktā kora 120 
gadu jubileju

2009. gada 1. jūlijā administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā Kandavas 
novadam pievienojas arī Vānes un Zantes 
pagasti.

Turpinājums sekos

No Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz 
Kandavas novadam. 1996–2018
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17. oktobrī Zemītes tautas 
namā tradicionālajos Teātru 
ražas svētkos satikās novada 
amatierteātru kolektīvi. 

Līga Šupstika

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežo
jumus, šogad svētkos nepiedalījās viesu 
kolektīvi, kā arī Vānes un Zantes pagas
tu amatierteātri. Uzvedumus par svētku 
tēmu “Mēs piederam savai zemei, tautai 
un saimei” izrādīja kolektīvi no Matku
les, Zemītes un Cēres. 

“Patiešām žēl, ka šoreiz ierobežoju
mu dēļ nepievienojās viesu kolektīvi, bet 
mūsējie spēja aizkustināt. Mēs mīlam 
savas tradīcijas, novadu un valsti! Tik 
dziļa, līdz kaulam un sirds dziļumiem 
bija Zemītes pagasta kolektīva izrāde par 
Ozolu dzimtu vairāku gadsimtu garumā. 
Atgriezties savas dzimtas mājās, tās pa
sargāt no iznīcības, ko sargājuši mūsu 
veļi mūžu mūžos, cerībā tās nezaudēt 
krāsmatās, tas ir mūsu katra svēts pienā
kums”, vēlot visiem izturību un darboties 
prieku, pārdomās dalījās Kandavas nova
da domes priekšsēdētāja Inga Priede. 

Zemītes pagasta amatierteātris “Aiz
ziet” (režisore Ērodeja Kirillova) līdz 
asarām aizkustināja klātesošos ar uzve
dumu, kas tapis pēc rakstnieces Daces 
Judinas grāmatas “Septiņi vakari”. 

Matkules amatierteātra kolektīvs (re
žisore Maija Zilberta) izdejoja un izdzie
dāja latvju gadskārtu ieražas – Lieldienas, 
Jāņus, Mārtiņus, Ziemassvētkus. Svētkos 
dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, veica ri
tuālus, lai nodrošinātu prieku, veselību, 
veiksmi darbā un labu ražu. 

Cēres amatierteātra “Saime” uzvedu
mā “Skaista mana Latvija, bet tās ēnas, 
tās ēnas” Tēvzemei veltītas latviešu tau
tasdziesmas mijās ar nerātnajām latvju 
dainām.

Aizvadīti novada 
Teātru ražas svētki

Fotoorientēšanās “Ceļojums pagātnē turpinās…”
Fotoorientēšanās sākās jau pavasarī, kad 
iepazinām Kandavu! Laiks iepazīt vēl 26 
vietas, kurām nosaukumi ir mainīti, vai arī 
tādas iestādes, kuras mūsdienās vairs nav 
bet šīs ēkas joprojām pastāv. Ir arī tādas ēkas, 
kuras vairs nav, bet to vietā jau ir uzcelta cita 
ēka. Fotoorientēšanās dalībniekiem šīs ēkas 
ir jānofotografē, bet ielām ir jānofotografē 
tagadējie ielu nosaukumi. Lai veicas vēstures 
stundā, palīgā droši variet ņemt omītes un 
opīšus, un ar tiem doties iepazīt Kandavu!
Kandavas vēstures iepazīšanā varat doties ar 
kājām, braukt ar divriteni, kā arī ar mašīnu, vai 
citu pārvietošanās līdzekli.
Fotogrāfijas jāiesūta e-pastā: sports@kandava.lv.

Neskaidrību gadījumā, noderēs šie kontakttālr.:
Roberts Rozentāls - 27046099
Andris Bambis - 29457272
Organizatori atvainojas, ka dažu iestāžu 
nosaukumi nav oficiāli, bet gan tautas 
valodā dēvēti. Nav izslēgta kāda kļūda, tādēļ 
priecāsimies, ja par kļūdām informēsiet.
Fotogrāfijas jāiesūta līdz 16.11.2020., 
informācija par rezultātiem sekos!
Lūgums pareizās atbildes nepublicēt sociālajos 
tīklos, lai nesabojātu iespēju citiem pilnvērtīgi 
piedalīties fotoorientēšanās procesā!
Ar fotoorientēšanās objektiem varat iepazīties 
mājas lapā www.kandava.lv  un FB kontā 
Kandavas novads.
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7. NOVEMBRĪ
10.00 Sporta rīts ar sporta organizatoru 
Jāni Bambi ”Sporto un esi aktīvs arī rudens 
sezonā!” – Matkules sporta laukumā pie 
kultūras nama
12.30 Sportiskas aktivitātes dažādām 
vecuma grupām – atpūtas parkā “Spāres” 
Vānē 
17.00 “Sieviete kā konfekte” brieduma 
komēdija izrāde stand-up stilā – ieeja par 
maksu – Kandavas kultūras namā

26. NOVEMBRĪ
19.00 Grupas KEKSI koncerts – ieeja par 
maksu – Kandavas kultūras namā

30. NOVEMBRĪ
16.00 Sporta spēļu pēcpusdiena – Zantes 
kultūras namā

12. DECEMBRĪ
12.00 Ziemassvētku pasākums 1. un 2. 
grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem – 
Koncertu sniegs Valdeķu kultūras nama 
jauktais vokālais ansamblis “DOREMI” – 
Pensionāru Dienas centrā 

IZSTĀDES
02.11-27.11. – Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas izstāde “Ziedi Latvijai”. 
Izstāde būs skatāma pilsētas skatlogos.

Līdz 30.11. Ligitas Strazdiņas gleznu 
izstāde – Vānes kultūras namā

17.11-30.12. – Veltas Kociņas gleznu 
izstāde – Zantes kultūras namā

Kā sākās tavas basketbolistes gaitas?
– Mana māsa trenējās basketbolā un, kad 

mācījos sagatavošanas grupiņā, bieži vien 
gāju viņai līdzi uz treniņiem pie trenera Lai
moņa Ģiguļa. Un turpat zāles malā skatījos 
treniņus un arī darbojos ar bumbu – metu 
grozā, driblēju un šad tad mazliet piedalījos 
treniņos. Uzsākot mācības 1. klasē, nemaz 
nebija citu variantu kā iet uz basketbola tre
niņiem. Principā sāku ar to nodarboties, jo 
to darīja lielā māsa – tajā vecumā man vaja
dzēja darīt visu to pašu, ko darīja viņa. 

Kā izdomāji atsākt aktīvās sportistes 
gaitas?

– Kopš vecākās meitas pieteikšanās, 
2016. gada sākumā, basketbolā biju trenē
jusies periodiski un nenopietni. Četru gadu 
laikā biju aizvadījusi vien dažas spēles pie 
Rīgas komandām un mazliet patrenējusies 
pie Ventspils jaunatnes meitenēm. Tagad 
vairāk kā divus gadus īsti nebiju ne trenēju
sies, ne spēlējusi. Bet jutu, ka fiziski vēl va
rētu pavilkt arī ātras un agresīvas basketbola 
spēles un treniņus, ļoti gribējās vēl uzspēlēt 
un izjust gan „spēles garšu”, gan „komandas 
garu”. Šobrīd dzīvoju Ventspilī, uz Rīgu iz
braukāt uzspēlēt basketbolu ir gandrīz ne
iespējami, tāpēc painteresējos, vai Kandavā 
nevarētu saorganizēt komandu, lai Kanda
vas jaunatnes meitenes arī varētu spēlēt, tad 
pieaicināt meitenes no citām pilsētām un 
uztaisīt foršu komandu. Tādā veidā arī po
pularizējot sieviešu basketbolu reģionos, jo 
mūsu komandā ir jaunatnes meitenes arī no 
Ventspils, Talsiem un Rojas. 

Kā paiet tava ikdiena? (Covid-19 + 
sports + ģimenes pienākumi)

– Mana ikdiena pārsvarā paiet mājās, jo 
esmu bērna kopšanas atvaļinājumā. Šobrīd, 
kad ir papildus ierobežojumi Covid19 dēļ 
un basketbola treniņi nenotiek, cenšos do
ties garās pastaigās. Tagad papildus motivā
cija garajām pastaigām ir trenera Roberta 
Rozentāla izveidotais izaicinājums aplikā
cijā „endomondo”, kur mums jākrāj noietie 
un noskrietie kilometri – sacenšamies gan 
ar treneri, gan citām komandas meitenēm. 
Kad treniņi vēl notika, tad trešdienu va
karos no Ventspils braucu uz Kandavu uz 
treniņiem kopā ar jaunāko meitu, vedot vēl 
trīs jaunatnes meitenes no Ventspils. 

Kā vērtē sezonas sagatavošanās pos-
mu un sezonas sākumu?

– Tā kā diezgan vēlu sapratām, ka ko
manda tiešām būs, tad arī trenēties sākām 
tikai augusta pēdējā nedēļā. Protams, būtu 
prasījies satikties ātrāk, lai meitenes jau āt
rāk iepazītu viena otru un arī būtu vairāk 
treniņu pirms sezonas sākuma. Taču, manu
prāt, mums ir izdevies izveidot ļoti draudzī
gu un foršu komandu, kur meitenes diezgan 
ātri ir sadraudzējušās un iejutušās. Sezonas 
sākums mums ir izdevies negaidīti labs, lai 
gan esam aizvadījušas tikai divas oficiālās 
spēles. Kā arī pirms sezonas sākuma aizva
dījām vienu pārbaudes spēli, lai saprastu, 
kas mūs vispār šajā līgā sagaida. Bēdīgi, ka 
šobrīd sezona ir iepauzēta, jo bijām diezgan 
labi ieskrējušās. Bet ceram, ka šī pauze mūsu 
sniegumu un spējas neietekmēs un, kad se
zona un treniņi atsāksies, tad atsāksim spē
lēt ar tādu pašu jaudu un spēku kā iesākām. 

Kāds ir tavs mērķis šai sezonai?
– Īpašus mērķus neesmu uzstādījusi – 

galvenais, lai mums ir superīga, draudzīga 
komanda, kurā ir labs mikroklimats, un 
pašām prieks un gandarījums par aizvadī
tajām spēlēm un treniņiem, neatkarīgi vai 
spēli esam uzvarējušas vai nē. Kā arī popu
larizēt sieviešu basketbolu reģionos, jo pē
dējos gados tas paliek arvien neaktīvāks. 

Kā jūties kā komandas kapteine? Tas 
uzliek papildus slogu vai spiedienu?

– Biju mazliet pārsteigta, ka esmu kap
teine, jo šāda atbildība man, šķiet, ir pirmo 
reizi. Neteiktu, ka tas ir slogs vai spiediens, 
es drīzāk teiktu, ka pagodinājums. Tas, pro
tams, uzliek mazliet atbildību pārējo meite
ņu priekšā, bet šobrīd jūtos labi ar to. Vēl 
mēģinu saprast, kas man kā kapteinei ir jā
dara, jāsaka vai kā jāuzvedas vai arī – kas nē. 

Ko tu ieteiktu jaunajiem sportistiem, 
kuri tikai plāno vai ir tikko sākuši nodar-
boties ar basketbolu?

– Ieteiktu nepadoties pie pirmajām grū
tībām un audzināt raksturu, lai tiktu galā 
ar dažādām situācijām gan basketbolā, gan 
ārpus tā. Jo, manuprāt, basketbols ir viens 
no grūtākajiem un ātrākajiem sporta vei
diem un, kamēr apgūst visas nepieciešamās 
prasmes, paiet laiks un ir nepieciešama liela 
pacietība. Un saku to, ka basketbols ir foršs!

Basketbols ir foršs!
Intervija ar bijušo kandavnieci – sieviešu basketbola komandas 
kapteini Anniju Zvirgzdiņu, kuru daudzi atceras kā Anniju 
Videnieci, un kura izrādīja iniciatīvu sieviešu basketbola ko
mandas veidošanā Kandavā. 

Oktobra sākumā Kandavas 
Sporta hallē norisinājās jau
nās basketbola sezonas sāku
ma spēles.

Mūsu sieviešu basketbola komanda BK 
Kandava Baltijas basketbola līgas Douglas 
čempionātā izcīnīja uzvaru pār BK Jelgava 
komandu ar rezultātu 58:53, komandā Ilze 
Gotfrīda izcēlās ar 15 punktiem un 9 atlē
kušām bumbām. 

BK Anzāģe/Kandava plūca uzvaras 
laurus ar rezultātu 95:79 pret RSU koman
du Latvijas nacionālajā līgā. 22 punktus 
mūsu komandā guva Mārcis Saulītis. 

Paldies sieviešu basketbola līgas direk
torei Līgai Goldmanei un LBS ģenerālsek
retāram Kasparam Ciprusam par atbalstu 
visas dienas garumā, tāpat arī ministram 
un basketbola entuziastam Jānim Viten
bergam un leģendārajam trenerim Ar
mandam Krauliņam! 

Paldies par atbalstu popgrupai “Tausti
ņi” un Andrai Vilkaušai, Edgaram Naglim 
un karsējmeitenēm, Jurģim Muskam un 
Raimondam Vanagam!

9. oktobrī puišu komanda aizvadīja 
pirmo izbraukuma spēli, Fēniksa spor
ta zālē tiekoties ar RTU vienību, un guva 
pārliecinošu uzvaru. Spēles rezultāts RTU 
47:99 Kandava/Anzāģe.

13. oktobrī Kandava/Anzāģe ko-
manda Jelgavā aizvadīja Ramirent Na-
cionālas līgas spēli pret ļoti spēcīgo 

BK Jelgava komandu. Ļoti spraigā spēlē, 
punktspunktā, papildlaikā tomēr tika 
piedzīvots zaudējums ar rezultātu BK Jel
gava/LLU 87:83 Kandava/Anzāģe.

Savukārt, sieviešu BK Kandava devās 
izbraukuma spēlē pie spēcīgās BK Kolib-
ri/LU komandas. Spēles rezultāts 65: 61 
mūsu komandas labā. Un tā patiesi ir pel
nīta kandavnieču uzvara! Izcilu sniegumu 
mūsu komandā demonstrēja komandas 
kapteine Annija Zvirgzdiņa, kurai spēlē 
doubledouble ar 19 punktiem un 14 rebī
šiem, doubledouble arī Ilzei Gotfrīdai ar 
10 reb un 16 gūtiem punktiem, Baibai Če
verei 12 punkti un 4 rezultatīvas piespēles, 
Laura Keistere pievieno 7 punktus, Kris
tiānai Andersonei 4 punkti, Madarai Ķil
pei 3, pa 2 punktiem Lauras Diāna Pavares 
un Neldas Marijas Leimanes kontā! 

Patiess prieks par mūsu meiteņu degs
mi, cīņassparu un attieksmi laukumā! 

Šobrīd sezona līdz ierobežojumu bei
gām ir apturēta.

Basketbola sezona atklāta 
un šobrīd apturēta

Informāciju apkopoja Roberts Rozentāls
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Iveta Pāža |  
Uzņēmējdarbības konsultante |

Ar 2021. gadu ir plānotas vai
rākas būtiskas nodokļu izmai
ņas. Lai gan diskusijas valdībā 
un koalīcijā vēl turpinās, kā 
piedāvā Finanšu ministrijā, 
pirmajā nodokļu izmaiņu 
posmā, kas stāsies spēkā no 
2021. gada, plāno:

• Samazināt valsts sociālās apdrošinā
šanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmi par 
1 procentpunktu (no 35,09% uz 34,09%), 
darba ņēmējiem 10,5% un darba devējiem 
23,59%

• No nākamā gada minimālo darba 
algu, kas patlaban ir 430 eiro, celt līdz 500 
eiro mēnesī.

• Garantēto minimālo ienākumu 
• Līdz 1800 eiro līdzšinējo 1200 eiro 

vietā paaugstināt slieksni, līdz kuram pie
mēro diferencēto ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli neapliekamo minimumu. 

• maksimālo neapliekamo minimumu 
nākamgad paredzēts no līdzšinējiem 250 
eiro paaugstināt līdz 300 eiro mēnesī. 
Pensionāriem neapliekamo minimumu 
plānots paaugstināt no līdzšinējiem 300 uz 
330 eiro.

• Ieviest izmaiņas minimālo VSAOI 
objektu vispārējā nodokļu režīmā un al
ternatīvajos nodokļu režīmos nodarbinā
tajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz 
minimālās algas apmēru. Nodarbinātie, 
kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pār
sniedz minimālās algas apmēru, veic VSA
OI vispārējā apmērā un no starpības starp 
ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta 

veic VSAOI 5% apmērā pensiju un 5% so
ciālai apdrošināšanai; Paredzēti vairāki 
VSAOI posmi un trešajā nodokļu izmaiņu 
posmā, kas stāsies spēkā no 2023. gada, 
tiks noteikts, ka visos saimnieciskās darbī
bas ienākumu līmeņos VSAOI maksā pil
nā apmērā no faktiskajiem ienākumiem, 
bet ne mazāk kā minimālo VSAOI (170 
eiro mēnesī)

• Ar 2021. gada 1. janvāri plānots bū-
tiski mainīt MUN režīms, nosakot, ka 
MUN apgrozījumam līdz 25 000 eiro pie
mēro  25% likmi, bet apgrozījumam, kas 
pārsniedz 25 000 eiro, – 40% likmi. MUN 
ieņēmumi tiks sadalīti šādi: valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSA
OI) – 80%, IIN – 20%. MUN režīms vairs 
netiek paredzēts PVN maksātājiem, to ne
varēs piemērot SIA saimnieciskās darbības 
formai un izmantot darbinieku nodarbi
nāšanai. MUN režīmu varēs piemērot tikai 
vienai personai par savu saimniecisko dar
bību, tādējādi persona būs sociāli apdroši
nāta kā pašnodarbinātais.

• Vēl uz trim gadiem – līdz 2023. gada 
beigām – plānots saglabāt pievienotās 
vērtības nodokļa samazināto likmi piecu 
procentu apmērā Latvijas augļiem, ogām 
un dārzeņiem. Savukārt akcīzes nodokli 
tabakas izstrādājumiem nākamajos trīs ga
dos katru gadu paredzēts paaugstināt par 
pieciem procentiem un ar nodokli apliks 
arī elektroniskajās cigaretēs izmantojamos 
šķidrumus.

• Izmaiņas skars arī transporta jomu, 
un ceļa nodokli plānots palielināt lielajām 
kravas automašīnām, palielināt likmi ko
mersantiem par jaudīgu automašīnu iz
mantošanu, kā arī līdzsvarot nodokļa lik
mes vieglajiem un kravas automobiļiem ar 
pilnu masu līdz 3500 kilogramiem.

• Par izmaiņām autoratlīdzību saņē-
mēju ienākumu aplikšanā ar nodokļiem 
vēl tiek diskutēts.

• Ar 16. oktobri tiek izmaksāts VPM 
70 % apmērā, tas ir – 61 eiro, kā arī Biolo
ģiskās lauksaimniecības avansa maksājums 
85% apmērā. Zaļināšanas maksājums, 
kura likme būs 51 eiro, tiks izmaksāts de
cembrī, arī BSA maksājumi tiks izmaksāti 
decembrī.

• 1.decembris ir pēdējā diena, kad var 
iesniegt pieteikumu pasākumā “Riska 
pārvaldība”, lai daļēji atgūtu izdevumus 
par dzīvnieku, sējumu un stādījumu pla
tību apdrošināšanu. Atbalstu piešķir par 
spēkā esošām un līdz 1. decembrim pilnī
bā atmaksātām apdrošināšanas polisēm, 

un atbalsts tiks izmaksāts līdz 2020. gada 
31. decembrim

• No 20. oktobra ikviens lauksaimnieks 
LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS) var aizpildīt provizorisko Vienotā 
platību maksājuma iesniegumu. Tāpat ir 
iespēja ierosināt Lauku bloka precizēšanas 
pieprasījumus. Pabeigt platību maksājumu 
iesniegšanas procesu varēs 2021. gada ap
rīlī un maijā.

• Par jebkurām izmaiņām VPM ne
kavējoties jāziņo LAD, citādi būs jāat
maksā saņemtā nauda. Lauku un tajos 
audzēto kultūru kontrolei LAD izmanto 

satelītattēlus un cita veida kosmiskās teh
noloģijas, ar kuru palīdzību var redzēt ak
tivitātes uz lauka. Ir izveidots algoritms, 
kas spēj atšķirt 115 pamatkultūras ar tica
mību virs 95%, tāpēc LAD darbinieki fizis
kās kontroles veiks mazāk.

• LAD norāda uz nepieciešamību slēgt 
līgumus ar zemju īpašniekiem, lai nav strī
dīgu situāciju. Katru gadu LAD darbinieki 
atlasa ap 1000 pretendentus, kuriem izsūta 
pieprasījumus uzrādīt, uz kā pamata ap
saimnieko šo īpašumu. 

• Ir piešķirts papildus finansējums 
58  miljonu eiro apmērā Lauku saimnie
cību modernizācjas pasākumā (IMA), 
un visi, zem strīpas palikušie projekti, 
kam bija pozitīvs novērtējums, saņems 
finansējumu

• Nākošais plānošanas periods sāksies 
2023. gadā, bet 2021. un 2022. gads būs 
divu gadu pārejas periods. Šajā pārejas 
periodā turpinās darboties esošā Lauku at
tīstības programma un pasākumi, bet tiks 
samazināts finansējums no 211miljoniem 
līdz 172 miljoniem 2022. gadā. Līdz 15% 
samazināsies arī atļautā valsts līdzfinansē
juma likme.

• Valsts atbalsts – subsīdijas 2021. gadā 
paliks iepriekšējā gada līmenī, t.i. 8,7 mil
joni eiro, bet no 16 uz 9 miljoniem sama
zināsies papildus valsts atbalsts šķirnes 
dzīvnieku vērtēšanai un ierakstīšanai 
ciltsgrāmatā. Proporcionāli vismazāk 
šis samazinājums skars cūkkopības un 

zirgkopības nozares (20% mazāks finan
sējums), bet piena un gaļas liellopiem šis 
samazinājums būs 54–56 % robežās.

• Brīvprātīgi saistītais atbalsts (BSA) 
2021. gadā palielināsies no 45,5 miljoniem 
eiro uz 47 miljoniem eiro, līdz ar to mak
sājums izlīdzinās starpību par samazināto 
valsts atbalstu. Nesaprotamu iemeslu dēl, 
ES nekad nav piešķīrusi papildus atbalstu 
cūkkopības un zirgkopības nozarēm, tā
pēc valsts maksājumi šīm nozarēm ir vitāli 
svarīgi.

• Nākošajā plānošanas periodā, kurš 
sāksies 2023. gadā ir gaidāmas lielas iz
maiņas ES maksājumu apgūšanai, uzsvars 
tiks likts uz vides un klimata prasību ie
vērošanu. Tiks atcelts zaļināšanas maksā
jums, bet ieviestas ekoshēmas, kurās varēs 
pieteikties individuāli. Kurš labāk ievēros 
vides saudzējošās prasības, tas saņems arī 
lielākus maksājumus.

• Pēc ES komisijas aizrādījuma, nā
košajā plānošanas periodā finansējums 
tiks taisnīgāk pārdalīts mazajām un vi
dējām saimniecībām, lai celtu to dzīvot
spēju. Projektos lielāks savs ieguldījums 
būs nepieciešams lielajām saimniecībām. 
Būvniecībai un tehnikas aprīkojuma ie
gādei maksimālais publiskais atbalsts būs 
500 000 eiro

• LAD darbinieki klātienē pieņems 
tikai pēc pieraksta, bet zvanīt var arī pēc 
darba laika – līdz plkst. 20.00 uz tālruni 
67095000.

Par nodokļu izmaiņām 2021. gadā

Aktualitātes 
lauksaimniekiem
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Reģistrēti 
jaundzimušie

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

30. oktobrim reģistrēti 3 jaundzimušie:
Telma Anna un dvīņi Toms un Henrijs

SVEICAM VECĀKUS!

Laulību noslēguši
Sveicam oktobrī salaulātos pārus!

Lieni un Aivaru Krūmiņus
Agnesi un Mareku Šternus

Agnesi un Jāni Hānus

Sēru vēstis
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2020. gada 1. oktobra līdz  
30. oktobrim reģistrēti mirušie: 

Āboliņš Arnolds (1940) Zemītes pagasts
Dzelme Indra (1957) Kandava

Eimane Daila (1935) Vānes pagasts
Frīdenbergs Artūrs (1930) Kandava
Petrovičs Alfrēds (1941) Kandava

Zilberts Ģirts (1967) Vānes pagasts

“Mani vecāki iepazina viens otru, dzī
vojot netālos kaimiņos, mamma Marita 
kalnā “Kalnmuižā”, bet tētis Teodors lejā 
pie upes – “Linčos”. Bija kopīgi draugi, ko
pīgi pasākumi, tā palēnām viens otrā arī 
ieskatījās un 1970.gada 31. oktobrī Tuku
ma rajona dzimtsarakstu birojā tika no
slēgta laulība.

Tētis nostrādājis vienā darba vietā visu 
mūžu, Kandavas lauksaimniecības tehniku
mā par šoferi. Mums bērnībā nebija lielāka 
prieka, kā braukt tētim līdzi pie kombai
niem, labības kulšanā. Tas bija tik aizrau
joši, gatavojāmies, smērējām sviestmaizes, 
kuras apēdām uzreiz, iekāpjot mašīnā, un 
tad ienirt kravas kastē zem graudiem.

Mamma strādāja Sabilē “Somdarī”, 
šuva ādas cimdus. Kad piedzimām mēs ar 
brāli, mamma strādāja mājās, šuva cimdus 
un paralēli mācīja mums lasīt Ābeci. Tika 
izliets ne mazums asaru, jo spītīgās zilbes 
nekādi nelasījās kopā vārdos. 

Mums ar brāli bija skaista bērnība, kaut 
gan to jau apjaušam tikai tagad. Toreiz, 
dzīvojot laukos, bez īpašām “ekstrām” un 
draugiem, mums tā nelikās. Jo bija jāstrā
dā, jāravē bietes, jāvāc siens. No turienes 

arī laikam pārliecība, ka darbs ir jāizdara 
līdz galam un tev būs tik, cik izdarīsi, ne 
vairāk, ne mazāk. 

Tētis brālim ātri iemācīja vadīt automa
šīnu, un šī interese nav zudusi vēl joprojām. 
Tētis bija punktuāls, nekad nekavēja un mā
cīja to arī mums. Pienākuma sajūta vienmēr 
ir stāvējusi pāri visam. Vecāki no bērnības 
mums mācīja, ka katram ir savs pienākums 
strādāt, mācīties utml. Un neatkarīgi no 
apstākļiem, pienākumi ir jāpilda. 

Omīte un opītis ir vislabākie vecvecāki 

saviem mazbērniem Paulai, Ričardam, 
Harijam un Ralfam. Būvē smilšu pilis, spē
lē florbolu un futbolu, atbild uz 100 un vie
nu kāpēc un kādēļ. 

Vecāki bija ļoti toleranti un neuzbāzīgi 
arī attiecībā uz mūsu privātajām dzīvēm. 
Sasniedzot zināmu vecumu un veidojot 
attiecības, ir ļoti svarīgi respektēt privātu
mu, netirdīt ar liekiem jautājumiem, par 
ko mēs esam bezgala pateicīgi viņiem. 
Mēs visi, kopā ar mūsu dzīvesbiedriem, 
esam kā liela draudzīga ģimene.”

Sveicam Dimanta kāzās 
kandavniekus Veltu un Frici Feldmaņus!

* * *
Vissirsnīgākie sveicieni Zelta pārim –

Maritai un Teodoram Arājiem!

Pienākuma sajūta vienmēr stāvējusi pāri visam
31. oktobrī Zelta kāzas atzī
mēja Marita un Teodors Arāji. 
Ar mīļumu un pietāti, savu 
vecāku dzīvesstāstā dalījās 
meita Dace.

28. oktobrī Briljanta kāzas jeb 70 gadus lau
lībā tuvinieku pulkā nosvinēja kandavnieki 
Meta un Leons Krautmaņi.

Liels gods un lepnums bija viesoties pie 
kāzu gaviļniekiem.

Briljanta kāzas Kandavas novadā ir 
ilgi nebijis notikums! Tik garš un visda
žādāko notikumu pārpilns bijis Kraut
maņu pāra kopā pavadītais mūžs! 

Sirmgalvji lepojās, ka viņu laulība 
reģistrēta pat divas reizes. Sākotnē
ji Līgas ciema padomē, diviem vien 

klātesot, bet pēcāk arī Kandavas evaņ
ģēliski luteriskajā draudzē vēlreiz skanē

juši JĀ vārdi un saņemta svētība laulībai. 
Svētība patiesi saistījusi abus uz mūžu, jo 
laulībā sagaidīti divi bērni, 15 mazbērni, 
28 mazmazbērni (vēl viens gaidāms kuru 
katru brīdi) un jau divi mazmazmazbēr
ni. Abi gaviļnieki jau pārkāpuši 90 gadu 
slieksni, Metai – 92, bet Leonam – 96 gadi, 
bet dzirkstoša enerģija un prieks staroja 
no viņiem, daloties ar interesantu atmiņu 

stāstījumu par 
to kā iepazinu
šies un Rūme
nes muižā uz 
ballēm gājuši. Par to, kā Leons reiz Metai 
atzinies, ka gribot būt ar viņu kopā uz 
mūžu. Acis un smiekli dzirkstīja tieši tāpat 
kā toreiz, pirms 70 gadiem, kad līgavai bija 
22 un līgavainim maķenīt vairāk. Kup
la, jo kupla ir Krautmaņu saime, jo kādā 
skolas pētījumā mazbērni aprēķinājuši, ka 
Krautmaņi un viņu radinieki veido 21 % 
no visiem Kandavas novada iedzīvotājiem! 
Gluži kā spēcīgs ozols Abavas senlejā, kup
lo Krautmaņu dzimta.

Lai ozolu spēks, veselība un saules pie
liets turpmākais dzīves ceļš!

Pie Briljanta pāra viesojās un stāstu 
uzklausīja Inga Priede un Maija Zariņa

Novada uzņēmums 
SIA Galangal informēja 
novada pašvaldību, par 
veiktajiem uzlabojumiem 
teritorijas labiekārtošanā un 
darbinieku darba un sadzīves 
apstākļu uzlabošanā, kā arī 
sortimenta paplašināšanā. 
Uzņēmuma pārstāvis Edgars 
Jurkēvičs pastāstīja, ka 
gatavās produkcijas noliktava 
papildināta ar vairākiem 
jaunumiem:

• “Izturīgo” maisiņu līnija papildināta 
ar mazajiem izmēriem, 25L un 35L izturī
gajiem maisiņiem. Tagad “izturīgie” maisi 
ir pieejami 25L350L tilpumā.

• Pilnīgi jauna produktu līnija ir Labais 
Maiss “ar bantīti” tie ir aizvelkami, izturīgi 
LDPE maisi. Pieejami ir trīs populārākie 
izmēri mājsaimniecībās(35L, 60L un 100L 
tilpumi).

• Trešais jaunums ir “Smalkais” Labais 
Maiss! Šie produkti ir ērti lietojami birojos, 
koplietošanas telpās, kur atkritumi ir vieg
li(kā, piemēram, papīrs). Pieejami ir trīs 
izmēri (25L, 35L un 60L), maisi ir melnā 
un baltā krāsā.

“Liels ieguldījums ražotnē ir papildus 
lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas izbū
ve un papildus teritorijas noasfaltēšana. Šī 
izbūve krietni palielina mūsu ražošanas 
kapacitāti, atkal lauksaimniekiem, uzņēmē
jiem ir iespēja vest savus otrreiz pārstrādā
jamos materiālus (bigbagi, kannas, plēves, 
kartons, stikls u.c.) pie mums uz mūsu cehu 
“Priedītes” Cēres pagastā, vai arī pieteikt iz
vešanu zvanot pa tālruni 20265459.”

E. Jurkēvičs informēja, ka darbu uz
sācis ceha vadītājs kandavnieks Mareks 
Ķīsis, kurš nesen atgriezies no darba gai
tām Anglijā, un ir spilgts piemērs visiem 
aizbraucējiem, ka arī Latvijā var dzīvot un 
strādāt. Neilgajā sadarbības periodā ir sa
kārtoti ražošanas procesi un nodibinātas 
labas attiecības ar ceha darbiniekiem. Iz
maiņas ir redzamas ne tikai ceha ražīguma 
pieaugumā, bet tās redzamas arī vizuāli, 
cehā ir kārtība. 

Procesā ir darbinieku atpūtas telpas 
remonts, drīzumā ceha darbiniekiem būs 
pieejama pilnībā izremontēta duša, atpūtas 
un WC telpa.

SIA Galangal 
jaunumi

Krautmaņu pāra briljanta spožums
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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. 11 (187). 
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

Kandavas novada dome 
rīko nekustamā īpašuma 
“Krikumi”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads (kadastra numurs 9062 008 
0198), sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9062 008 0198, kopējā platība 
24,8 ha, nomas tiesību izsoli ar augšupejošu 
soli. 
Nomas tiesību izsoles sākuma cenu 2000,00 
euro gadā bez PVN , izsoles solis 100,00 euro 
bez PVN. 
Izsole notiks 2020. gada 16. novembrī, plkst. 
13.20, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 
Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2020. gada 13. 
novembris, plkst.16.00, personai, kura vēlas 
piedalīties izsolē jāiesniedz iesniegums.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma nomas tiesības izsoles 
noteikumiem var iepazīties Kandavas novada 
domes mājaslapā www.kandava.lv. 

Jau mēnesi JC Nagla kolektīvā strādā vadītāja Ilze Gotfrīda 
un jauniešu darbiniece Katrīna Bernande. Mēnesis pavadīts 
pēc iepriekšējās darba komandas sastādītā grafika. Pastaigas 
ar vēsturisko vietu stāstiem un spēlēm, šautriņu mešana, 
dalība organizācijas Zaļā Josta konkursā un gleznošana 
saulainās dienās. Novusa, galda tenisa un citu spēļu spēlēšana 
mākoņainās dienās. Mēnesis noslēdzās ar atzinību un 
motivācijas balvām JC Nagla apmeklētājām no organizācijas 
Zaļā Josta par dalību konkursā “Pamanisakopiemūžini”.

Katrīna Bernande

Oktobris sākās ar Labo darbu nedē
ļu  ar jaunietes Līvas atbalstu, darbu un 
idejām masku šūšanā un ar jauniešu cen
tra apmeklētāju līdzdalību masku audumu 
krāsošanā, kā rezultātā tapa auduma sejas 
maskas centra apmeklētājiem. Tika salasī
ti un iesniegti vairāki desmiti kilogramu 
ozolzīļu Rīgas Zooloģiskā dārza izsludinā
tajā konkursā “Zoozīļuks”. Notika Dzejas 
lasījumi un mākslas darbu izstāde, kurā 
piedalījās jaunais dzejnieks Krišs Treikals 
un rakstniece, ilustrētāja Amanda Buka. 

Oktobrī JC Nagla kolektīvs ciemojās 
Cērē, Matkulē un Zemītē, bet Zantes jau
nieši ciemojās centrā pie mums. Vietējie 
jaunieši tika iepazīstināti ar centra dar
bību, ilgtermiņa mērķiem un iespējām. 
Abos apmeklējumos no jauniešu puses 
izrādīta ieinteresētība sadarboties nākot
nē. JC Nagla kolektīvs šajos izbraucienos, 
veicot aptaujas un pārunas ir iepazinies 
ar jauniešiem, apzinājis viņu interešu un 
hobiju virzienus, lai turpmāk veiksmīgāk 
plānotu sadraudzības un citu veidu salie
dēšanās un personības attīstības veicino
šus pasākumus. 

Kopumā oktobri raksturoja rudenīgās 
pēcpusdienas, kas ar jauniešiem pavadī
tas, spēlējot gaisa hokeju un dažādas galda 
spēles, kā arī liekot dažāda izmēra puzles. 
Aktīvi darbojās arī AWARD jaunieši, prak
tizējot un iesaistot centra apmeklētājus 
jautrās teatrālās nodarbībās. 

Oktobris noslēdzās ar karjeras nedēļas 
ietvaros plānotiem pasākumiem, kuros pie
dalījās Eduards Ozoliņš, Toms Kazimirisa
ņecs, Ramona LiepiņaKrauja, Ilze Gotfrī
da, Katrīna Bernande un Kārlis Gross.

JC Nagla kolektīvs no sirds pateicas 
jauniešiem par viņu idejām, entuziasmu, 
prieku un labo noskaņojumu, ar ko tas 
sastopas ik dienu! Centra tālākie plāni 
veidojas nesteidzīgi, taču cenšoties izprast 
labāko, ko jauniešiem sniegt. Novembrī 
gaidāmas meistarklases, kino vakari, kar
jeras stāsts un ciemošanās pagastos.

Jaunas vēsmas 
jauniešu centrā “Nagla”

Kandavas novada dome veic 
uzņēmēju aptauju, lai no
skaidrotu vai uzņēmējiem kā 
privātajām kapitālsabiedrī
bām būtu interese nodroši
nāt aptaujā minētos pakal
pojumus Kandavas novada 
iedzīvotājiem. 

Aptaujā minētos pakalpojumus Kan
davas novada pašvaldība nodrošina no
vada iedzīvotājiem ar SIA “Kandavas ko
munālie pakalpojumi” starpniecību (t.i. 
ūdensapgāde, siltumapgāde, kapu apsaim
niekošana, santehniķa pakalpojumi u.c.).

Uzņēmēju aptauja tiek veikta saska
ņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā un 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapi
tālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto 
pašvaldības pienākumu ne retāk kā reizi 
piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdz
dalību kapitālsabiedrībās. 

Lūdzam izvērtēt savas iespējas un ra
cionāli atbildēt uz jautājumiem, lai no
drošinātu kvalitatīvu un objektīvu esošo/
potenciālo tirgus dalībnieku izvērtējumu. 

Aptauja ir konfidenciāla, tās rezultāti 
tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketa elektroniski pieejama 
mājaslapā www.kandava.lv 

Izdrukātā veidā anketas pieejamas 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6.

Aizpildītas anketas lūdzam iesniegt 
līdz 2020. gada 10. novembrim sūtot elek
troniski uz epasta adresi: sintija.kokina@
kandava.lv vai personīgi iesniedzot Kan
davas novada domē.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar 
Kandavas novada domes Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāju  
Sintiju Kokinu, Tālr. 29175246,  

e-pasts: sintija.kokina@kandava.lv.

Aptauja uzņēmējiem 
par pakalpojumu 
sniegšanu Kandavas 
novada iedzīvotājiem

NOMAS TIESĪBU 
IZSOLE

Svarīgi –  
JC Nagla 
apmeklētājiem!

JC Nagla kolektīvs ir parūpējies par 
sejas masku un dezinfekcijas līdzekļu 
pieejamību un ar Covid19 saistīto iero
bežoju ievērošanu, izdalot apmeklētājus 
atsevišķās telpās. Tāpat JC kolektīvs ir 
nolēmis nepieciešamības gadījumā ie
robežot apmeklētāju skaitu. Pasākumi 
notiek tikai sejas aizsegos un noteiktam 
apmeklētāju skatam. Tāpat JC Naglas 
kolektīvs centīsies nodrošināt centrā 
notiekošo pasākumu pieejamību tieš
saistē vai vēlāk info materiālos.


