
Kandavas novada domes informatīvais izdevums www.kandava.lv 2019. gada 5. decembris | Nr. 12 (176)

VĒSTURE DZĪVESZIŅAS

>>>>

11. lpp. >

Nopietni un ne 
tik nopietni par 

Ziemsvētkiem 
un Ziemas 

saulgriežiem

Apbalvoti konkursa “Diženi Kandavas 
novadā 2019” laureāti
30. novembrī Valdeķu kultū-
ras namā uz gadskārtējo zem-
nieku-uzņēmēju balli, kā arī 
konkursa “Diženi Kandavas 
novadā 2019” laureātu godi-
nāšanu, pulcējās vairāk kā 300 
Kandavas novada zemnieku 
un uzņēmēju.

Līga Šupstika

Svinīgo vakaru atklāja domes priekšsē-
dētāja Inga Priede, uzsverot, ka “konkursa 
norises laikā esam atklājuši tik daudz ne-
zināmu un interesantu vietu. Varam lepo-
ties, ka mūsu vidū ir daudz skaistu sētu, 
darbīgu uzņēmumu un organizāciju, īpašu 
vietu, kā arī čaklu, radošu un interesantu 
novadnieku”. 

“Katru gadu konkursā startē tik dažādi 
un atšķirīgi dalībnieki ar savu īpašo odziņu, 
bet viena lieta, kas vienoja visus, bija labes-
tība un sirds siltums ar kādu jūs mūs sagai-
dījāt. Tas iedvesmoja, paldies par pozitīva-
jām emocijām, ko jūs mums devāt!” prieku 
par dalībniekiem pauda priekšsēdētājas 
vietniece un žūrijas pārstāve Gunda Cīrule.

Šogad konkursam bija pieteikušies 
27 pretendenti, kas startēja deviņās nomi-
nācijās. Laureātu nominācijas ieguva 12 no 
viņiem.

Nominācija “Sakoptākā privātmāja” 
pilsētā – Anita un Gatis Leimaņi, Ošu 
iela 2, Kandava;

Nominācija “Sakoptākā privātmāja” 
pagastā – Inita un Valērijs Usi, “Vara-
vīksnes”, Zantes pagasts;

Nominācija “Sakoptākā zemnieku 
saimniecība” – Guntis un Arita Krūmiņi, 
z/s “Lapsas”, Zemītes pagasts;

Nominācija “Krāšņākais balkons, skat-
logs vai daudzdzīvokļu māja” – Natālija 
Murāne, Pārsla Rēdliha un Sanita Aleh-
noviča, “Ataugas”, Cēres pagasts;

Nominācija “Dižākā lauku sēta” – Aus-
tra Ozoliņa-Lautenbaha, “Lielskudras”, 
Matkules pagasts;

Nominācija “Darbīgākā organizācija/

uzņēmums” pilsētā – Raivis un Gita Bēr-
ziņi, “RGR Pluss”, Kandava;

Nominācija “Darbīgākā organizāci-
ja/uzņēmums” pagastā – Aivars Žiedas 
un Linda Leitlande, “Kalnēni”, Vānes 
pagasts;

Nominācija “Darbīgākā organizācija/
uzņēmums” pagastā – Almants un Sarmī-
te Immermaņi, “Stādu darbnīca”, Zemī-
tes pagasts;

Nominācija “Skaistākais dārzs” – Regī-
na, Guna un Juris Skujiņi, “Kalēji”, Kan-
davas pagasts;

Nominācija “Radošākais novad-
nieks” – Evita Bērziņa, Cēres pagasts;

Nominācija “Vieta, kas jāredz” – Māks-
linieku-amatnieku veikals “Pūralāde”, 
Kandava;

Nominācija “Veiksmīgākais tūrisma 
piedāvājums” – Kandavas kartodroms, 
Kandava.

Finanšu institūcijas ALTUM Latvijas 
zemes fonda vadītāja Ina Alksne par ilgga-
dēju un veiksmīgu sadarbību īpašu balvu 
pasniedza zemnieku saimniecībai “Liek-
nes”, kas apsaimnieko vienu no pirmajiem 
Zemes fonda nopirktajiem īpašumiem 
Kandavas novadā. Savukārt, biedrības 
“Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja 
vietnieks Juris Cīrulis specbalvu pasniedza 
zemnieku saimniecībai “Lapsas”.

“Kastaņu” mājas saimnieks Aigars Ālī-
tis saņēma žūrijas pārstāvja Jurģa Muskas 
specbalvu par seno latviešu tradīciju turē-
šanu godā.

Pateicības par dalību konkursā saņēma 
Inese Ozola un Sandis Zaļais, Irīna un Zie-
donis Freimaņi, Ninelvija Leleviča un Pārsla 
Šteinberga, Gunta Gūtmane, Baiba un Agris 
Baroni, Gunta un Guntis Gulbji, Ligita un 
Ēvalds Pīternieki, Zigrīda un Leons Trusovi, 
Marija un Balis Raginski, Ausma Kvedova un 

Liene Stavro, Dzintra Birziņa un Aivis Vil-
sons, Anta Birkenšteina, Agnese un Aigars 
Ālīši, Aiga, Aivars Bitmaņi un Jānis Kālis. 

Vērtēšanas komisija atzina, ka ikviena 
tikšanās ar konkursa dalībniekiem ir bijis 
baudījums ne tikai acīm, bet arī dvēselei, jo 
no sirds darīts darbs nepaliek nepamanīts, 
tas iedvesmo un paceļ. Domājot par nāka-
mā gada konkursu, domes uzņēmējdarbības 
konsultante un konkursa žūrijas pārstāve 
Iveta Pāža aicināja iedzīvotājus nebūt kaut-
rīgiem un pieticīgiem, bet gan drosmīgiem 
un piedalīties konkursā, lai parādītu skaistās 
vietas, iekoptos dārzus un īpašos talantus. 
“Paldies, ka mīlat savu novadu un lepojaties 
ar savu īpašumu, padarot skaistu savu sētu, 
jūs padarāt krāšņāku visu novadu!”

Paldies visiem uzņēmējiem un privāt-
personām, kuri sagādāja balvas loterijai!

Vakaru vadīja Māris Grigalis un balli 
spēlēja grupa “Ceļojums”. 

Gaišus un miera pilnus Ziemassvētkus un  
laimīgu Jauno 2020. gadu!

Kandavas novada dome

Sniega baltuma patiesību,
Saules mirdzumu un egles kluso cerību 

katrai nākamā gada dienai!
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS AKTUALITĀTES

Klāt Ziemassvētku gaidīša-
nas laiks, kas noteikti nāk ar 
gaišām domām, saticību, snie-
gu un gaismu ikvienā sirdī. 

Jūtams, tik ļoti jūtams bija tumšais 
veļu laiks, tik saspringts sabiedrībā un pa-
saulē, neskatoties uz to, ka katrs latvietis 
pie sirds turēja sarkanbaltsarkano spēka 
zīmi. Mēs ticam, un mums izdosies, kā 
tas allaž ir bijis, kad ļoti par kaut ko pie-
domā un cīnās. Ne velti 18. novembra 
svētku uzrunā sacīju, ka mūsu valsts ir 
brīnumaina. Tā ir spēcīga, iedvesmojoša, 
kopīga un nedalāma. Mēs esam tie, kuri 
to ir saņēmuši mantojumā, un mums tā ir 
jānosargā atkal un atkal no jauna, neļau-
jot iekšējām pretrunām pāršķelt svarīgo 
Latvijas identitātes kodu. Šobrīd tas šķiet 
divtik grūti, jo mūsu pašu ievēlētā Saeima 
ir pagriezusi muguru savai tautai. Tā ne-
ieklausās mūsu inteliģencē – skolotājos, 
ārstos, kultūras darbiniekos, tā nevēlas sa-
dzirdēt mūsu uzņēmējus. Tā grib sadalīt 
un pārdalīt Latvijas novadus, neievērojot 
demokrātijas pamatprincipus. Bet it kā 
par spīti visam – tauta kļūst vienotāka un 
saliedētāka. Sīksti, ai, sīksti mēs esam  – 
tie, kuri elpojam savas Kurzemes gaisu!

Varbūt tieši tāpēc aizvien vairāk 
cilvēku iesaistās protesta akcijās un pa-
rakstās par Saeimas atlaišanu, jo jūt 
apdraudējumu un neziņu. Arī es esmu 
parakstījusies par Saeimas atlaišanu, un 
ceru, ka paraksti tiks savākti līdz pava-
sarim, kas ir laiks, kad efektīvi var sekot 
pārējā procedūra.

It kā nevilšus, bet ar dziļu zemtekstu, 
mūsu siržu vadīts ir tapis aizvadīto Valsts 
svētku koncertuzvedums “Te mūsu sak-
nes un cerību pļavas...” ar mūsu novad-
nieces Maijas Laukmanes dzejas rindām, 
kas ietērptas Jāņa Tabūna mūzikā, un 
vēsta par mūsu cilvēku stiprumu un lep-
numu, par mūsu novada neatkārtojamo 
skaistumu, kurā katram pagastam un 
mūsu pilsētai veltīta skanīga dziesma. 
Tam visam seko darbi, lai padarītu mūsu 
novadu aizvien skaistāku, ar sajūtu – da-
rīt, kamēr vēl varam paspēt, jo novadu 
apvienošanas vilnis tuvojas kā smags 
ceļa rullis. Tādēļ vēlreiz vēlos pateik-
ties visiem, kas bija kopā ar mums gan 
protesta akcijā pie Saeimas, gan domās. 
Īpaši liels paldies par atbalstu mūsu uz-
ņēmējiem – SIA “Linda”, SIA “Kandavas 
Ceļi”, SIA “KandAuto”, ZS “Vītiņi”, kā arī 
visiem kolēģiem un sadarbības partne-
riem, visiem, visiem. Protesta akcijas 
turpinās un briest vēl smagākas, es ceru, 
ka būsim vēl aktīvāki, vēl sparīgāki, un 
atkal dosimies aizstāvēt savu novadu. 
Izjūtot piederību savam novadam vairāk 
nekā jebkad. Šoreiz, visticamāk jau 18. 
decembrī! Vajag tikai ticēt, vēlēties, ne-
stāvēt malā un tad viss izdosies! 

Novēlu visiem, visiem sirdsmīļus un 
jaukus Ziemassvētkus, veiksmīgu un pa-
nākumiem bagātu Jauno gadu – mums 
visiem kopā!

Inga Priede, Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja

Ticot, cerot 
un mīlot!

18. novembrī, Kanda-
vas kultūras namā no-
tika Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 
101. gadadienas svinī-
gais sarīkojums, kurā 
apbalvojumus saņēma 
piecpadsmit novada 
ļaudis, kas pašaiz-
liedzīgi un ar atdevi 
strādājuši savā tiešajā 
darbā, uzņēmējdarbī-
bā, iesaistījušies lab-
darības kustībā, tū-
rismā, sportā, kultūrā 
un citās sabiedriskās 
dzīves jomās.

Līga Šupstika

“Mēs kopā spējam paveikt daudz labu 
lietu, tāpēc vēlos pateikties visiem par līdz-
dalību un ieguldījumu sava novada attīstī-
bā. Turpināsim iesāktos darbus, Lai mūsu 
Latvijas dzimšanas diena ir katra ceļa tur-
pinājums, virzienā uz augšu!”, – atklājot 
pasākumu, sacīja Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Priede. 

Apbalvojums “Kandavas novada 
Pateicība”: 

Antoņinai Bojarinovai – par mūža ie-
guldījumu izglītības nozarē Kandavā un ak-
tīvu darbību katoļu draudzē. 

Ojāram Budženam – par labdarību un 
nozīmīgu ieguldījumu Matkules pagasta sa-
biedriskajā un kultūras dzīvē. 

Andim Dūniņam – par ieguldījumu 
Matkules pagasta sporta dzīves aktivizēšanā. 

Jānim Kamerādam – par novada 

atpazīstamības veicināšanu Latvijā un aiz 
tās robežām. 

Dzintaram Mantajam – par ieguldīju-
mu Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
izaugsmē. 

Intai Orstei – par ieguldījumu Cēres 
pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē un 
novada senioru kustībā. 

Aijai Ozolai – par ieguldījumu Vānes 
pagasta jaunās paaudzes izglītošanā un au-
dzināšanā, un sabiedriskās dzīves veicināša-
nā Zantes pagastā. 

Ivetai Piesei – par ieguldījumu kultūr-
vēstures un dabas vērtību apzināšanā un po-
pularizēšanā novadā un ārpus tā robežām. 

Gitai Priedei-Pileniecei – par iegul-
dījumu vairāku projektu īstenošanā Vānes 
pagastā. 

Baibai Rullei – par ieguldījumu Kan-
davas atpazīstamības veidošanā Latvijā un 
starptautiskā mērogā. 

Raivim Zekundem – par ieguldījumu 

Zemītes pagasta Grenču ciema kultūras dzī-
ves norisēs. 

Edītei Zviedrei – par gaumīgas un sa-
kārtotas vides veidošanu Kandavas novadā. 

Apbalvojums “Kandavas novada Gada 
uzņēmējs” Guntim Krūmiņam – par no-
zīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā, veici-
not novada atpazīstamību Latvijā un aiz tās 
robežām. 

Apbalvojums “Kandavas novada Gada 
labdaris” Antrai Gaisai – par nozīmīgu ie-
guldījumu Kandavas novadā. 

Apbalvojums “Kandavas novada Goda 
pilsonis” Ilzītei Grīnbergai – par nozīmī-
gu mūža ieguldījumu kultūras un mākslas 
jomu popularizēšanā Kandavas novadā. 

Svētkos uzstājās Kandavas kultūras 
nama jauktais koris “Kandava” un Kandavas 
novada jauniešu deju kolektīvs “Imuliņa”. 
Noslēgumā visus priecēja koncertuzvedu-
ma “Te mūsu saknes un cerību pļavas...” 
pirmatskaņojums.

Valsts svētkos apbalvo novadniekus

Vēlos pateikt Kandavas novada ļaudīm paldies par mūsu kopējo, 
neatlaidīgo cīņu, kas sākās jau kopš pirmās saņemtās ziņas par 
VARAM nodomu iekļaut mūs Tukuma novadā. 

Inga Priede

Cīņa turpinājās ar domes lēmumiem, 
kurus nosūtījām ministrijai, Saeimas frak-
cijām, Ministru prezidentam un Valsts 
prezidentam, ar iedzīvotāju un uzņēmēju 
pausto viedokli dažādās intervijās Latvijas 
medijos. Tad sekoja aktivitātes un iniciatī-
va saliedēt spēkus visu iedzīvotāju interešu 
aizstāvībai – parakstu vākšana, tam sekoja 
mana uzstāšanās Ministru kabineta sēdēs, 
un visbeidzot arī lielā kandavnieku atsau-
cība, piedaloties kopīgajā protestā pie Sa-
eimas, uz kuru ieradās vairāk nekā simts 
mūsu novadnieku. Esmu saņēmusi daudz 
telefona zvanu, kuros iedzīvotāji pauž savu 
atbalstu un ieinteresētību. Par to ir liels 
gandarījums, un sirsnīgs visiem paldies par 
sadošanos rokās un spēka demonstrēšanu. 
Turpinām uzturēt šo tematu karstu, tikā-
mies ar citu pašvaldību vadītajiem un VA-
RAM ministru Juri Pūci Ikšķilē, kur ne-
viens no daudzajiem klātesošajiem neguva 

atbildes uz uzdotajiem jautājumiem! Kas 
būs labāk pēc ATR, cik lieli un kādi ir eko-
nomiskie ieguvumi. Kas apmaksās iedzīvo-
tājiem dokumentu maiņu, kas saistīsies ar 
adrešu maiņu!? Kā atsauksies dažādās tarifu 
likmes pakalpojumu sniegšanas sfērās, ku-
ras nāksies izlīdzināt, un visticamāk, ne jau 
uz leju. Proti, plānotajos apvienotajos no-
vados ir ārkārtīgi liela neviendabība - gan 
no darba algu, gan arī, piemēram, no ne-
kustamā īpašuma cenu viedokļa, apkures, 
ūdens un kanalizācijas tarifos. Teritorijas ar 
zemu blīvumu un neviendabīgas teritorijas 
pieprasa valsts intervenci. Pašvaldībām tiek 
uzdots veikt aizvien vairāk funkciju, bet 
valsts finansējums līdzi neseko, un pat tiek 
samazināts. Šobrīd gatavojam dokumentus 
iesniegšanai jaunizveidotajai ATR komisi-
jai, jo ir koalīcijas partijas, kas iestājas par 
Kandavas novada saglabāšanu! Tāpēc darī-
sim visu, kas mūsu spēkos, lai mūsu novadu 
saglabātu. Iespējams, ka 18. decembrī sekos 
vēl viena protesta akcija Rīgā, tiks aicināti 

atbalstītāji ierasties ne tikai ar plakātiem, 
bet katram pēc iespējām arī ar tehniku. 

Aicinu ikvienu, nobalstot par Saeimas 
atsaukšanas ierosināšanu. Arī mediķi, pēc 
pēdējās protesta akcijas aicina to darīt, ie-
sniedzot iniciatīvu CVK. Visērtākais pa-
rakstīšanās veids ir portālā www.latvija.lv, 
kur bez maksas iespējams parakstīties ar 
elektronisko parakstu vai ar bankas ID kodu 
vai kalkulatoru. Paraksta apliecināšana var 
notikt arī pagastu pārvaldēs, kā arī Kanda-
vā, pašvaldības KAC pie Silvas Balseres un 
Bāriņtiesā pie Zandas Zeltzaķes. Vēlētājam, 
kurš parakstījies par Centrālajā vēlēšanu 
komisijā reģistrētajām iniciatīvām, paraksta 
apliecinājuma veidlapa jāiesniedz iniciatīvas 
grupai (Centra partija, Jūrmalas gatve 93 
k-2 – 68, Rīga, LV-1029, Iniciatīvas grupas 
kontakti  Centra partija:  tālr. 26667000, 
centrapartija2019@gmail.com). Par paraks-
ta apliecināšanu gan būs jāmaksā 1,40 EUR. 
Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, 
kad vēlētājs parakstās elektroniski portālā 
Latvija.lv. Sīkāka informācija Centrālās Vē-
lēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Paldies vēlreiz visiem par atsaucību un 
atbalstu. Būsim tikpat vienoti un aktīvi arī 
turpmāk!

Pār Kandavas novadu  
“Damokla zobens” vēl nav kritis!
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NOVADA VĒSTNESISPAGASTU ZIŅAS

Oktobrī un novembrī pagastos un Kandavā notika iedzīvotā-
ju sapulces, kurās domes priekšsēdētāja Inga Priede klātesošos 
informēja par pašvaldības budžetu, prezentēja īstenotos projektus 
un iepazīstināja ar nākotnes iecerēm. Par aktuālo savās jomās 
stāstīja domes priekšsēdētāja vietniece Gunda Cīrule, izpilddirek-
tors Egils Dude, pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Zariņš, 
SIA “KKP” valdes loceklis Dzintars Rušmanis un SIA “Kandavas 
ceļi” valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis. 

Līga Šupstika

Šajā izdevuma numurā par sapulcēm 
Kandavas, Zemītes un Zantes pagastos. 

Valdeķos iedzīvotājus uztrauc 
sliktais ceļu stāvoklis ciematā

Oktobra pēdējā dienā uz sapulci Valde-
ķu kultūras namā, lai pārrunātu aktuālākos 
jautājumus un prioritātes 2020. gadam, pul-
cējās Valdeķu ciemata un Kandavas pagasta 
iedzīvotāji.

Jau kādu laiku aktuāls jautājums Val-
deķos ir traucētā ūdensapgāde un pēdējās 
nedēļas laikā tas pazudis vispār. SIA “Kanda-
vas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis 
Dzintars Rušmanis skaidroja, ka problēma 
ir atrasta un novērsta- bojātais ūdenssūknis 
ir nomainīts. Dz.Rušmanis klātesošos in-
formēja arī par decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistra izveidi, kas attiecas uz tiem 
pagasta iedzīvotājiem, kuru īpašums atrodas 
ciema teritorijā un nav pieslēgts centralizētai 
kanalizācijas sistēmai (uz lauku teritorijām 
šīs prasības netiek attiecinātas). Informē-
ja klātesošos par izmaiņām ugunsdrošības 
noteikumos, kas nosaka, ka no 2020.gada 
1.janvāra visos mājokļos jābūt uzstādītiem 
autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb 
dūmu detektoriem. Tāpat Dz. Rušmanis at-
bildēja uz jautājumiem par apsaimniekošanu 
pašvaldībai piederošajā «Aizdzires skolā». 

Iedzīvotāji interesējās arī par ceļu stā-
vokli ciematā, piemēram, par posmu, kas 
ved uz ciema veikalu, kas drīz būšot neiz-
braucams. Kā skaidroja SIA «Kandavas ceļi» 
vadītājs Ivars Marašinskis, minētais posms, 
tāpat kā lielākā daļa ciematiņa zemes, ir 
privātīpašums un tikvien kā reizēm ziemā 
te notīrot sniegu, ko arī nemaz nedrīkstētu 
darīt. Taču nekādu bedru aizbēršanu viņi 
nevar veikt. Kā risinājumu domes izpild-
direktors ieteica vienoties ar īpašnieku, par 
problēmas risinājuma veidu. 

Kā nākamā gada prioritāti Valdeķu 
ciemā, E.Dude minēja ielu apgaismojuma 
sakārtošanu.

Zemītnieki bažīgi par 
dzeramā ūdens kvalitāti

Zemītes pagastā sapulce notika 5.no-
vembrī un pulcēja vairāk kā 30 vietējo 
iedzīvotāju.

Aktuāls jautājums Zemītes pagastā ir 
dzeramā ūdens mainīgā kvalitāte- šobrīd 
ūdens ir tik ļoti rūsains, ka iedzīvotājiem 
vieš bažas, vai to var lietot uzturā. SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes 
loceklis Dzintars Rušmanis atbildēja, ka pe-
riodiskā ūdens kvalitātes pasliktināšanās ir 
cieši saistīta ar elektrības pārrāvumiem, kas 
izraisa hidraulisko triecienu un sakustina 
nogulsnes ūdens caurulēs. Protams, esošie 
ūdens cauruļvadi ir nolietojušies un nepie-
ciešama to nomaiņa, bet, ierobežoto budže-
ta līdzekļu dēļ, nākamā gada plānos šis darbs 
neietilpst. Lai stabilizētu esošo situāciju un 

novērstu elektrības pārrāvumus, ir informē-
ti elektrotīkla uzturētāji AS “Sadales tīkls”. 
Dz.Rušmanis arī norādīja, ka uztraukumam 
par dzeramā ūdens kvalitāti nav pamata, jo 
Veselības inspekcija regulāri veic ūdens kva-
litātes monitoringu. Iedzīvotājiem tika apso-
līts veikt ūdens analīzes un informēt par re-
zultātiem. Pēc pārbaudes tika konstatēts, ka 
dzeramais ūdens atbilst kvalitātes prasībām.

Tika uzdoti jautājumi arī par kanalizā-
cijas aku tīrīšanu un bojātiem aku vākiem, 
uz ko Dz.Rušmanis atbildēja, ka jau tuvāka-
jā laikā tiks apsekotas visas kanalizāciju akas 
un vāku bojājumi novērsti. 

Tikpat aktuāls jautājums ir Zemītes pa-
matskolas jumta sliktais stāvoklis. Līdzīgi kā 
Cēres pamatskolā, arī Zemītes skolā ir bojāts 
jumta segums, tā dēļ lietus ūdens bojā iekš-
telpas. Domes izpilddirektors Egīls Dude 
apliecināja, ka par problēmu ir informēts un 
sastādot nākamā gada budžetu, iespēju ro-
bežās tas tiks ņemts vērā. 

E.Dude informēja, ka šovasar darba 
grupa ir klātienē apsekojusi visus novada 
ceļus un domes sēdē tiks apstiprināts aktu-
alizētais ceļu saraksts, kurā veiktas korek-
cijas atbilstoši Zemes pārvaldības likumā 
veiktajām izmaiņām un Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un 
ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”. Ceļu 
apsekošanas laikā izpilddirektors arī novē-
rojis, ka lielu postījumu pagasta ceļiem no-
dara lauksaimnieku līdz ceļam uzartie lauki, 
tāpat grants ceļus bojā smagā tehnika, kas 
pārvietojas šķīdoņa laikā. E.Dude aicināja 
iedzīvotājus izvērtēt savu attieksmi pret ceļu 
izmantošanu. 

Zantes iedzīvotāji interesējas 
par apkures tarifu 
sadārdzinājumu un ūdens 
patēriņa starpībām

7.novembrī ar Kandavas novada pašval-
dības vadību un speciālistiem, lai iepazītos 
ar pašvaldības iestāžu darbu un uzzinātu, 
kas paveikts un kas turpmākajā laikā plā-
nots, tikās Zantes pagasta iedzīvotāji.

Zantes pagasta iedzīvotāji interesējās par 
gaidāmajām izmaiņām apkures tarifā. SIA 
“Kandavas Komunālie pakalpojumi” valdes 
loceklis Dzintars Rušmanis klātesošajiem 
atgādināja, ka Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisija ir apstiprinājusi vienotu 
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu 
visā novadā un no šī gada 11.novembra tas 
būs 59,62 EUR/MWh. Tā kā līdz šim Zan-
tē ir bijis zemākais tarifs visā novadā, tad ar 
11.novembri maksa par siltumu paaugstinā-
sies- sadārdzinājums zanteniekiem būs par 
8,11 EUR/MWh (ar PVN). 

Atbildot uz jautājumu, kur radies tāds 
sadārdzinājums, Dz.Rušmanis norādīja, ka 
siltumenerģijas tarifs novadā nav mainīts 
kopš 2017.gada, bet izmaksas šo nepilnu trīs 
gadu laikā augušas vairākās pozīcijās. Tā, 
piemēram, pēdējo gadu laikā ir paaugstinā-
jies minimālās algas apmērs, cēlušās malkas 
un cita veida kurināmā cenas, kā arī paaug-
stinājusies elektroenerģijas cena. Visas šīs 
izmaksas ir ņemtas vērā, aprēķinot vienoto 
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu. 
Pārmetumi par pārmērīgi augstiem siltu-
menerģijas tarifiem ir nevietā, jo tie daudz 
neatšķiras no kaimiņu novadu tarifiem. Sa-
līdzinājumam, Talsu novadā- 61,55 EUR/
MWh; Jauntukumā- 58,68 EUR/MWh; 
Saldū- 56,86 EUR/MWh, Ozolniekos- 61,18 
EUR/MWh. 

Dz.Rušmanis arī sacīja ka, tarifs ir viens, 
bet maksa par siltumu atkarīga no ēkas sil-
tumnoturības, tāpēc jādomā kā ar minimā-
liem ieguldījumiem var paaugstināt ener-
goefektivitāti, kā piemērus minot guļvadu 
nosiltināšanu pagrabtelpās un daudzdzī-
vokļu ēku apkures stāvvadu balansēšanu. Ie-
dzīvotājiem bija jautājumi arī par patvaļīgu 
radiatoru maiņu daudzdzīvokļu māju dzī-
vokļos, ūdens starpību veidošanos un ūdens 
spiediena kritumu vasaras periodā. Dzintars 
Rušmanis pastāstīja, ka nekontrolētas radia-
toru nomaiņas rezultātā tiek izjaukts mā-
jas siltumapgādes sistēmas līdzsvars, un kā 
sekas rodas situācijas, kad viena daļa mājā 
esošo dzīvokļu siltumu saņem pārāk maz, 
bet otra – par daudz. Lai netiktu izjaukts 
mājas siltumapgādes sistēmas līdzsvars, 

katra radiatora maiņa ir jāsaskaņo ar ēkas 
apsaimniekotāju un tas ir jādara pēc speciā-
lista izstrādātas apkures radiatoru pieslēgu-
ma shēmas. 

Dz. Rušmanis pastāstīja arī par vei-
diem, kā rodas ūdens patēriņa starpības. 
Viens no iemesliem ir dzīvokļu īpašnieku 
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesnieg-
šanas paradumi (tos neiesniedz savlaicī-
gi vai iesniedz ilgu laiku pēc nolasīšanas, 
kā arī apzināti norāda samazinātu patē-
riņu), otrs- novecojusi dzīvojamās mājas 
ūdensapgādes sistēma vai plīsumi, kā dēļ 
var rasties ūdens zudumi, kā arī dzīvokļu 
īpašnieku negodprātīga rīcība- ūdens pi-
lināšana, mērierīču tehniska ietekmēšana, 
lai netiktu uzskaitīts patērētais ūdens. Pie-
ļaujamā ūdens patēriņa starpība ir 2% - 7%.  
Savukārt, ūdens spiediena krituma iemeslus 
iespējams noteikt konkrētajā brīdī, tāpēc 
Dz. Rušmanis aicināja ar viņu sazināties 
spiediena krituma brīdī. 

Zantes pagasta vecāko paaudzi uztrau-
ca jautājums, ka jau trīs mēnešus Zantē nav 
atbildīgās personas, kura organizētu pensio-
nāru darbu uz vietas. Novada Pensionāru 
biedrības vadītājs Zigurds Megnis aicināja 
zanteniekus līdz decembra vidum izvirzīt 
atbildīgo no sava vidus. Viņš arī informēja 
par izmaiņām biedrības sastāvā, norādot, ka 
turpmāk par organizatoriskajiem jautāju-
miem Kandavā atbild Ērika Šiļņikova, kura 
arī sazināsies ar Zantes pagasta senioriem.

Domes deputāte un audžumamma Sig-
ne Ezeriņa aicināja  visas audžuģimenes ar 
bērniem uz Jaunā gada jampadraci, kas šo-
gad notiks 11.janvārī plkst. 13:00 Kandavas 
kultūras namā.

Bija vairāki jautājumi par komunālo 
saimniecību, atkritumu un ceļu apsaimnie-
košanu, Zantes ģimenes krīzes centra darbī-
bu, par atbalstu audžuģimenēm, un Zantes 
pagasta pārvaldnieka Jāņa Kāļa darba pienā-
kumiem. Uz jautājumiem atbildes sniedza 
domes priekšsēdētāja Inga Priede, priekšsē-
dētājas vietniece Gunda Cīrule, izpilddirek-
tors Egīls Dude, deputāte Signe Ezeriņa, pa-
gasta pārvaldnieks Jānis Kālis un “Kandavas 
ceļi” valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis.

Iedzīvotāju sapulcēs apspriež aktuālāko pagastos
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2019. gada 5. decembris

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

Domes sēdē 28. novembrī pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Nolēma atbalstīt biedrības “Engures sportam” orga-

nizēto taku skrējienu “Abavas senlejas Stirnu buks 
2020” 2020.gada 2.maijā, paredzot pašvaldības lī-
dzfinansējumu organizatorisko jautājumu izdevu-
mu segšanai līdz 2000 EUR un priekšlikumu pie-
dalīties Latvijas Olimpiskās komitejas izsludinātajā 
konkursā “Par tiesībām rīkot Latvijas V Olimpiādi 
2020.gadā” (olimpiāde notiks 2020.gada 3.-5.jūlijā). 
Līdz ar to Kandavas novada Kultūras un sporta pār-
valdei jāiesniedz Latvijas Olimpiskajai komitejai līdz 
2019.gada 5.decembrim pieteikums konkursā. 

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja SIA “Tukuma slimnīca” 2019.  gada 9 

mēnešu pārskatu.
• Nolēma piešķirt finansējumu kā ieguldījumu 

SIA  „Tukuma slimnīca” pamatkapitālā projekta 
“Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprū-
pes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA 
“Tukuma slimnīca”” īstenošanai 3756,96 EUR ap-
mērā no 2019.gada pamatbudžeta līdzekļiem.

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Ceļi-
nieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads (ka-
dastra numurs 9044 003 0030), rīkojot atkārtotu iz-
soli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 70000,00 
EUR, izsoles solis 100,00 EUR un nodrošinājums 
10% apmērā no sākuma cenas.

• Nolēma ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” pamatkapitālā 41 092 EUR Eiropas savienības 
Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/004 „Sil-
tumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, 
īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” īste-
nošanai. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 

kapitāldaļu turētāja pārstāvei Gundai Cīrulei uzdots 
sasaukt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
dalībnieku sapulci, lai pieņemtu ar pamatkapitāla 
izmaiņām saistītos lēmumus. 

Citi jautājumi
• Nolēma uzņemt bilancē, pārējo bioloģisko aktīvu sa-

stāvā, 810 kokus par kopējo vērtību 27956,73 EUR ( 
Matkules pagasts).

• Nolēma atļaut deputātam Raivim Bērziņam no 2019.
gada 28.novembra veikt deputāta pienākumus sa-
biedriskā kārtā bez atlīdzības vai citas materiālās 
atlīdzības saņemšanas. 

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.27 “Par admi-
nistratīvo atbildību Kandavas novadā”.

• Nolēma anulēt SIA “Rūdolfi” bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju. 

• Nolēma pārdot par brīvu cenu pašvaldības kustamo 
mantu logus un durvis, kas iegūta veicot remontu 
Kandavas Mākslas un mūzikas skolā. Mantas nosa-
cītā pārdošanas vērtība – logiem 3,00 EUR/m2 un 
durvīm 13,50 EUR/m2. Logu un durvju pārdošana, 
sākot ar 2019. gada 9. decembri un tiks veikta līdz 
brīdim kamēr manta būs pieejama. 

• Nolēma piešķirt domes priekšsēdētājai Ingai Priedei 
kārtējo atvaļinājumu no 2019.gada 2.decembra līdz 
2019.gada 8.decembrim un papildatvaļinājumu no 
2020.gada 6.janvāra līdz 14.janvārim.

• Tā kā domes pastāvīgo komiteju sēdes saskaņā ar do-
mes nolikumu plānotas š.g. 19.decembrī, bet domes 
sēde 26.decembrī, kas ir Ziemassvētku brīvdienas, 
nolēma pārcelt sēžu datumus – komitejas sēdes 
notiks 16.decembrī no plkst.13.00, bet domes sēde 
19.decembrī plkst.13.00

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 16. DECEMBRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 19. DECEMBRĪ PLKST. 13.00

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.19

„Par Kandavas novada domes 2010. gada 27. maija sais-
tošo noteikumu Nr.8 “Par pašvaldības funkciju sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas jomā 
nodošanu Kandavas novada domes pašvaldības aģen-
tūras “Kandavas novada Sociālais dienests” kompe-
tencē” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pir-
mās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Kandavas novada domes 
2010. gada 27. maija saistošos noteikumus Nr.8 “Par 
pašvaldības funkciju sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanas jomā nodošanu Kandavas no-
vada domes pašvaldības aģentūras “Kandavas novada 
Sociālais dienests” kompetencē”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 20

“Grozījumi Kandavas novada domes 2019.gada 27.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.9 „Kandavas novada paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 3. panta trešo daļu 

Izdarīt Kandavas novada domes 2019.gada 27.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.9 „Kandavas novada paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtība” (turpmāk - noteikumi), kas 
apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2019.gada 
27.jūnijā (protokols Nr. 7, 2.§), ar precizējumiem do-
mes sēdē 2019.gada 25.jūlijā (protokols Nr.8 2.§) šādus 
grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 3.punktā nosaukumu “Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūra “Kandavas nova-
da sociālais dienests”” ar nosaukumu “Kandavas nova-
da sociālais dienests”.

2. Aizstāt noteikumu 1.pielikuma tekstā nosaukumu 
“Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra “Kan-
davas novada sociālais dienests”” ar nosaukumu “Kan-
davas novada sociālais dienests” (attiecīgajā locījumā).

3. Aizstāt noteikumu 2.pielikuma tekstā nosaukumu 
“Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra “Kan-
davas novada sociālais dienests”” ar nosaukumu “Kan-
davas novada sociālais dienests” (attiecīgajā locījumā).

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 21

“Grozījumi Kandavas novada domes 2014.gada 30.ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par Kandavas 
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 7.panta piekto 
un sesto daļu, 9.panta pirmā daļas 4.punktu, 14.pan-
ta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 17.panta pirmo 
daļu, 21.¹ panta otro un 21.² panta otro daļu, 24.panta 
pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 
6., 8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu 
un likuma par „Pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9) 
punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2014.gada 30.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.10 “Par Kandavas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
(turpmāk - noteikumi), kas apstiprināti Kandavas 
novada domes sēdē 2014.gada 30.oktobra (protokols 

Nr.15 3.§), ar grozījumiem domes sēdē 2016.gada 
29.septembrī (protokols Nr.13 4.§), ar precizējumiem 
domes sēdē 2016.gada 27.oktobrī (protokols Nr.14 
20.§), ar grozījumiem domes sēdē 2018.gada 28.jū-
nijā (protokols Nr.10 4.§), ar precizējumiem domes 
sēdē 2018.gada 30.augustā (protokols Nr.13 1.§) šādu 
grozījumu:

Aizstāt noteikumu 40.punktā aiz vārda “pieņem” nosau-
kumu “Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra 
“Kandavas novada sociālais dienests”” ar nosaukumu 
“Kandavas novada sociālais dienests” un aiz vārda 
“veic” aizstāt nosaukumu “Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūra “Kandavas novada sociālais die-
nests” (turpmāk- Sociālais dienests)” ar vārdiem “So-
ciālais dienests”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 22

“Grozījums Kandavas novada domes 2019.gada 29.au-
gusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās pa-
līdzības pabalstu piešķiršanu””

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likuma”35.panta otro, ceturto un piekto 
daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteiku-
mu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 13. un 15. punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2019.gada 29.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu” (turpmāk - noteikumi), kas 
apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2019.gada 
29.augustā (protokols Nr.10 1.§), ar precizējumiem 
domes sēdē 2019.gada 26.septembrī (protokols Nr.11 
31.§) šādu grozījumu:

Aizstāt noteikumu 5.punktā nosaukumu “Kandavas no-
vada domes pašvaldības aģentūra ”Kandavas novada 
sociālais dienests”” ar nosaukumu “Kandavas novada 
sociālais dienests”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 23

“Grozījums Kandavas novada domes 2015.gada 28.mai-
ja saistošajos noteikumos Nr.13 “Kārtība, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par mazno-
drošinātu Kandavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 14. panta sesto daļu un Ministru ka-
bineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 727 
“Darbības programmas “Pārtikas un pamata mate-
riālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 
2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas no-
teikumi” 4.1.3.3. apakšpunktu.

Izdarīt Kandavas novada domes 2015.gada 28.maija 
saistošajos noteikumos Nr.13 “Kārtība, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par mazno-
drošinātu Kandavas novadā” (turpmāk - noteikumi), 
kas apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2015.
gada 28.maijā

(protokols Nr.9 27.§), precizēti domes sēdē 2015.gada 
25.jūnijā (protokols Nr.11 19.§), ar grozījumiem do-
mes sēdē 2019.gada 25.jūlijā (protokols Nr. 8 3.§) šādu 
grozījumu:

1. Aizstāt noteikumu 2.punktā nosaukumu “Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūra “Kandavas nova-
da sociālais dienests”” ar nosaukumu “Kandavas nova-
da sociālais dienests”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 24

“Grozījumi Kandavas novada domes 2019.gada 29.au-
gusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Par materiālā 
atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta 
trešo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2019.gada 29.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par materiālā atbal-
sta piešķiršanu Kandavas novadā” (turpmāk - no-
teikumi), kas apstiprināti Kandavas novada domes 
sēdē 2019.gada 29.augustā (protokols Nr.10 2.§), ar 
precizējumiem domes sēdē 2019.gada 26.septembrī 
(protokols Nr.11 32.§) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 4.punktā nosaukumu “Kandavas 
novada domes pašvaldības aģentūra “Kandavas no-
vada sociālais dienests”” ar nosaukumu “Kandavas 
novada sociālais dienests”.

2. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:
“30.1 Ja mirušai personai nav ģimenes locekļu (apgād-

nieku) vai personu, kuras varētu uzņemties apbedī-
šanu, Sociālais dienests slēdz vienošanos ar fizisku 
vai juridisku personu par apbedīšanas pakalpojuma 
organizēšanu un izdevumu apmaksu.”.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 25

„Grozījums Kandavas novada domes 2019.gada 
29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par ma-
teriālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības pa-
likušajiem bērniem un audžuģimenēm””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, Mi-
nistru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu 
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 26. sep-
tembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par materi-
ālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības pali-
kušajiem bērniem un audžuģimenēm” (Kandavas 
Novada Vēstnesis, 2019, Nr. 10.) (turpmāk- notei-
kumi) šādu grozījumu:

Aizstāt noteikumu 3. punkta vārdus „Kandavas nova-
da domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada 
sociālais dienests”” ar vārdiem “Kandavas novada 
sociālais dienests”. 

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 26 

“Par Kandavas novada domes 2010.gada 27.maija sais-
tošo noteikumu Nr.9 “Par Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas novada Sociālais 
dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to 
cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
trešo daļu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publis-
ko aģentūras likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Kandavas novada domes 
2010.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr.9 “Par 
Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais dienests” sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un to cenrādi”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Atgādinājums 
nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksātājiem
Tuvojas 2019. gada noslē-
gums un līdz ar to ir pagājis 
arī 4. maksāšanas termiņš 
nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksai. 

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

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”. 

Ja nokavēti 2019. gada maksāšanas ter-
miņi (ir palicis nenomaksāts arī iepriekšē-
jo gadu parāds), pirms maksāšanas lūdzu 
sazināties ar Kandavas novada domes NĪ 
nodaļas nodokļu administratori Agritu Ža-
kaiti, zvanot pa tālruni 63182025 vai rakstot 
e-pastā agrita.zakaite@kandava.lv

Ja kāds no nodokļu maksātājiem vēlas 
turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu saņemt e-pastā (ja vēl 
nesaņem), lūdzu paziņot savu e-pasta adresi 
rakstot uz adresi: dome@kandava.lv vai ag-
rita.zakaite@kandava.lv

Informācija par nekustamā īpašuma no-
dokli un nomaksas iespējām ir pieejama arī 
portālā www.epakalpojumi.lv

Atgādinājums par 
paaugstināto nodokļa 
likmi mājoklim

Atgādinām, ka pamatojoties uz Kan-
davas novada domes saistošiem notei-
kumiem Nr.15 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Kandavas novadā”, 
ja nekustamajā īpašumā – mājoklī taksā-
cijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta 
nav deklarēta nevienai personai, piemēro 
paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 1,5% apmērā no mājokļa kadastrālās 
vērtības (mājokļos, kuros ir deklarēta kaut 
viena persona, nodokļa likme ir 0,2% no 
kadastrālās vērtības).



www.kandava.lv
5KANDAVAS

NOVADA VĒSTNESISAKTUALITĀTES

Kandavas novada dome atgādina un 
informē, ka tuvojas 2019. gada noslēgums 
un ir pagājis zemes nomas maksas apmak-
sas termiņš (31.10.2019.), kā rezultātā lū-
gums 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 
termiņā neapmaksātās summas par katru 
nokavēto dienu līdz saistību izpildei. 

Ja nokavēts zemes nomas maksas sa-
maksas termiņš, pirms veicam zemes no-
mas maksas samaksu, lūgums sazināties 
ar Kandavas novada domes nekustamā 
īpašuma speciālisti Lolitu Šmiti pa tālru-
ni 63107363, e-pasta adrese: lolita.smite@
kandava.lv vai Kandavas novada domes 
nodokļa administratori Agritu Žakaiti, pa 
tālruni 63182025, e-pasta adrese: agrita.
zakaite@kandava.lv vai kādā no pagasta 
pārvaldēm (kuras teritorijā atrodas nomas 
zemes gabals) par aktuālās maksājuma 
summas apmēru uz doto brīdi.

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).

Pabeigti strūklakas pārbūves 
darbi pie Bruņinieku pilskal-
na, Lielā ielā 10A. 

Sintija Kokina | projektu vadītāja |

Pārbūvētā strūklaka ieguvusi jaunu 
veidolu, kurā akcentēta Kandavas sim-
bolika. Strūklakas malu rotā ozola lapas, 
bet uzmanības centrā ir “Zīles” skulptūra, 
kuras krāšņumu pastiprina dažādu nokrā-
su apgaismojums. Strūklakas un “Zīles” 
skulptūras dizaina autors ir mākslinieks 
Gunārs Platpīrs, kurš katru projektu iz-
strādā individuāli.

Strūklakas pārbūves ietvaros tika at-
jaunots esošās strūklakas baseins, kurā iz-
vietota dekoratīvā “Zīles” skulptūra, kā arī 
saglabāts esošais kalna avota ūdensvads 
un sprausla. Jaunais strūklakas risinājums 
paredz papildus ūdens padevi ūdens dau-
dzuma palielināšanai, gadījumā, ja kalna 
avota ūdens daudzums būs nepietiekošs 
strūklakas pilnvērtīgai darbībai. Lai no-
drošinātu nepieciešamo ūdens daudzumu 
baseinā, tika izbūvēts ūdens pieslēgums 
pilsētas ūdensapgādes sistēmai. Pārbūves 
darbus veica SIA “Platpirs design factory”, 
būvdarbu izmaksas ir 17  315,09 EUR. 

Būvuzraudzību veica SIA “RI Pārvaldnieks”, 
būvuzraudzības izmaksas 350,00 EUR.

“Zīles” skulptūras strūklaka šobrīd ir 
ieziemota - atslēgta papildus ūdens pa-
deve. Ziemas sezonā darbosies “mazā” 

strūklaka, kurā ūdens cirkulāciju nodro-
šina tikai avota ūdens. Pavasarī, iestājoties 
atbilstošiem laikapstākļiem, tiks ieslēgts 
galvenais strūklakas elements – “Zīle” un 
novērstas konstatētās nepilnības.

Strūklaka pie Bruņinieku pilskalna 
ieguvusi jaunu veidolu

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” atgādina, ka saska-
ņā ar Kandavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.5. 
„Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uz-
skaites kārtība Kandavas novadā” decentralizētās kanalizācijas 
ietaišu īpašnieks līdz 2020. gada 1. septembrim iesniedz decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu 
saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu.

Kas ir decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas?

– Jebkura kanalizācijas notekūdeņu 
attīrīšanas ietaise vai krājtvertne, kas nav 
pieslēgta pilsētas vai ciema centralizētajai 
notekūdeņu attīrīšanas sistēmai. Tās var 
būt gan rūpnieciski izgatavotas attīrīšanas 
iekārtas, gan attīrīšanas septiķi vai krā-
jtvertnes, jeb tā saucamās asenizējamās 
bedres.

Kāpēc tās jāreģistrē?
– Lai mazinātu vides piesārņojuma 

risku un nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka 
veselību, decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām līdz 2021. gada 31. decembrim 
būs jāatbilst Valsts vides dienesta prasī-
bām. Rūpnieciski gatavotajām attīrīšanas 
ietaisēm jāatbilst to tehniskajai dokumen-
tācijai un jāveic ikgadēja apkope, bet sep-
tiķiem un asenizējamām bedrēm nedrīkst 
būt noplūdes ne gruntī, ne virs zemes, ko 
konstatēt varēs pēc to vizuālā izskata vai 
izvešanas biežuma attiecībā pret lietotāju 
skaitu.

Kam ir pienākums tās reģistrēt?
– Visām fiziskajām un juridiskajām 

personām Kandavas pilsētā un pagastu 
ciemos – Cērē, Matkulē, Valdeķos, Vānē, 
Zantē, Zemītē, kuru īpašumā vai valdījumā 

ir šīs decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas. Uz lauku teritorijām šie noteikumi 
neattiecās.

Kā to izdarīt?
– Reģistru veido un uztur SIA ”Kan-

davas komunālie pakalpojumi”. Pirmrei-
zējai reģistrēšanai nepieciešams tipveida 
iesniegums, kas pievienots iepriekš minēto 
noteikumu pielikumā, un atrodams Kan-
davas novada domes mājaslapā, papīra 
formātā reģistra uzturētāja birojā “Robež-
kalni”, Kandavas pag., Kandavas nov. vai 
pagastu pārvaldēs. Par rūpnieciski izgata-
votām attīrīšanas ietaisēm papildus jāie-
sniedz to tehniskā dokumentācija (ja tāda 
ir). Mēneša laikā pēc reģistrēšanas par to 
tiks paziņots decentralizētās kanalizācijas 
īpašniekam un, ja nepieciešams, tas tiks 
uzaicināts noslēgt līgumu par decentrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās savākto no-
tekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Vairāk informāciju var saņemt: 
– SIA ”Kandavas komunālie 

pakalpojumi” zvanot pa tālr. 63126072, 
63126188, 26603244, rakstot uz e-pastu: 
sia_kkp@inbox.lv, Kandavas novada 
domes interneta vietnē www.kandava.lv 
vai klātienē – vēršoties birojā „Robežkalni”, 
Kandavas pag., Kandavas nov.

Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrēšana

Lai nodrošinātu un 
veicinātu visiem Kan-
davas novada iedzīvo-
tājiem asenizācijas pa-
kalpojumu pieejamību, 
arī 2020.gadā turpi-
nām piedāvāt iespēju 
saņemt asenizācijas pa-
kalpojumus, nepiemē-
rojot papildus maksu 
par ceļa izdevumiem 
Kandavas novada pa-
gastos 1 reizi mēnesī 
konkrētajā dienā pēc 
sekojošā grafika:
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Janvāris 08.01. 09.01. 14.01. 15.01. 22.01. 23.01.

Februāris 05.02. 06.02. 12.02. 13.02. 26.02. 27.02.

Marts 04.03. 05.03. 10.03. 11.03. 17.03. 18.03.

Aprīlis 07.04. 08.04. 15.04. 16.04. 21.04. 22.04.

Maijs 06.05. 07.05. 12.05. 13.05. 20.05. 21.05.

Jūnijs 02.06. 03.06. 10.06. 11.06. 17.06. 18.06.

Jūlijs 07.07. 08.07. 14.07. 15.07. 21.07. 22.07.

Augusts 04.08. 05.08. 11.08. 12.08. 19.08. 20.08.

Septembris 02.09. 03.09. 09.09. 10.09. 15.09. 16.09.

Oktobris 06.10. 07.10. 13.10 14.10. 20.10. 21.10.

Novembris 03.11. 04.11. 10.11. 11.11. 24.11. 25.11.

Decembris 02.12. 03.12. 09.12. 10.12. 16.12. 17.12.

2020. gada 
asenizācijas 
grafiks

Paziņojums 
pašvaldības zemes 
nomniekiem

No 2020. gada 1. janvāra 
Būvniecības informācijas 
sistēmas lietošana (BIS) būs 
obligāta visiem būvniecības 
procesā iesaistītajiem, to pa-
redz Būvniecības likums.

Kristīne Briede | Būvvaldes vadītāja |

Būvniecības informācijas sistēma jeb 
BIS (www.bis.gov.lv) ir publisks portāls, 
kurā tiek nodrošināta informācijas aprite 
starp būvniecības procesa dalībniekiem, 
tiek uzturēti būvniecības procesam ne-
pieciešamie reģistri un ar būvniecības 
procesu un reģistriem saistītie elektronis-
kie pakalpojumi. No 2020. gada 1. janvāra 
visas būvniecības ieceres (paskaidrojuma 

raksti, apliecinājuma kartes, būvniecības 
iesniegumi) būvvaldē iesniedzami tikai 
elektroniski caur BIS sistēmu. Sāksies pil-
nīga būvniecības procesa dokumentāci-
jas elektroniska aprite un tas skars arī tos, 
kuri vēlēsies veikt mazākus būvniecības 
darbus, piemēram, uzcelt malkas šķūnī-
ti. Savukārt tie būvniecības procesi, kas 
ir uzsākti papīrā formātā līdz 2020. gada 
1. janvārim, varēs tikt turpināti arī papīra 
formātā, bet ieteicams tālākos procesus 
kārtot elektroniski.

Izmantojot BIS, cilvēkam vairs nebūs jā-
nes uz iestādi dokumenti, lai tos saskaņotu. 
Turpmāk to visu varēs izdarīt elektroniski. 
Turklāt šajā sistēmā ikviens varēs precīzi iz-
sekot savai būvniecības procesa gaitai – kad 
iecere ir reģistrēta būvvaldē, kad saskaņota, 
kad akceptēta.

Sīkāka informācija www.bis.gov.lv

Par būvniecības dokumentu 
elektronisko apriti
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS VĒSTURE

Kādreiz veci ļaudis teica, ka 
labāk iet pie beķera nekā pie 
aptieķera. Bet dzīve ir dzīve, 
katram no mums reizi pa reizei 
jāmēro ceļš uz aptieku, kaut vai 
pēc plākstera. Abās Kandavas 
aptiekās – gan „Vecajā aptie-
kā”, kuru vada Ilze Grantiņa, 
gan aptiekā „Ozolāji” (vadītāja 
Astra Dīriņa) – mūs sagaida 
zinošas, izpalīdzīgas un smai-
došas „aptieķnieces”.

Astra Dīriņa | SIA „Vecā Kandavas 
Aptieka” aptiekas „Ozolāji” 
vadītāja |

Aksilda Petrevica | Kandavas 
novada muzeja vēsturniece |

Kādu laiku atpakaļ, papildinot savas zi-
nāšanas Rīgas Stradiņa universitātes Farmā-
cijas fakultātē, Astra Dīriņa meklēja ziņas 
par Kandavas aptieku vēsturi. Pirms neilga 
laika, kad man atkal bija „jāiet pie aptieķnie-
ka”, sarunā abas pārsteigtas konstatējām, ka 
aptiekai šogad 250 gadi! Vai vēl kāda iestāde 
Kandavā var lepoties ar tādu dzimšanas die-
nas ciparu! Kopā ar Astru Dīriņu sapratām, 
ka viņas studiju laikā atrastā un apkopotā 
informācija ir pelnījusi plašāku lasītāju loku. 

Šoreiz publikācija par aptiekas pirmsā-
kumiem no 18.gs.otrās puses līdz 19.gs. trīs-
desmitajiem gadiem.

„Katra pilsēta, katrs miests un ciemats 
lepojas ar to, kas tam ir. Tā var būt skola 
vai ambulance, veikals vai kāda ievērojama 
celtne. Tā var būt arī aptieka. Aptieka vaja-
dzīga visiem, tajā var saņemt palīdzību, 
padomu vai vienkārši labu vārdu un tas 
savu reizi noder katram. Aptieku vēsture 
visumā ir diezgan noslēpumaina lieta, jo 
bieži vien par aptieku rašanos, darbību 
un aptiekāriem ziņas ir visai skopas un grūti 
atrodamas. Par Kandavas aptiekas atvērša-
nas gadu precīzu ziņu nav, tāpēc jāsamie-
rinās ar to, ka ir zināms – jau 1769.gadā tā 
pastāvējusi.

Pirmais zināmais aptiekārs, kas strādā-
jis šajā aptiekā bijis Dītrihs Grūbe (Dietri-
ch Grube). Par Grūbes aptiekāra gaitām ne 
pirms darba Kandavas aptiekā, ne Kandavas 
aptiekas īpašnieka statusā īpašu ziņu nav, vien 
profesionālās darbības sākuma gada skait-
lis  – 1769.g. (arī aptiekas darbības sākums) 
un 1783.gads – miris Kandavas aptiekārs 
Dītrihs Grūbe. Interesants ir arī viņa specia-
litātes apzīmējums – „Medizien-Apotheker”. 
Visticamāk, ka viņam bija divas profesionā-
lās izglītības – bez aptiekāram nepieciešamās 
apmācības apliecinājuma, bija arī dokuments 
par medicīnas apmācību.

Pēc Grūbes nāves desmit gadus nav ziņu 
par Kandavas aptiekas īpašniekiem vai pār-
valdniekiem. Tikai 1794.gadā tiek minēts 
Gotfrīds Špīlfogels (Gottfried Spielvogel, 
nācis no Dancigas), kurš, kā var nojaust, 
ilgi Kandavā nav aizkavējies. Ziņas par viņa 
darbību Kandavā ir neskaidras un pretrunī-
gas, liekas, ka kaut kas nav bijis kārtībā ar 
aptiekāra profesionālajiem dokumentiem. 

Vēl Špīlfogelam bijusi 
saistība ar kādu aptieku 

Ventspilī, kas, liekas, to-
reiz nebija atļauts. Lai arī ir 

liecības, ka uzturējies Kandavā 
ilgāk, jo 1798.gadā krista baznīcā savu bēr-
nu, 1817.gadā minēts kā krusttēvs kādam 
mazulim, aptieku viņš pārdeva jau 1797.
gadā. Ziņas par viņu Kurzemes Medicināl-
pārvalde pieprasa no Kandavas aptiekāra 
vēl 1825.gadā, bet Pēterburgas instances par 
Špīlfogelu interesējas vēl 1828.gadā. 

Nākošais Kandavas aptiekārs bija Frīd-
rihs Augusts Reineke (Friedrich August Re-
ineke). Dzimis ap 1770.gadu Brandenbur-
gā. 1797.gadā nopērk Kandavas aptieku no 
Špīlfogela. Kaut arī nopircis aptieku, tomēr 
viņa darbošanās farmācijas jomā Kandavā 
bija apgrūtināta. 1798.gadā Reineke gan no-
kārto Kurzemes Medicinālpārvaldē aptiekā-
ra eksāmenus, tomēr attiecīgo dokumentu 
saņemšana kavējas. Līdz ar to viņš Krievijas 
impērijas robežās tika uzskatīts par aptiekā-

ra zelli, kuram nav tiesības būt par aptiekas 
īpašnieku. Lai arī 1810.gadā Reineke saņē-
ma provizora* diplomu Pēterburgā, Kan-
davas aptieku viņš jau bija paspējis pārdot. 
Turpmākā farmaceita darbība vairs ar Kan-
davu nesaistījās. 

1799.gadā no Reinekes Kandavas ap-
tieku nopirka Jozefs Augusts Mecke (Jos-
eph August Mezke 1773.?- 1833.) Viņa 
dzimtene bija Kēnigsberga (tagad Krievi-
jai piederošā Kaļiņingrada) Prūsijā. 1792.
gadā Jozefs Augusts Mecke bija nodevis 
pilsoņa zvērestu un, tā kā aptiekāra specia-
litāte un rocība atļāva, iegādājies aptieku 
Kuldīgā. Tajā pašā gadā viņš apprecējās ar 
Bikstu muižas dzimtkunga, majora Kor-
fa meitu Šarloti Eleonoru fon Korfu. 1798.
gadā Mecke nokārto aptiekāra eksāmenus 
pie Kurzemes Medicinālpārvaldes. Iemesls 
vienkāršs  – arī Kurzeme 1795.gadā tiek 

pievienota Krievijas impērijai. Lai likumīgi 
strādātu savā profesijā, atkārtoti jānokārto 
pārbaudījumi specialitātē tieši Krievijā. Šajā 
brīdī viņš veiksmīgi pārdod aptieku Kuldī-
gā (saņemot 2x lielāku naudas summu nekā 
bija pircis) un nopērk aptieku Kandavā. Tie-
sa, vēlāk Kandavas aptiekas pārvaldi uztic 
savam znotam Johanam Frīdriham Teodo-
ram Mnioham (Johann Friedrich Theodo-
rih Mnioch). Pats turpmākos gadus vairāk 
uzturas Talsos, pārvalda ārsta F.V.Kupfera 
aptieku (1824.- 1831.; 1832. – 1833.) Mecke 
nomira 1833.gada 27.jūlijā 60 gadu vecumā 
Kandavā.

Par Meckes znotu J.F.T.Mniohu (? – 
1833.) zināms, ka 1804.gadā viņš nokārtoja 
provizora eksāmenus. 1812.gadā Mniohs 
apprecēja Kandavas aptiekāra Meckes meitu 
Annu Elizabeti. Kopš tā laika līdz savai nāvei 
Mniohs pārvaldīja Kandavas aptieku. Diem-
žēl savu sievastēvu viņš pārdzīvo tikai par 
diviem mēnešiem – 1833.gada 30.septembrī 
mirst. XIX gadsimta 30.gados Kurzemē plo-
sījās holēra. Iespējams, abi aptiekāri kļuva šīs 
epidēmijas upuriem. Aptieka palika manto-
jumā atraitnei un1836.gadā par tās pārvald-
nieku kļuva Mniohu nākamais znots Johans 
Karls Rīgers (Johann Karl Rieger). Mnioha 
atraitne Anna Elizabete nomira Kandavā 
1869.gada 29.janvārī.

Svarīgi būtu zināt arī vietu un ēku, kur 
aptieka atradusies. Ja aptieka minēta jau 
1769. gadā, tad Kandavas aptiekas ēka pir-
mo reizi vēstures avotos minēta 20 gadus vē-
lāk – 1789.gadā, taču atrašanās vieta īsti nav 
zināma. Par ēku, kuru esam pieraduši saukt 
par Veco aptieku, ir izteikti minējumi, ka tā 
celta pēc viena no lielajiem ugunsgrēkiem 
(1870.gadā un 1881.gadā). Tad dokumentos 
parādās 1877.gads, kad aptiekas vajadzībām 
tiek uzcelta mūra ēka, kas kalpo aptiekai vēl 
šodien.”

*provizors – speciālists ar augstāko farmacei-
tisko izglītību (šo apzīmējumu īpaši lietoja caris-
kajā Krievijā un PSRS)

Cilvēces pastāvēšanas gadu 
tūkstošos ir radušās tradīcijas, 
kurām ir ilga un daudzslāņai-
na vēsture. Ziemas saulgriežu 
laiks nav izņēmums. Un šo-
dien daudzās tradīcijas, rituāli 
ir kā kārtains pīrāgs, kurā 
sapinušās gan pagāniskās, gan 
kristietības, gan šodienas pa-
tērētājsabiedrības tradīcijas.

Aksilda Petrevica | Kandavas novada 
muzeja vēsturniece |

Vai gaidām Ziemsvētkus vai Ziemas 
saulgriežu svētkus? Ziemsvētkos ir eglītes 
pušķošana, galda klāšana, svecītes un dze-
joļu skaitīšana, tomēr galvenā darbība ir 
sēdēšana pie galda. Ziemassvētki ir skaistu 
sajūtu un pārdomu laiks.

Savukārt Ziemas saulgriežos neviens 
nav pasīvs skatītājs, visi ir darītāji, turklāt 
ne tikai sagatavošanas procesā, bet visā 
saulgriežu svinēšanā. Saulgriežus ir grūti 
svinēt dzīvoklī, jo ir gan ugunskurs, gan 
bluķa vilkšana. Tā ir kustība, rituāls, darbī-
ba, kurā katrs ir dalībnieks, lai sapostu un 
izrotātu māju un sētu, lai sagatavotu cie-
nastu, sagaidītu vai pats dotos ķekatās, ietu 
rituālās rotaļās, jo tieši Ziemas saulgriežos 
ir visvairāk rotaļu.

Svarīgākais – ar kādu attieksmi pret 
svētkiem izturamies, cik ieliekam no sevis. 
Svarīgs ir process, izjūtas, saturs. Visi va-
rianti ir pareizi, jo tie ir jūsu svētki, tiem 
jādara jūs laimīgus! Mēģināšu pastāstīt par 
dažādiem šo svētku elementiem.

EGLĪTE – Eiropas ziemeļu tautām tā 
simbolizē mūžīgo dzīvību, senču dzīvību, 
atbaida ļaunos garus (arī senlatviešu kāzu 
tradīcijās). Senlatvieši eglīti Ziemassvētkos 

Kandavas „Vecā aptieka” šogad 
svin 250. pastāvēšanas gadadienu 

Zināms, ka 
jau 1769. gadā 
Kandavas 
aptieka 
pastāvējusi.

Nopietni un ne tik nopietni par Ziemsvētkiem un Ziemas saulgriežiem

Kafejnīca „Kandava” piedzīvo pārvērtības
Kafejnīcas „Kandava” apmek-
lētājus iepriecina pārvērtī-
bas, kas tapušas pateicoties 
veiksmīgai vairāku Kandavas 
uzņēmēju sadarbībai. 

Ilze Dravniece | Kandavas TIC vadītāja |

Kafejnīcas „Kandava” saimnieki Gun-
tars Indriksons un Agnese Fedorenko jau 
sen vēlējās mainīt kafejnīcas interjeru un 
tādēļ uzrunāja dizaineri Baibu Rulli, lai viņa 
palīdzētu uzburt mūsdienīgāku interjeru. 

Sarunā Baiba atzina, ka tas bijis izaici-
nājums, jo pārvērtību realizēšanas laiks bijis 
pavisam īss - tikai pusotra nedēļa. Bija jāra-
da vieta, kas raksturotu Kandavas identitāti, 
kas patiktu gan vietējiem, gan viesiem. 

Kafejnīcai vajadzēja akcentēt Kanda-
vas raksturu, tāpēc interjera veidošana 
bija radošs process, kurā iesaistījās vesela 
komanda. Kopējo interjeru veidoja Baiba 
Rulle, viņas pārziņā bija krāsu gamma, 
mēbeļu izvēle, apgaismojums, omulīgas 
atmosfēras radīšana, kas tika panākts ap-
vienojot dažādas detaļas un radošus ri-
sinājumus. Piemēram, antīkas lietas tika 
miksētas ar interjera lietām, kas piejamas 
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par demokrātiskām cenām. Koka detaļas 
tapa pateicoties Jānim Jirgenam un Intam 
Elertam. Mājīgās kafejnīcas apgaismojums 
tika radīts izmantojot pašu veidotās lam-
pas, to autors Jānis Jirgens, „GARDEN 
lamp collection”. Metālkalumi - svečturi, 
puķu kastes tapuši sadarbojoties Gun-
taram Indriksonam un Intam Elertam. 
Krēsliem jaunas auduma kleitas darinājusi 
tērpu māksliniece Danuta Ābele. 

Kafejnīcas interjeru papildina vēsturis-
kās fotogrāfijas no Kandavas novada mu-
zeja krājumiem, kuras atlasījusi un ieteikusi 
muzeja speciāliste Diāna Isaka. Tapis bērnu 
stūrītis un omulīgas vietiņas, kur nesteidzīgi 
baudīt maltīti. 

Kafejnīcas mājīgā atmosfēra mudina šeit 
uzkavēties ilgāk. Prieks, ka Kandavā atdzi-
musi viena omulīga kafejnīca, kurā baudīt 
ikdienas vai svētku ēdienreizi.

necirta un nenesa mājās. Bluķa vilkšana un 
dedzināšana gan notika. Arī notikums, ar 
kuru mēs lepojamies – pirmā Ziemassvētku 
eglīte Eiropā 1510.gadā Rīgas rātslaukumā 
(nevis mājās) tika simboliski sadedzināta 
(bluķis?). Nu jau gandrīz pirms 200 ga-
diem vācu zemēs Ziemsvētku laikā mājās 
parādījās eglītes, kuras kāra pie griestiem, 
ar galotni uz leju. Karalienes Viktorijas vīrs 
princis Alberts šo paražu ieviesa Anglijas 
karaļnamā.

EGLĪŠU ROTĀJUMI – atkal va-
ram lepoties, jo Vecrīgas arheoloģisko iz-
rakumu laikā 17.gs. slānī, vietā, kur bija 
kāda turīga rīdzinieka nams, tika atrasta 
akmens bumbiņa ar āķīti. Speciālisti ir vie-
nisprātis, ka tas ir viens no vissenākajiem 
Eiropā atrastajiem eglītes rotājumiem. 
Varat pārliecināties paši Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejā.

PUZURI – senlatviešu analogs eglītei – 
tā saucamie ķisti – saulītes, puzuri, salmu 
virtenes, kartupeļu saulītes. Īpaši jau puzuri 
(kā radies mūsu Pūzurgravas nosaukums?)- 
harmoniski sakārtota Visuma modelis, lab-
vēlīgi ietekmē gan vidi, gan cilvēkus. Pati 
forma, zeltainā krāsa palīdz Saulītei tikt at-
pakaļ Debesu kalnā. Puzura centrālā daļa ir 
ar četrām asīm, kas apzīmē četras debess pu-
ses, savukārt vertikālā, ar trim asīm- pagāt-
ni, tagadni, nākotni. Tradicionālajā puzurī 
ir divpadsmit mazie „lukturīši”-12 mēneši. 
Puzuriem kustoties, veidojas noslēpumaini 
ēnu raksti uz sienām - tur, kur ir vibrācija, 
neuzkrājas slikta enerģija.

ADVENTES VAINAGS – sā-
kotnēji vairāk raksturīgs luterāņiem. Tra-
dīcijas sākums- 1833.gadā koka krustu ar 
egļu zariem izpušķoja un iededza 23 sve-
ces Hamburgas bērnu patversmes bāreņi. 
Četras sveces bija baltā krāsā - svētdienas, 
kristietībā prieka un augšāmcelšanās die-
nas, arī simboliski atgādina par izraēļu 

tautas 40 gadu maldīšanos tuksnesī, aizejot 
no Ēģiptes gūsta; deviņpadsmit sarkanās 
krāsas sveces-Jēzus Kristus cilvēkmīlestī-
bas simbols. 

Ja eglītē vai Adventes vainagā vēlaties 
ielikt sveces, sekojot latviskajam krāsu 
kodam, noderēs Valda Celma grāmatā 
„Latvju raksts un zīmes” dotā informāci-
ja. Latviskais četru krāsu kods liecina par 
mūsu tautas līdzsvarotu un harmonisku 
psihi; saskaņu ar kosmiski universālajām 
gaismas enerģijām. Sarkanā – aktivizējo-
šā, stimulējošā, dod pārliecību par saviem 
spēkiem. Tumši zilā – mierīga atbrīvotības 
sajūta, aizsargātība, apmierinātība, pietie-
kamība. Zaļā – egles krāsa – stingrības un 
stiprības sajūta, iekšēja stabilitāte, neatlai-
dība, pašpārliecība, pašapliecinājums, paš-
cieņa, secīga rīcība. Dzeltenā – atvērtība, 
vieglums, prieks, plašums, iekšēja brīvība.

PASTKARTES – 1843.gada Zie-
massvētkos Anglijā kāds Henrijs Kols pir-
mo reizi pa pastu nosūtīja Ziemassvētku 
apsveikumu. Kaut gan sākums ir senajā 
Ķīnā (galu galā- papīra dzimtene)- ja esi 
atnācis ciemos, bet saimnieku nav mājās, 
atstāj kartiņu ar savu vārdu.

Vai atcera-
ties laikus, kad 
pastkastīte vienkārši bija pilna 
līdz augšai un jūsu apsveikumam vairs vie-
tas nebija? Teiksiet – citi laiki… Dārgi, bet 
personīgāk gan. Un kas par to, ka, rakstot 
ar roku, meklējot katram savu īpašo teks-
tu, aiziet vesela diena. Svētku laikā saņem-
tās pastkartes kļūst par daļu no svētku ro-
tājuma mājās – vai pie durvīm, pie lustras 
vai speciāli veidotā virtenē. Un pēc tam var 
glabāt 200 gadus – vēsturei!

DĀVANAS – drīzāk – dāvanu pie-
gādātāji. Šajā jautājumā gan pasaules tau-
tas ir radošas. Somijā un Ziemeļamerikā, 
Norvēģijā un Polijā, Dānijā un Igaunijā ir 
ciemi, pilsētas un pasta nodaļas, kuras ir 
svēti pārliecinātas, ka Ziemsvētku vecīša 
dzimtene ir tieši tur. Ja neskaita mūsu bu-
deli – tēvaini, kuram ir pavisam citas funk-
cijas Ziemassvētkos, visu šo vecīšu pirm-
sencis vairāk vai mazāk ir Svētais Nikolass. 
Un viņš dzimis un dzīvi pavadījis (3./4.gs.) 
tagadējā Turcijā. Tikai viņa pīšļi 11.gs.pār-
vesti uz Itāliju. Tieši viņš savas dzīves laikā 
centies slepus palīdzēt ar dāvanām ļaudīm, 
kam tas bijis nepieciešams.

Ziemas saulgrieži nav iedomājami bez 
mēģinājumiem paredzēt turpmāko dzīvi, 

nākotnes zīlēšanas. Precības, 
laika apstākļi, turpmākā dzīve. 
Vaimanājam par to, ka ziemas-
svētkos nav sniega? Te atbilde:

Sidrabiņa lietiņš lija
Ziemas svētku vakarā,
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja.
Svinēja mūsu senči Ziemas 

saulgriežus kārtīgi – trīs dienas 
un trīs naktis (20.-22.decembris). 
Galdā cēla visu, kas bija laukos, 
dārzos un kūtīs izaudzēts. Sāls, 
maize, uguns – uz galda svētku 
laikā goda vietā. Noteikti kāds cie-
nasts arī naktī jāatstāj uz galda. Arī 
simboliskie ēdieni gadsimtos mai-
nījās. Viens variants:

Dzērvenes – lai sārti vaigi
Bietes – lai karstas asinis
Zirņi – lai nebūtu jāraud; lai ir nauda
Zivis – zvīņas makā, lai pievelk naudu
Kāļi – lai visi veseli
Rutki – lai visi stipri
Graudi – lai mājās nebūtu rāšanās
Pupiņas – lai bērni veseli
Burkāni – lai laime mājās
Kāposti - lai labklājība
Pīrāgi – lai omulība mājās
Kartupeļi – lai nebūtu bada.

Pasakas un nostāstus vakaros drīkst 
stāstīt tikai līdz Ziemassvētkiem, citādi 
dienai kļūstot garākai arī mēle izstiepjo-
ties, to atcerieties!

Vēl mazs atgādinājums - kad cilvēks 
dāvina kaut ko tādu, ko viņš pats ir radījis, 
tad viņš dāvina pašu dārgāko – savu laiku, 
savu prasmi, savu izdomu. Lai jums jauks 
gadu mijas laiks!

*Paldies Tradicionālās kultūras ini-
ciatīvu centra „KasTe” dalībniecei, manas 
krustmeitas Undīnes Kamenes mammai 
Baibai Rozei par idejām.

Nopietni un ne tik nopietni par Ziemsvētkiem un Ziemas saulgriežiem

Kafejnīca „Kandava” piedzīvo pārvērtības Iedzīvotāju sapulcēs SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Dz. Rušmanis informēja 
par izmaiņām Ugunsdrošības noteikumos, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī. 
Šie noteikumi paredz, ka katrā dzīvoklī un dzīvojamajā mājā jābūt uzstādītam autonomajam 
ugunsgrēka detektoram jeb tā saucamajam dūmu detektoram. Dzīvoklī būtu jābūt vismaz vienam 
detektoram, savukārt dzīvojamajā mājā vismaz vienam katrā stāvā. Papildus dūmu detektoriem 
privātmājās jābūt arī ugunsdzēšamajam aparātam ar dzēšanas pakāpi sākot no 21A vai 113B.
Dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz telpā radušos sadūmojumu, radot spalgu skaņas signālu, ar 
to savlaicīgi paziņojot apkārtējiem par iespējamu ugunsnelaimi. Praksē ir pierādījies, ka, nostrādājot 
dūmu detektoram, novērst ugunsnelaimes lielākus postījumus izdevies aptuveni 75% gadījumu.
Pašu ierīci brīvi iegādāties var visdažādākajos veikalos, taču uzmanību jāpievērš CE marķējumam uz 
pašas ierīces, kas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas savienības izvirzītajām tehniskajām prasībām.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” darbinieki nepieciešamības gadījumā ir gatavi konsultēt vai 
sniegt palīdzību tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri paši saviem spēkiem detektorus uzstādīt nevar.

Dzintars Rušmanis, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis

Par izmaiņām Ugunsdrošības noteikumos

Noslēgts būvdarbu līgums  
par siltumtrases pārbūves darbiem Kūrorta ielā 
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (SIA “KKP”) 2019.gada 
26.novembrī parakstīja līgumu ar SIA „Amatnieks”, reģ. Nr.49203000191 par būvdarbu uzsākšanu 
siltumtrases pārbūvei Kūrorta ielā. Būvdarbu līguma kopējā summa sastāda EUR 273 948,29 
bez PVN un plānots, ka darbi tiks uzsākti 2020.gada pavasarī. Kandavas pilsētas siltumapgādes 
sistēmas energoefektivitāte paaugstināšanas būvdarbi tiek finansēti Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, 
īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” ietvaros. 
Projekta ieviešanas būvuzraudzību veiks SIA „Akorda”, reģ. Nr.40003686472 par līguma summu 
EUR 10 990,00 bez PVN. 
Projekta īstenošanas pašu finansējuma daļai Kandavas novada dome ir saņēmusi finansējuma 
atbalstu no Valsts kases un veiks ieguldījumus SIA “KKP” pamatkapitāla palielināšanai.

Sagatavoja: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”



8
2019. gada 5. decembris

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS AKTUALITĀTES

Valsts svētkos zelta nozīmīti 
„Kandavas novada Goda pilso-
nis” saņēma ilggadēja kultūras 
darbiniece, Mākslas galerijas 
„Vējspārns” vadītāja Ilzīte 
Grinberga.

Piedāvājam interviju ar Ilzīti Grinbergu.

Sasniedzot zināmu briedumu, cilvēks 
nevilšus sāk izvērtēt aizvadītos gadus, sa-
sniegtos sapņus, īstenoto vai neīstenoto. 
Kā Tu vērtētu savas dzīves ritējumu?

– Vistrāpīgāk to pateikusi kāda dzejnie-
ce, viņas vārds gan dienu steigā piemirsies. 
”Vai savas dienas kā akmeņus veļu kalnā? 
Nē, katru dienu es izeju kā pļavā, un manā 
vālā tiek gan raskrēsliņi ar baltām saulēm 
lapu riekšās, gan sārtā āboliņa prieks, gan 
ugunspuķu kvēlums. Ir arī grīšļazāle pa 
vidu, nekur nederīga un spīva, un vērmeļu 
sauja nopļautā vālā palsi smaržo. Bet pļavā 
jau visādas zāles aug un nemaitā siena klēpju 
svaigo, vasarīgo smaržu. Kad saule pār egļu 
galotnēm lejup kāpj, manas rokas ir gurdas, 
bet saldi sāp un acis noreibušas no pļavzie-
du raibuma. Nē, es nevedu smagu akmeņu 
krāvumu pret vakaru, bet smaržīgus siena 
klēpjus, savas dienas pļāvumu.” Tas ir tieši 
par mani teikts!

Tad tu gribi sacīt, ka savu dzīves gāju-
mu izjūti kā smaržīgu siena pļāvumu? 

– Jā, ļoti atbilstoši man, tik tiešām, tā es 
to izjūtu un tāpēc man šī dzeja patīk. Tāpat 
ir ar Maijas Laukmanes dzejoļiem, tie ir tik 
ļoti dvēseliski, dziļi un vienmēr jebkuros 
dzīves gadījumos es tos izmantoju. Viņas 
dzeja mani uzrunā, sajūtu tajā gara radnie-
cību. Tas ir tieši tāpat, kā veidojoties kontak-
tiem ar cilvēkiem, ko sastopam dzīves ceļos, 
katra satikšanās nes ko jaunu, iedvesmojošu, 
jo skaistāk par visām puķēm jau zied cilvēka 
acis un sirds....

Vai tas jūtīgums, tieksme pēc māskslas 
un visa skaistā, kas tik dziļi tevī ielikts, jau 
no tavas bērnības nācis?

– Jā, interesanti, ka tas bija pamanāms 
jau no bērnības, varbūt tas nācis no mana 
vecātēva, kas bija režisors Viesītes pusē, vai 
no viņa māsas, kas bija skolotāja un dar-
bojās teātrī. Es pati arī piedzimu Viesītē. 
Tur mums bija lauku īpašums, Kurzemē 
nokļuvām 1944.gadā, bēgļu gaitās. No stās-
tītā zinu, ka padomju armija bija vairs tikai 
kādus 13 kilometrus no mūsu mājām, kad 
ceļa galā norunātajā laikā sastājās kādi 90 
pajūgi un visi devās nezināmā ceļā. Sāku-
mā vecāki domāja, ka patversies Vidzemē 
pie radiem, bet galu galā nokļuvām Turlavā. 
Labi cilvēki mūsu ģimeni uzņēma, es biju 
pavisam maziņa, mamma mani uz rokām 
nesa... Vecmāmiņa būdama skolotāja, drīz 
Turlavā dabūja darbu skolā, tur arī palikām. 

Pabeidzu Turlavas septiņgadīgo skolu, vi-
sus gadus darbojos skolas pašdarbībā, lasīju 
dzeju, spēlēju teātri, bet mana pirmā uzstā-
šanās esot bijusi jau trīs gadu vecumā kādā 
pagasta sarīkojumā, kad deklamēju dzejoli 
„Ziemsvētku jūtas”. Kad 1949.gadā sākās 
izvešanas uz Sibīriju, dzīvojām vienās bai-
lēs, vectēvs bija aizsargs, kur atrodas mūsu 
tēvs, kas bija iesaukts armijā, nezinājām.... 
bet paldies dievam, izsūtījums mūs neskāra. 
Kaimiņi zināja mūsu stāstu, bet nenodeva.

Kā tālāk ritēja tavas gaitas?
– Pabeidzu Alsungas vidusskolu, mam-

ma otreiz apprecējās, arī tētim bija cita ģi-
mene, viņš dzīvoja emigrācijā. Savu tēvu sa-
tiku tikai pēc 46 gadiem, kad Latvija atguva 
neatkarību un es ciemojos pie viņa Kanādā. 
Vidusskolas laiks nav palicis tik spilgtā at-
miņā, kā bērnība, bet dzeju deklamēju vien-
mēr, tāpēc nebija grūti izlemt, kur mācīšos 
tālāk. Arī mamma un vecmamma atbalstī-
ja manu izvēli mācīties kultūras jomā. Pēc 
skolas beigšanas devos uz Rīgu un iestājos 
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma 
režijas nodaļā. Pēc sadales mani nosūtīja uz 
Aizputi. Biju priecīga, ka tuvu mājām, bet 
izrādījās, ka kultūras nami apvienojušies 
un brīvas darba vietas vairs nav. Devos at-
pakaļ uz Rīgu, un ministrijā man piedāvā-
ja darbu Maltā vai Tukuma rajonā. Malta 
Latgalē man likās ļoti tālu, tāpēc izlēmu par 
labu Tukumam. Izrādījās, ka kultūras dar-
binieku vajag Kandavā un tā 1964.gadā es 
nokļuvu šeit, kur arī esmu pavadījusi mūža 
lielāko daļu.Un pats interesantākais ir tas, ka 
direktora kabinets un administrācijas telpa 
atradās vietā, kur mēs tagad sarunājamies, 
un kur es tagad pavadu lielāko dienas daļu – 
tepat „Vējspārnā”. 

Kā iedzīvojies Kandavā, kā tev te pati-
ka, kā tevi uzņēma, un kas bija tavi pirmie 
darba kolēģi?

– Kultūras nama direktors bija Alfrēds 
Tērauds, kolorīta personība, viņš bija arī 
dramatiskā kolektīva režisors, atceros brī-
nisķīgos iestudējumus „No saldenās pude-
les”, „Vainīgie”. Pašai spilgtā atmiņā arī mans 
pirmais režijas iestudējums- Ostrovska luga 
„Bez vainas vainīgie”. Galveno lomu spēlēja 

Nellija Bērziņa, viņas partneris bija Ilmārs 
Morāns. Izrādē darbojās liels aktieru ko-
lektīvs. Tad sekoja luga „Pēdējais lidojums”, 
viencēliens „Kaija”. Dažās izrādēs, ko ie-
studēja Alfrēds Tērauds, pati ielecu lomās. 
Vadīju kultūras nama māksliniecisko daļu, 
darbs bija interesants un kultūras dzīve in-
tensīva. Tajā laikā kultūras jomā Kandavā 
darbojās arī brīnišķīgs cilvēks -Ārija Liģe.

Tavā dzīvē bija posms, kad aktīvi sa-
darbojies ar ansambli „Kolēģi”, vadīji kon-
certus, braucāt ar koncertprogrammām 
pa visu Latviju un ārpus robežām.

– Kad atnācu uz Kandavu, kultūras 
namā bija ansamblis „Melodija”, kuru vadī-
ja Ziedonis Linde, bet drīz vien radās jau-
nu puišu kolektīvs – vokāli instrumentālais 
ansamblis”Kolēģi”, ar kuru mums izveidojās 
ilgstoša draudzība koncertdarbībā. Visur, 
kur braucām, mūs labi uzņēma, patika pui-
šu radītā un spēlētā mūzika, vēlāk iesaistījās 
arī meitenes un solistes, bijām arī Maskavā, 
piedalījāmies kādā Vissavienības skatē, no 
Latvijas divi kolektīvi- mēs un ansamblis 
no Ogres. Es runāju krieviski ar akcentu un 
vadītājs Nikolajs Tohvs pēc uzstāšanās no 
žūrijas dabūja sukas, par to. Trīsdesmit gadu 
pēc kara pagājuši, bet vēl krieviski ar akcen-
tu runājot!

Nākošais periods ir vairāk nekā div-
desmit Valdeķu kultūras namā un Kan-
davas tehnikuma bibliotēkā nostrādātie 
gadi.

– Jā, 1972.gadā aizgāju strādāt uz Valde-
ķu kultūras namu par mākslinieciskās daļas 
vadītāju, direktors bija neaizmirstamais Al-
donis Freibergs, vēlāk Gunta Kiršpile. Strā-
dājām kopā arī ar Agritu Rožkalni un Inesi 
Freibergu. Arī šo laiku atceros ar prieku. 
Valdeķos notika pirmā Tukuma rajona kul-
tūras darbinieku diena, daudz koncertu, rī-
kojām balles, dažādu profesiju sarīkojumus. 

Nākamais izaicinājums tavā dzīvē bija 
„Vējspārns» Kā radās ideja par mākslas 
galerijas izveidi, kas bija tavi atbalstītāji 
un padomdevēji?

– 1995. gada 1.martā tika likti pamati 
mākslas galerijai „Vējspārns”, es kļuvu par 
tās vadītāju. Bet šī notikuma vaininieks bija 

mans dēls Arnis, viņš studēja Mākslas aka-
dēmijā un mācoties ceturtajā kursā sāka 
rīkot savas izstādes. Tā man radās ideja, ka 
arī Kandavā varētu veidot mākslas telpu- iz-
stāžu zāli. Devos ar savu ideju pie toreizējā 
domes priekšsēdētāja Daiņa Rozenfelda un 
viņš mani atbalstīja, iedeva man štata vie-
tu, pats vienmēr apmeklēja galerijā rīkotās 
izstādes. Izmantojot iespēju, vēlos viņam 
pateikt paldies par toreizējo pretimnākša-
nu. Sākumā galerijā rīkojām vietējo māks-
linieku un mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstādes, pamazām uzrunājām arī profe-
sionālos gleznotājus, organizējām mākslas 
dienas Kandavā. Vēlāk ap 2010. gadu sākām 
Mākslas plenēru organizēšanu. Bet viens jau 
nav darītājs, visa pamatā ir komandas darbs. 
Tāpat vēlos pateikt lielu paldies sponso-
riem, lielākajiem atbalstītājiem Ingunai un 
Mamertam Vaivadiem, Stefānijai un Oska-
ram Neibergiem, tāpat izstāžu atklāšanu un 
plenēru organizēšanu atbalstījusi kafejnīca 
„Ieviņa”, Viesturs Dreimanis, Signe Ezeriņa, 
Antra Gaisa, novada dome un citi novada 
uzņēmēji un privātpersonas. 

Vai tu sevi izjūti kā mākslas nesēju, tas 
bija tavs dzīves sapnis, vai arī tā vienkārši 
sagadījās, ka tu nokļuvi tieši šeit – mākslas 
galerijā?

– Kad man tuvojās piecdesmit gadu ro-
beža, es kā reāliste sapratu, ka visu mūžu uz 
skatuves nepavadīšu, jāsāk domāt par kaut 
ko citu. Sapratu, ka vajadzētu kaut ko mie-
rīgāku atrast. Mākslas galerijas izveidošana 
bija tieši laikā. Man jau nav nekādu akadē-
misku zināšanu mākslas jomā, es galerijā 
esmu tikai izstāžu organizatore, es neana-
lizēju izstādītos darbus, es rīkoju tikšanās 
ar māksliniekiem un veidoju sarunas ar vi-
ņiem un skatītājiem. Es priecājos par to, ka 
mums ir šāda izstāžu zāle. Cilvēki, kas nāk 
uz pasākumiem zina, ka galerijas durvis 
vienmēr būs atvērtas, viņi ienāk un apska-
tās gleznas, grafikas vai fotogrāfijas, un tas ir 
kā pievienotā vērtība pasākumam. Protams, 
man gribētos, lai arī ikdienā te vairāk cilvē-
ku atnāktu, galerija ar atvērta katru dienu. 
Mēs pievedam klāt šo profesionālo mākslu, 
bet interese no novadniekiem varētu būt lie-
lāka. Man ir sadarbība ar Kandavas Mākslas 
un mūzikas skolu, izstādes apmeklē gan 
mākslas skolas gan abu vidusskolu audzēk-
ņi un skolotājas. Tajos dažos gados, kurus 
pavadīju mājās, ģimenes apstākļu spiesta un 
nestrādāju, daudz kas mainījies visās dzīves 
jomās, mainījušies esam arī paši, bet tā sa-
nācis, ka es atgriezos tur, kur biju pirms tam.

Tas nozīmē, ka divreiz vienā upē var 
mēģināt iekāpt?

– Loģiski to nevar izdarīt, bet sajūtu lī-
menī var. Es jūtos labi šajā vietā un priecājos 
par to. Atsaucību savām idejām un atbalstu 
to īstenošanai saņemu no novada domes 
priekšsēdētājas Ingas Priedes un kultūras 
pārvaldes vadītājas Ivetas Gruntes, tāpat no 
darba kolēģiem. Kā jau teicu, viens tu neesi 
nekas, bet kopā ar domubiedriem vari pa-
veikt daudz. Man ir arī daži uzticami drau-
gi visa mūža garumā, tāpat mans atbalsts ir 
mana ģimene- brāļi, mans dēls un mazbēr-
ni, uz viņiem es vienmēr varu paļauties. 

Vēlos pateikt paldies visiem, kas mani 
apsveica sakarā ar apbalvojuma piešķirša-
nu, par ziediem, labajiem vārdiem un vē-
lējumiem. Šī mazā zelta nozīmīte paliks kā 
dārgākā dāvana no visām, kas man dzīvē 
pasniegtas! Tuvojoties Ziemassvētkiem, kas 
ir labestības un brīnumu laiks, gribu visiem 
vēlēt mieru, sapratni un Dieva svētītās rokas 
pār mums! 

Mūžs kā smaržīgs siena pļāvums
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NOVADA VĒSTNESISSPORTS 

Arvis Savčenko | Sporta organizators |

Skolēnu komandas sastāvā spēlēja 
Aleksa Tihomirova, Ģirts Celms, Gints 
Krautmanis, Māris Krautmanis, Dā-
vis Bondarenko, Oskars Zaļskis, Dintars 
Kinstlers, Miks Segliņš, Mārcis Radvils.

Skolotājus pārstāvēja Kristofers Ro-
zentāls, Dace Rozentāle, Kaspars Ševčuks, 
Artis Rudzītis, Imants Cickovskis, Guntars 
Rupeiks, Jānis Jansons, Renārs Krūmiņš, 
Arvis Savčenko. Skolotāju treneris – Ro-
lands Vilkaušs. 

Titulu “2019. gada labākais bumbas me-
tējs grozā jeb snaiperis” ieguva Ģirts Celms 

un Gints Krautmanis. Par 2019.  gada 
tehniskāko basketbolistu kļuva Kaspars 
Ševčuks.

Spēles starplaikos skatītājus un ko-
mandu spēlētājus priecēja dažādi konkur-
si, kā arī uzstājās Kandavas kultūras nama 
dejotājas. 

Paldies tiesnešiem Robertam Rozen-
tālam un Ralfam Bergam, kā arī Valteram 
Dakstiņam un Lilitai Dronkai, Karīnai An-
tanavičai un Gintam Bernicam-Berlandam.

Pateicība spēles atbalstītājiem - Kanda-
vas lauksaimniecības tehnikumam, bied-
rībai “Kandavas attīstībai” un 3x3 Latvijas 
izlases spēlētājam Naurim Miezim.

Aizvadīta tradicionālā skolotāju un 
skolēnu draudzības spēle basketbolā

21. novembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sporta 
zālē norisinājās ikgadējā tehnikuma skolotāju – skolēnu drau-
dzības spēle basketbolā. Spraigā, taču draudzīgā spēlē ar rezul-
tātu 84:73 uzvarēja skolotāju komanda. 
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29. novembrī VEF 
Kultūras pilī ar Edin-
burgas hercoga starp-
tautisko apbalvojumu 
tika godināti 103 Latvijā 
dzīvojošie jaunieši, kuri 
pilnībā pabeidza pašu 
izstrādātās bronzas, 
sudraba vai zelta līmeņa 
“Award” programmas 
un tādējādi sasniedza 
savus individuālos mēr-
ķus. Individuāliem mēr-
ķi bija jāsasniedz četrās 
jomās  – brīvprātīgais 
darbs, fiziskā sagatavotī-
ba, prasmes un piedzīvojumu ceļojums.

Bronzas līmeņa apbalvojumu no 
Kandavas novada saņēma četri jaunie-
ši- Laima Bērziņa, Samanta Šulca, Oskars 

Granapskis un  Ralfs Konovs, bet sudra-
ba līmeņa “Award” apbalvojumu saņēma 
Monta Bērziņa un Ketija Rozenberga.

Sveicam jauniešus!

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

Kandavas novada čempionāts  
basketbolā 2019/2020 (1. aplis)

Mājnieki Viesi Datums Vieta
RGR pluss BJSS 07.12. Halle
RGR juniors BK Ivetas zirgi 07.12 Halle
KLT GL Kandava 11.12 KLT
GL Kandava RGR pluss 13.12 Halle
BJSS RGR juniors 14.12 Halle
KLT BK Ivetas zirgi 16.12 KLT
KLT RGR pluss 19.12 KLT

Mājnieki Viesi Datums Vieta
BJSS BK Ivetas zirgi 20.12 Halle
RGR juniors GL Kandava 20.12 Halle
GL Kandava BK Ivetas zirgi 26.12 Halle
RGR pluss RGR juniori 26.12 Halle
BK Ivetas zirgi RGR pluss 28.12 Halle
BJSS GL Kandava 28.12 Halle
RGR juniori KLT 30.12 Halle

Jaunieši no Kandavas novada saņem 
Edinburgas hercoga starptautisko 
apbalvojumu “Award”

KULTŪRA UN IZKLAIDE
5. decembrī
17.00 Pilsētas egles atklāšana – Kandavas 
vecpilsētas Promenādē

6. decembrī
19.00 Cēres amatierteātra “Saime” izrāde 
“Šedevrs” – ieeja 2,00 eiro – Kandavas kultūras 
namā
20.00 LBL2 basketbola spēle BK «Kandava/An-
zāģe» pret «VeA” – Kandavas sporta hallē

7. decembrī
13.00 Pensionāru balle – Zemītes tautas namā
15.00 Adventa pasākums – Cēres pamatskolā
16.30 Kora “Maska” koncerts – ieeja 20,00-45,00 
eiro – Rūmenes muižā

8. decembrī
17.00 Čellu trio “Melo-M” koncerts – ieeja ie-
priekšpārdošanā 10,00 eiro, koncerta dienā 15,00 
eiro – Kandavas kultūras namā

10.decembrī
13.00 Multfilma „Auniņš Šons. Fermagedons” – 
ieeja EUR 1,50- Zantes kultūras namā 

11. decembrī
10.00 Multfilma “Auniņš Šons. Fermagedons” – 
ieeja 1,50 eiro – Zemītes tautas namā
14.30 “Rīgas optika” izbraukums. Bezmaksas 
redzes pārbaude – Vānes kultūras namā

12. decembrī
10.00–13.00 Donoru diena Kandavā – Kandavas 
novada sociālajā dienestā
12.30 Multfilma “Auniņš Šons. Fermagedons” – 
Vānes kultūras namā

13. decembrī
10.00 Mobilais mamogrāfs Kandavā – Kandavas 
novada sociālajā dienestā
16.00 Ziemassvētku pasākums bērniem ar īpa-
šām vajadzībām un 1. un 2. grupas invalīdiem – 
Kandavas Sociālā dienesta dienas centrā

14. decembrī
14.00 Koncerts “Zvaigžņu gaismā” – Kandavas 
evaņģēliski luteriskā baznīcā
18.00 Kandavas Deju skolas uzvedums – ieeja 
2,00 eiro - Kandavas kultūras namā

15. decembrī
11.00 Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku 
pasākums – Matkules kultūras namā
13.00 Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku 
pasākums – Vānes kultūras namā
11.00 Jauno vokālistu konkursa “Gaismas 
dziesmas Kandavā 2019” pusfināls – Kandavas 
kultūras namā

16. decembrī
14.00 Ziemassvētku pasākums Zantes pagasta 
pensionāriem – Zantes kultūras namā 

18.decembrī
11.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem – Cēres pamatskolā

19. decembrī
13.00 Vānes pamatskolas rīkots Ziemassvētku 
pasākums – Vānes kultūras namā
15.00 Zemītes pamatskolas egle – Zemītes 
tautas namā

20. decembrī
10.00 Ziemassvētku pasākums Zantes pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem – Zantes kultūras 
namā 

22.00 Balle. Par muzikālo noformējumu rūpē-
sies Māris Blāze (“Jūrkant”) un Jānis Krūmiņš 
(“Apved ceļš”) – ieeja 5,00 eiro; Balles laikā – 8,00 
eiro – Vānes kultūras namā

21. decembrī 
Ziemassvētku turnīrs:  
šautriņu mešana, dambrete, strītbols, volejbols 
u. c. sacensības visas dienas un nakts garumā – 
Kandavas sporta hallē. Sekojiet reklāmai.

11.00 Egle pirmsskolas vecuma bērniem –  
Zemītes tautas namā
11.00 Svētku eglīte Kandavas pilsētas pirms-
skolas vecuma bērniem – Kandavas kultūras 
namā
13.00 Koncerts “Ziemassvētkus gaidot”, jauktais 
vokālais ansamblis “Sapnī” – Zemītes tautas 
namā
15.00 Ziemassvētku koncerts – Cēres pamatskolā
19.00 Koncertuzvedums „Ziemassvētki kaķīša 
dzirnavās”. Piedalās Zantes KN amatiermākslas 
kolektīvi un skolas bērnu kolektīvi – Zantes 
kultūras namā 
20.00 Svētku uzvedums “Ziemas pasaka”. Pasa-
kā darbosies: Matkules pagasta amatierkolektīvi 
– ieeja bez maksas – Matkules kultūras namā
22.00 Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Imula” 
– ieeja 5,00 eiro – Zantes kultūras namā
22.00 Decembra ballīte pie galdiņiem. Par mū-
ziku gādās grupa “4 rieksti”. Galdiņu iespējams 
iepriekš rezervēt pa tālr. 25772208 (Agnese) – 
ieeja uz balli 5,00 eiro – Matkules kultūras namā 

22.decembrī
13.00 IV Adventes koncerts “Mazu brīdi 
pirms...” – Kandavas kultūras namā

24.decembrī
18.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalās 
vok.ans. “Par to...” – Vānes ev.lut. baznīcā
18.00 Kristus dzimšanas svētvakara dievkalpo-
jums – Kandavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

25. decembrī
10.00 Ziemsvētku dievkalpojums – Kandavas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
20.00 Vānes amatierteātra uzvedums pēc 
A.Grīnieces lugas motīviem “Putnubiedēkļu Zie-
massvētki” jeb Svētki pienākas visiem”” – Vānes 
kultūras namā
21.00 Ziemassvētku balle pie galdiņiem – ieeja 
5,00 eiro – Zemītes tautas namā

26. decembrī
11.00 Jauno vokālistu konkursa “Gaismas 
dziesmas Kandavā 2019” fināls – Kandavas 
kultūras namā

27.decembrī
13.00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena „Ziemas 
saulgriežu garša” – Zantes kultūras namā
20.00 LBL2 basketbola spēle BK «Kandava/
Anzāģe» pret A.Kraukļa skolu – Kandavas sporta 
hallē

28. decembrī
13.00 Mūzikls visai ģimenei “Es Tev novēlu...
mani!” – Kandavas kultūras namā
18.00 Filma „Jaungada taksometrs 2” – ieeja 
3,00 eiro – Zantes kultūras namā
19.00 Filma “Jaungada taksometrs 2” – ieeja 
3,00 eiro – Vānes kultūras namā
19.00 Filma “Jaungada taksometrs 2” – ieeja 
3,00 eiro – Zemītes tautas namā
22.00 Vecgada balle – Cēres sporta hallē
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Novembrī ciemojāmies pie 
uzņēmuma SIA „Elfa” vadītā-
ja Valda Pīpiņa.

Līga Šupstika

Pēc uzņēmumu reģistra datiem uzņē-
mums SIA „Elfa” pēc apgrozījuma 2016.
gadā bijis septītais lielākais uzņēmums 
Kurzemes reģionā elektromontāžas noza-
rē, par ko gan Valdis Pīpiņš nebija tik pār-
liecināts, jo savu uzņēmumu uzskata par 
samērā nelielu.

Kad dibināts Jūsu uzņēmums, pastās-
tiet lūdzu par tā pirmsākumiem?

– Uzņēmumam „Elfa” ir pietiekoši 
sena vēsture, tas bija 1993.gads, kad to di-
binājām. Toreiz bija Kandavas sovhozteh-
nikums, kur strādāju par elektroinženieri 
pēc skolas beigšanas, manā pakļautībā bija 
kādi 10 elektromontieri. Kad sākās kolho-
zu likvidācija, katram darbiniekam tika sa-
rēķinātas pajas, un mēs kādi četri zēni tās 
salikām kopā, nopirkām šo ēku, kur uzņē-
mums arī šobrīd atrodas un nodibinājām 
kooperatīvo pakalpojumu uzņēmumu 
„Elfa”. Pēc tam, mainoties valsts likumiem, 
kļuvām par sabiedrību ar ierobežotu at-
bildību jeb SIA. Tagad uzņēmumā strādā 
apmēram 30 darbinieku, esam izauguši, 
no pašiem pirmsākumiem vēl palikuši trīs 
toreizējie dibinātāji. Uzskatu, ka esam sa-
līdzinoši neliels uzņēmums elektromon-
tāžas nozarē. Savu darbību esam virzījuši 
vairākos virzienos, lai nodrošinātos no 
satricinājumiem, ja kādā virzienā ir prob-
lēma, tad kopā ar pārējiem uzņēmums var 
izdzīvot. Pirmie gadi bija sarežģīti, bija ne-
pieciešama laba reklāma, likām sludināju-
mus avīzēs, žurnālos. Pēc tam nāca kokzā-
ģētavu bums, bija vajadzīgi elektriķi, kas 
visu aprīko un mēs bijām ļoti pieprasīti. 
Bizness lēnām attīstījās. Palielinājās darbi-
nieku skaits. Vēlāk sākās lielais būvniecī-
bu bums un mums atkal bija daudz darba, 
daudz strādājām Pierīgā, kur intensīvi bū-
vēja gan privātmājas, gan daudzdzīvokļu 
mājas. Biznesa situācija bija mainīga. Būv-
niecībā iestājās krīze. Bet tā kā mēs bijām 
iesaistījušies arī Latvenergo sistēmas pasū-
tījumos, tad šie pasūtījumi ļāva stabilizēt 
uzņēmumu. Šajā nišā arī pašreiz pārsvarā 
strādājām. Apmēram divas trešdaļas no 
pasūtījumiem nāk no Latvenergo. Mums 
ir vairākas brigādes, kas specializējas kat-
ra savā būvniecības nozarē. Konkurence 
arī ir, bet varu teikt, ka biznesa vide mums 
ir stabila, kaut arī problēmu jau pietiek kā 
jebkurā biznesā.

Vai ir liela darbinieku rotācija un vai 
tie ir pastāvīgi?

– Pirms gadiem piecpadsmit Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikumā elektriķu 
specialitāte bija topā, ņēmām jauniešus 
praksē, pēc beigšanas piedāvājām darbu kā 
jaunajiem speciālistiem, un varu teikt, ka 
katru gadu kāds atnāca strādāt pie mums. 
Bijām kā kadru kalve, jaunie pastrādāja, ap-
precējās un aizgāja citur laimi meklēt, ja tā 
var teikt. Elektriķis ir profesija, kas apkārt 
nemētājas, ir nepieciešamas zināšanas un 
pieredze, vienkārši no malas darbā nepa-
ņemsi. Atrast speciālistus šobrīd ir diezgan 
sarežģīti, arī tehnikumā šajā specialitātē 
ir retas rindas, vietējo starp tiem pavisam 
maz. Pārsvarā mūsu jomā strādā vīrieši. 

Bet pirms dažiem gadiem tehnikumu bei-
dza arī viena meitene, zinu to, jo piedalījos 
eksaminācijas komisijā. Viņa starp beidzē-
jiem bija pati labākā un aizgāja studēt uz 
Jelgavu, pēc tam jau no augstskolas, izgāja 
pie mums praksi. Darbinieku kolektīvā ir 
strādnieki gan no Kandavas, gan no apkār-
tējiem pagastiem un novadiem.

Kādi ir jūsu šībrīža lielākie darba 
objekti?

– Lielākais ar būvniecību saistīts ob-
jekts ir Tukuma pienotava, tur notiek 
pārbūve un rekonstrukcija, tāpat Tukuma 
bērnudārza „Pasaciņa” rekonstrukcijas 
darbi, bērnudārzs Smārdē un vairāki ma-
zāki objekti Talsu pusē. Savukārt, ar Latve-
nergo saistītie darbi ir plašā amplitūdā pa 
Latviju. Dienvidu reģions- Talsi, Tukums 
un Ziemeļaustrumu reģions- Jēkabpils, 
Aknīste, mana dzimtā puse, Nereta, Vie-
sīte. Visas mūsu mašīnas ir aprīkotas ar 
GPS, ieskatoties Latvijas kartē varu redzēt, 
kur katra mūsu brigāde atrodas. Esmu sa-
protošs priekšnieks, iedodu brīvdienas, 
ja darbiniekam vajag. Arī visi dokumenti 
maniem darbiniekiem ir kārtībā. Nodokļi 
tiek maksāti par visiem. Algas arī vidējās 
nozarē, projām uz ārzemēm daudzi nav 
aizbraukuši, ir kas aizbrauc un atgriežas, jo 
mājās tomēr esot labāk.

Kā jūs no Aknīstes nokļuvāt pie 
mums Kandavā?

– Mana jaunība tātad pagāja Sēlijā, 
Leišmalē, tādā nelielā miestiņā- Gārsene, 
pēc tam aizgāju studēt uz Rīgas Politeh-
nisko institūtu, studēju elektroenerģētikas 
fakultātē, un pēc studiju beigšanas, darba 
meklējumos, nokļuvu Kandavā, strādāju 
par inženieri- elektriķi Kandavas sovhoz-
tehnikumā. Kandavā esmu nodzīvojis jau 
četrdesmit gadus.

Un kā ar brīvo laiku, kā to pavadāt?
– Ar brīvo laiku ir kā ir, uz vadītāja 

pleciem gulstas diezgan liela atbildības un 
darba nasta, tā kā brīvais laiks ir ļoti mi-
nimāli. Bet kā jau daudzi uzņēmēji, arī es 
vismaz dažas nedēļas gadā cenšos izrauties 
un aizbraukt kaut kur ļoti tālu, kur mani 
neviens nevar tik ātri noķert. Kopā ar kun-
dzi dodamies ceļojumos, parasti tie ir ce-
ļojumi grupās. Šoruden ar Kandavas Part-
nerības organizēto grupu bijām Grieķijā, 

bet pavasarī – Marokā. Eiropa ir apskatīta, 
tādēļ pēdējos gados izlēmām redzēt ko ek-
sotiskāku – Taizeme, Maroka, Arābu emi-
rāti. Telefona sakari jau netiek izslēgti arī 
ceļojumu laikā.

Ilgus gadus esat darbojies Kanda-
vas zemessargu rotā, piedalījies Latvijas 
Tautas frontes Kandavas nodaļas dibinā-
šanas sapulcē un LTF dibināšanas kon-
gresā Rīgā.

– Jā, zemessardzē esmu izgājis visus 
etapus, no ierindnieka līdz rotas koman-
dierim, visu jaunību esmu tur pavadījis. 
Šobrīd zemessardzē ir vecuma limits, 
esmu zemessardzes veterāns, aktīvā mili-
tārā darbība jau beigusies, tagad varu ap-
meklēt dažādus veterānu pasākumus. Kan-
davas zemessargu rotā iestājos 1991.gadā, 
1997.gadā ASV Mičiganā piedalījos ārrin-
das zemessargu mācībās, četrus gadus biju 
Kandavas zemessargu rotas komandieris. 
Savulaik darbojos arī Latvijas Tautas fron-
tes Kandavas nodaļā.

Kāds ir veiksmīga biznesa noslēpums?
– Īsti noformulēt to nevaru. Tā kā 

esam pakalpojumu sniedzēji, esam atkarī-
gi no situācijas valstī, tāpat ļoti svarīgs ir 
cilvēka faktors. Mums nepieciešami pro-
fesionāli un atbildīgi darbinieki. No paša 
uzņēmuma sākuma esam sevi deklarējuši 
kā kvalitatīvs uzņēmums, kas sniedz kva-
litatīvu pakalpojumu, nekad neesam bijuši 
uzņēmums, kura mērķis ir būt lētākajam 
nozarē. Ja vēl arvien esam pieprasīti darba 
tirgū, tad tas viennozīmīgi ir mūsu darba 
kvalitātes rādītājs.

Mums nepieciešami profesionāli 
un atbildīgi darbinieki

30. novembrī Rīgā Kultūras 
pilī „Ziemeļblāzma” pasāku-
mā “Gada brīvprātīgais 2019” 
tika godināti brīvprātīgā 
darba veicēji un organizētāji, 
kuri devuši ievērojamu ie-
guldījumu sabiedrības labā 
laika posmā no 2018. gada 
1. novembra līdz 2019. gada 
31. oktobrim. 

Maija Zariņa | Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja |

Žūrija, kurā bija pārstāvētas nevalstis-
kās organizācijas, kā arī vairākas pašvaldī-
bas un valsts iestādes, pieteikumus izvēr-
tēja vairākās kārtās. Vērā tika ņemts gan 
veiktā darba nozīmīgums sabiedrības vai 
kāda cilvēka dzīvē, tā atpazīstamība sa-
biedrībā un ietekme uz brīvprātīgo darba 
prestižu, motivējot citus un popularizējot 

Gita Zuze saņēmusi apbalvojumu “Gada brīvprātīgais 2019”

7. novembrī savu piecdesmi-
to kāzu gadadienu sagaidīja 
Veronika un Ļevs Smirno-
vi. Dzīvespriecīgo zelta pāri 
skaistajos svētkos sveica 
Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Priede un 
dzimtsarakstu nodaļas vadītā-
ja Maija Zariņa.
Līga Šupstika

Pastāstiet par savu bērnību!
Veronika: Man bija drūma bērnība. 

Varu teikt, ka mana dzīve sākās tikai tad, 
kad apprecējos un mums piedzima meita.

Ģimenē bijām pieci bērni, bet man vēl 
nebija septiņi gadi, kad nomira mans ve-
caistēvs, māte, tēvs un divas māsas. Brālis 
nomira pēc armijas. Kad nomira vecāki, 
atnāca radiniece un mūs visus ielika bēr-
nu namā. Zaudēju māsas un brāli, paliku 
viena. Kad pabeidzu Limbažu internāt-
skolas 8.klasi, man bija jādomā kā dzīvot 
tālāk. Varēju palikt mācīties līdz 11.klasei, 
bet ko tālāk? Lēmu par labu arodskolai 
un izvēlējos tādu, kurā bez kopmītnēm 
un kopgalda nodrošināja arī ar apģērbu. 
Un tā iestājos celtniekos. Tur vismaz deva 
apģērbu. 

Ļevs: Esmu dzimis un audzis Kandavā.

Kā jūs iepazināties?
Veronika: Pabeidzot arodskolu, sāku 

strādāt Ķekavā, pēc tam mani atsūtīja uz 
Kandavu. Kad atnācu uz Kandavu, man bija 
18 gadu, Ļova ir divus gadus jaunāks par 
mani. Dzīvoju Jaunkandavā kopmītnēs. Mēs 
meitenes spēlējām volejbolu un viņš nāca 
spēlēt ar mums. Ļova visu laiku piespēlēja 
bumbu man. Draudzējāmies divus gadus, 
apprecējāmies pirms Ļevs aizgāja armijā. 

Kāda bija kāzu diena?
Veronika: 6.augustā braucām uz Tuku-

mu pieteikt laulību un tikai tad uzzināju, 

Jāskatās, lai otram ir labi
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2019. gada 28. oktobra līdz  

28. novembrim reģistrēti 5 jaundzimušie:
Rihards, Gabriela, Braijens un dvīnītes Marta  

un Beatrise!

SVEICAM VECĀKUS!

Sveicam novembrī jaunlaulātos!
Sandru un Ģirtu Šteinblūmus

Laulību  
noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2019. gada 28. oktobra līdz  
28. novembrim reģistrēti mirušie: 

Dišlere Helga (1933) Kandava
Gnutone Valentīna (1942) Kandava

Jaunzemniece Alma (1922) Cēres pagasts
Kļaviņa Ženija (1941) Kandava

Savicka Ruta (1940) Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Šteinbergs Viktors (1957) Vānes pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

šo darbu, nopelni brīvprātīgā darba vei-
cināšanā un atbalstīšanā un citi faktori. 
Īpaši aktīvi brīvprātīgie šogad darbojušies 
sociālā darba, kultūras un sporta jomās. 

Pretendentus godināšanai “Gada brīvprā-
tīgais 2019” varēja izvirzīt ikviens, kopu-
mā tika saņemti 162 pieteikumi no visas 
Latvijas.

Brīvprātīgo godināšana notika jau ses-
to gadu. Šo sešu gadu laikā pateicība par 
ieguldījumu sabiedrības labā ir izteikta 
38  brīvprātīgajiem, piecām organizācijām 
un četrām pašvaldībām, kas veicina brīv-
prātībai labvēlīgu vidi. 

Kandavas novada dome apbalvošanai 
pieteica novadnieci Gitu Zuzi. Čaklā rok-
darbniece kopš 2017. gada visiem Kan-
davas novada Dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrētajiem mazulīšiem dāvinājusi pašas 
uzadītas čībiņas. Apkopojot demogrāfijas 
datus, saskaitījām ka šo triju gadu laikā 
Gita ziedojusi 230 čībiņu pārus. Taču tie 
nav vienīgie Gitas labie darbi. Kā brīvprā-
tīgā, jau vairākus gadus viņa darina un 
ziedo zeķītes priekšlaikus dzimušajiem 
mazuļiem visā Latvijā un savu laiku svēt-
dienās velta, vadot nodarbības bērniem 
svētdienas skolā Kandavas Baptistu drau-
dzē. No 162 brīvprātīgajiem tikai astoņi 
šogad ieguva augsto novērtējumu. Varam 
lepoties, ka mūsu novadnieces labie darbi 
ir pamanīti un novērtēti arī valsts mēro-
gā, piešķirot Gitai nozīmi “Gada brīvprā-
tīgais 2019”.

2020. gadā pašvaldība dāvinās 
izbraukuma ceremoniju jūlijā
Kā ik gadu, arī 2020. gadā Kandavas novada 
dome izsludina akciju un jūlijā dāvinās saviem 
novadniekiem bezmaksas laulību ceremoniju. 
Ņemot vērā arvien pieaugošo pierasījumu pēc 
izbraukuma laulībām, nolēmām dot Kandavas 
novada iedzīvotājiem iespēju salaulāties pašu iz-
vēlētā vietā, nemaksājot pašvaldības nodevu 130 
eiro. Pašvaldība dāvinās izbraukuma ceremoniju 
trim pāriem, kuri pirmie pieteiksies no 2020. gada 
2. janvāra līdz 2020. gada 14. februārim!
Akcija attieksies uz ģimenēm, kurās aug viens 
vai vairāki bērni un abu laulājamo dzīvesvieta ir 
deklarēta Kandavas novadā. Par laulības vietu 
Kandavas novada administratīvajā teritorijā, datu-
mu un laiku vienosimies individuāli ar katru pāri. 
Iesniegums jāiesniedz abiem kopā, uzrādot derīgu 
personu apliecinošo dokumentu, Kandavas nova-
da Dzimtsarakstu nodaļā, Dārza ielā 6, Kandavā. 
Izmantojiet pašvaldības dāvanu un piesakieties 
uz svinīgo laulības ceremoniju!
Tālrunis informācijai – 29935319

Maija Zariņa, Kandavas novada  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Gita Zuze saņēmusi apbalvojumu “Gada brīvprātīgais 2019”

ka tajā dienā manam topošajam vīram ir 
dzimšanas diena. Jautāju- kāpēc Tu man 
neteici? Viņš atbildēja, ka viņa ģimenē ne-
svin svētkus. 

Kāzu diena bija skaista un saulaina, 
laulājāmies Tukumā. Man mugurā bija zila 
kleitiņa, balta apkaklīte, nekā jau mums 
nebija. Māsa ar draugu bija vedēji. Domā-
jām, ka kāzās būsim divatā, jo vīra vecā-
kiem bija pretenzijas pret manu tautību, 
bet tomēr uzaicināja mūs ciemos pie se-
vis. Kaimiņi bija uzzinājuši par kāzām un 
mums kopmītnēs uzklājuši galdu. 

Kamēr Ļevs bija armijā, es dzīvoju pie 
vīramātes. Pēc gada man tika iedalīts dzī-
voklis – kamēr vīrs armijā, tikmēr sieva 
tiek pie dzīvokļa. Nekad neaizmirsīšu, ka 
pirmoreiz ienākot dzīvoklī, viņš jautāja, 
vai šīs mēbeles ir patapinātas? 

Ļevs: Pēc armijas strādāju celtniecībā 
(SCO) un nostrādāju tur visu mūžu. 

Kur strādājāt pēc tam?
Veronika: Strādāju rūpnīcā, pēc tam 

Kandavas internātvidusskolā, tad divus 
gadus adītavā par kontrolieri, 11 gadus 
Kandavas pilsētas bibliotēkā.

Kādi ir jūsu vaļasprieki?
Veronika: Jau no bērnības mans va-

ļasprieks ir grāmatu lasīšana. Tikai grāma-
tā es varēju aiziet no tā murga, kas valdīja 
man apkārt. Dzīvi bērnunamā un inter-
nātskolā nevarēja tā vienkārši izturēt- mūs 
audzināja ar darbu un sodīja ar neēšanu. 
Klasē bijām 39 skolēni, ja viens ko ne tā 
izdara – ēst nedabū visi. Ne pusdienas, ne 
vakariņas. Strādāt – jā. Iedeva mums trim 
meitenēm četrus kartupeļu maisus un tei-
ca – kad jūs nomizosiet, tad tiksiet gulēt. 
Šuvēju darbnīcā 14 stundas nedēļā strādā-
jām. Iespējams tādēļ, mans vaļasprieks ir 
šūšana un esmu apšuvusi savus bērnus un 
mazbērnus.

Ļevs: Mans vaļasprieks ir makšķerēšana.
Veronika: Ar makšķerēšanu vīrs ir sa-

slimdinājis arī mani, viņš viens nekur ne-
brauc. Makšķerēt mēs braucam kā atpūtā. 
Makšķerējam Mežezerā, Usmā un citur.

Pastāstiet par bērniem!
Veronika: Man ir divi bērni- meita 

un znots. Tiešām, mēs esam ieguvuši otru 
bērnu, kas vienmēr par mums padomā. 
Kādreiz, kad te nebija lielveikalu, vienmēr 
apjautājās, ko atvest, kas kārojas. Kādreiz 
ciemojoties man gadās izrunāties – ai, 
man gribētos to, vai gribētos šo- un nākoš-
reiz atbraucot, tas tiek atvests.

Abi dzīvo aiz Jelgavas- Ozolniekos. Tā 
kā opis ir celtnieks, tad ar savu brigādi aiz-
gāja un divos mēnešos uzcēla māju. Ir divi 
mazbērni- mazdēlam Artūram 26 gadi, 
šobrīd studē un mazmeita Ance beidza vi-
dusskolu, tagad studē psiholoģiju. 

Ļoti sirsnīgas attiecības mums ir arī ar 
Ļovas brāļa dēlu un viņa sievu. Mani par 
trešo omi sauc. 

Uzskatu, ka pret bērnu ir jāvēršas ar sir-
di un dvēseli. Lai arī mana bērnība nav biju-
si viegla, es novērtēju, ka man apkārt vien-
mēr bijuši labi cilvēki. Bērni, mazbērni un 
vīrs saldina manu dzīvi, jo īpaši bērni. Kad 
nāc no darba, problēmas ir jāatstāj darbā, 
jo bērns nav vainīgs, ka tev kāds uzkāpis uz 
varžacīm. Mēs tā arī centāmies rīkoties, au-
dzinot meitu. Man gan kādreiz pārmeta, ka 

es audzinu kā princesīti. Jā, es savam piec-
gadīgajam bērnam varu palūgt piedošanu, 
man nav problēmu. Bērns jāaudzina ar mī-
lestību un tikai, nevis iedzenot respektu. 

Kāds ir jūsu ilgās kopdzīves 
noslēpums?

Veronika: Tur nav nekādu noslēpu-
mu. Ja ir kopīgi bērni, tad nav ko dalīt. 
Arī nauda mums visu mūžu ir bijusi ko-
pīga. Jaunībā, kā jau jaunībā- ja kaut kas 
nebija izdarīts kā uzskatīju par pareizu, 
tad to uzreiz izrādīju. Vīrs aiziet uz otru 
istabu, pēc laika atnāk atpakaļ un jautā: 
“Par ko man bija jālūdz piedošana?”. Tad 
man bija kauns un sapratu, ka nav par ko 
šūmēties.

Ļevs: Vienu otru reizi ir arī jāpiekāpjas.
Veronika: Mēs piekāpjamies uz 

maiņām.
Ļevs: Vīrs ir ģimenes galva, bet sieva to 

kaklu groza. Ilgās kopdzīves recepte ir pa-
visam vienkārša- jāskatās, lai otram ir labi.

Veronika: Jā, tieši tik vienkārši. Nekā-
da māksla dzīvē nav vajadzīga. Mazliet pa-
domā par otru un otrs padomās par tevi. Ja 
kopā dzīvo, tad savādāk nemaz nevar.

Jāskatās, lai otram ir labi
Kandavas evanģēliski luteriskās 
draudzes aicinājums
Ar 2020.gada janvāri katru svētdienu pēc dievkal-
pojuma būs atvērta drēbju istaba Kandavas ev. 
lut. draudzes mājā, Baznīcas ielā 5.
Aicināti cilvēki, kam ir vajadzīga kāda palīdzība 
vai arī, ja kāds vēlas ziedot sev nevajadzīgo (drē-
bes, mēbeles, sadzīves lietas), zvanīt pa telefonu 
Inesei 27324181 vai Baibai 29440365.

103. jubileju svin 
kandavniece  
Alise Lauva
29.novembrī 103 gadu 
jubileju atzīmēja kan-
davniece Alise Lauva. 
Kundzi jubilejā viņas dzī-
vesvietā sveica Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja 
Inga Priede. Vēlam Alisei stipru veselību, izturību 
un nedziestošu dzīvesprieku!
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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. 12 (176). 
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

PROJEKTI

IZSOLES

Slimību profilakses un veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas novadā
Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi 
Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.

Projekta „Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” 
mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem 
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši 
teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot 
aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu 
īstenošanai tiks īstenotas 10 aktivitātes, aptverot 
atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību 
profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet 
veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai 

tiks īstenotas 27 aktivitātes, aptverot garīgās 
veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības 
veicināšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot 
vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot 
veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā no 2017. 
gada 7. jūnija līdz 2020. gada 29. februārim, 
iesaistot dažādās aktivitātēs vismaz 1443 
Kandavas novada iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 EUR, 
tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 
85704,65 EUR apmērā un valsts budžeta 
finansējums 15124,35 EUR apmērā.

Decembrī turpinās projekts  
“ZIRGS – DRAUGS UN PARTNERIS”
Biedrība „Kandavas jātnieku klubs STAFETE” no 2019. gada septembra līdz 2020. gada aprīlim 
īstenos projektu „ZIRGS – DRAUGS UN PARTNERIS”, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. 

2019. gada decembrī nodarbības notiks šādos 
datumos:
3. decembrī no plkst. 16.00 līdz 18.00;
14. decembrī no plkst. 16.00 līdz 18.00;
22. decembrī no plkst. 12.00 līdz 14.00;
28. decembrī no plkst. 12.00 līdz 14.00. 

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā, 2 stundu 
garumā. Mērķa grupa – vispārizglītojošo 
skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei un 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 
no 1. līdz 4. kursam ar priekšlaicīgu mācību 
pamešanas risku.

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 
1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar 
augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:
Daigones ielā 16, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra numurs 9011 001 0453), kas sastāv no 
zemes vienības 0,2966 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9011 001 0453) un vienas 
būves (būves kadastra apzīmējums 9011 001 0453 001).
Izsoles sākumcena EUR 23 250. Izsoles solis – EUR 200.
Izsoles sākums – 2019.gada 20.novembris, izsoles noslēgums – 2019.gada 20.decembris plkst.13:00
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 10.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma 
summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Nodrošinājuma valsts aģentūras 
norēķinu kontā Nr. LV59TREL814065106200B, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta 
lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, maksājumus veicot 
pilnā apmērā euro.
Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 27084198.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic 
savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas 
novads atsavināšanu, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli
Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 
003 0030) sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9044 003 0030 un kopējo platību 10,43 ha.
Izsoles objekta sākumcena 70000,00 eiro, nodrošinājums –7000,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 
2020. gada 20. janvārī plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 17. janvārim, 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.
Noteikts atsavināšanas tiesību aprobežojums – nekustamā īpašuma jaunieguvējam novērst nogāžu 
izskalošanos un veikt nekustamā īpašuma rekultivāciju. 
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. 

Pabeigti 
labiekārtošanas darbi 
komunistisko represiju 
upuru piemiņas vietā – 
Matkulē
Kandavas novada dome īstenojusi 
projektu “Neaizmirst!”, Nr. 
19-08-AL14-A019.2205-000009. Projekta 
mērķis bija labiekārtot komunistisko represiju upuru piemiņas vietu Matkulē, kas veltīta izsūtītajiem 
Matkules pagasta iedzīvotājiem. 
Pie Matkules piemiņas akmens tika izveidots laukums, kura forma veidota ietveroša, apaļa, 
harmoniska. Tā laika traģisko notikumu emociju atspulgi redzami laukuma iekšienē ar it kā 
haotiskiem, neharmoniskiem, pretējiem ceļu, dzelzceļu virzieniem, kas krustojas, saduras un 
turpinās katrs savā virzienā. Krustpunktos – matkulnieku pēdas Sibīrijā. 
Komunistisko represiju upuru piemiņas vietas labiekārtojuma dizaina meta autore ir Una Ozola – 
Ozoliņa, tehniskā projekta autore Baiba Beķere. Teritorijas labiekārtošanas darbus veica SIA “AB 
Būvniecība”, būvuzraudzību veica SIA “LR BŪVE”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 22 199,02 EUR, publiskais finansējums 19 979,12 EUR un 2219,90 EUR 
Kandavas novada domes līdzfinansējums. Silva Ivuškāne, projektu vadītāja


