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AKTUALITĀTES KULTŪRA
Kafi jas svētkiem 
Kandavā 
10 gadu jubileja

8. lpp. >3. lpp. >

Pabeigti Kandavas 
Pulvertorņa 
jumta glābšanas 
darbi

Kandavas novada apbalvojumu 
piešķiršanas komisijas sēdē š. g. 
16. oktobrī tika nolemts piešķirt ap-
balvojumus Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 101. gadadienā sekojošiem 
novada iedzīvotājiem: 
Apbalvojums 
“Kandavas novada Pateicība”
Antoņinai Bojarinovai – Kandavas Romas katoļu draudzes 
loceklei; bijušajai Kandavas vidusskolas un Kandavas 
Lauksaimniecības un mehanizācijas tehnikuma skolotājai;
Ojāram Budženam – uzņēmējam, zemnieku saimniecības 
“Vītiņi”, Matkules pagasts īpašniekam;
Andim Dūniņam – uzņēmējam, biedrības “Aktīvai Matkulei” 
vadītājam;
Jānim Kamerādam – fotogrāfam;
Dzintaram Mantajam – Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikuma siltumtehnisko iekārtu inženierim; 
Intai Orstei – Cēres pamatskolas skolotājai, Kandavas 
novada pensionāru biedrības valdes loceklei;
Aijai Ozolai – Vānes pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupas pedagoģei;
Ivetai Piesei – Biedrības „Abavas ielejas attīstības centrs” 
valdes priekšsēdētājai;
Gitai Priedei-Pileniecei – biedrības “Vānes pagasta 
sieviešu klubs “GUNNA”” projektu vadītājai; 
Baibai Rullei – māksliniecei-dizainerei; 
Raivim Zekundem – z/s “Madaras” līdzīpašniekam;
Edītei Zviedrei – Kandavas pilsētas dārzniecei, 
SIA “Kandavas ceļi”.

Apbalvojums 
“Kandavas novada Gada uzņēmējs” 
Guntim Krūmiņam – zemniekam, Zemītes pagasta 
zemnieku saimniecība “Lapsas”.

Apbalvojums 
“Kandavas novada Gada labdaris” 
Antrai Gaisai – Kandavas novada tūrisma uzņēmējai, 
mājražotājai, lauku sēta “Kangari” Cēres pagastā. 

Apbalvojums 
“Kandavas novada Goda pilsonis” 
Ilzītei Grinbergai – Kandavas kultūras nama mākslas 
galerijas “Vējspārns” vadītājai, ilggadējai kultūras 
darbiniecei.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 
š. g. 18. novembrī plkst. 16.00 Kandavas kultūras namā.

Par apbalvojumu 
piešķiršanu 
LR proklamēšanas 
101. gadadienā
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Var jau būt, ka tumšajā rudens laikā, do-
mas kļūst drūmākas un situācijas šķiet 
dramatiskākas, bet realitāte rāda, ka īpaši 
par ko priecāties nav! Skatoties uz valstī 

notiekošo, pārņem bezcerības sajūta. Notiek tāda 
kā izrēķināšanās ar pašvaldībām un iedzīvotājiem, 
samazinot finansējumu nākamā gada budžetā gan 
ceļu uzturēšanai, gan dabas resursu nodoklim, gan 
skolēnu ēdināšanai. Skolotāji un mediķi ir vīlušies, 
nesagaidot cerēto un solīto algas pielikumu. Attīs-
tība tiek apturēta, jo daudzas pašvaldības tā arī nav 
saņēmušas aizdevumus projektu īstenošanai, arī at-
tīstības un plānošanas dokumentu izstrāde ir aptu-
rēta. Visam kā punkts uz i – ir sasteigtā administra-
tīvi teritoriālā reforma, kas tuvojas straujiem soļiem. 
Tik daudz laika un enerģijas tiek tērēts, lai rastu kaut 
minimālu dialogu ar varas pārstāvjiem. Jau pavisam 
drīz – 7. novembrī Saeimas deputāti vērtēs jauno 
administratīvi teritoriālo sadalījumu. Diemžēl, šajā 
kartē Kandavas novads – pirmais novads Latvijā – 
vairs nav atrodams. Ministrs Juris Pūce izvērš plašu 
reklāmu medijos par nodokļu maksātāju naudu, to-
mēr uz būtiskākajiem jautājumiem atbilžu nav - vai 
reforma ir tikai politiska rīcība, vai tomēr balstās uz 
ekonomiskiem aprēķiniem. Tiekoties ar politiķiem 
dzirdam galvenokārt vienu – tā ir politiska vieno-
šanās! Vai politika nesagraus Latvijas ekonomiku 
un lauku teritoriju, izskatās, ka tas valdībai patlaban 
nerūp. Sajūtas ir tādas, ka reģioni tiek iztukšoti ar 
mērķi, lai nedēļas nogalēs Rīgas kungiem izbrau-
cot pie dabas krūts, ir neviena netraucēts klusums 
un neskartās dabas košums. Rokas nolaižas, bet tas 
nedod tiesības padoties, cīnoties par mūsu īpašo no-
vadu, ar tikai tam raksturīgu identitāti! Mūsu – do-
mes vadības uzdevums ir cīnīties līdz galam, ko arī 
darām! Sarunas, sarunas, sarunas – kamēr apniksim 
ar savu klātbūtni politiskajos gaiteņos un medijos. 
Ir saprotams, ka latvieša mentalitāte ir ar nokārtu 
galvu padoties, nospiestiem uz ceļiem augstākas va-
ras priekšā. Tomēr, gribu aicināt visus, kam mīļš un 
dārgs ir mūsu Kandavas novads, doties 7. novembrī 
uz galvaspilsētu, plkst. 8:00 pie Saeimas ēkas aizstā-
vēt mūsu tiesības, kopā ar mediķiem un citām Latvi-
jas pašvaldībām, lai nekļūstam par novārtā pamestu 
nomali, bez savas attīstības, kultūras, izglītības, uz-
ņēmējdarbības iespējām. Ar prieku gaidīšu ikviena 
iniciatīvu par dalību protesta akcijā! Zīmīgi, ka pro-
tests notiek īsi pirms Lāčplēša dienas, kad savulaik 
tautas spēks izpaudās drosmē un varonībā. Kļūsim 
arī mēs par sava novada un citu Latvijas novadu sar-
giem! Informācija par dalību protesta akcijā pa tāl-
runi 29186169 (Iveta).

Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja

Tāds 
dīvains un 

satraukuma 
pilns laiks…

Oktobrī pagastos un Kandavas pilsētā notika iedzīvo-
tāju sapulces, kurās domes priekšsēdētāja Inga Priede 
klātesošos informēja par pašvaldības budžetu, kā arī īsā 
prezentācijā demonstrēja īstenotos projektus un plānotās 
nākotnes ieceres. 
Līga Šupstika

Ar aktuālo savās jomās klātesošos 
iepazīstināja domes priekšsēdētājas 
vietniece G. Cīrule, izpilddirektors E. 
Dude, pašvaldības policijas priekšnieks 
R. Zariņš, SIA “KKP” valdes loceklis Dz. 
Rušmanis un SIA “Kandavas ceļi” valdes 
priekšsēdētājs I. Marašinskis. 

Kandavā zema iedzīvotāju 
aktivitāte

14. oktobrī Kandavas kultūras 
namā uz tikšanos ar domes vadību 
un speciālistiem tika aicināti pilsētas 
iedzīvotāji. 

Kā vienu no ievērojamākajiem īste-
notajiem projektiem, I. Priede minēja 
Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīļuks” energoefektivitātes pa-
augstināšanas projektu, kura rezultātā 
pēc veiktajiem aprēķiniem tiks sama-
zināts primārās enerģijas gada patēriņš 
par 337 118,60 kWh/gadā. Šī projekta 
kopējās izmaksas ir 754  131,38 EUR, 
bet no pašvaldības budžeta tika tērēti 
271 726,38 EUR. 

Noslēgušies Pulvertorņa jumta re-
konstrukcijas darbi, šogad Pulvertor-
nim izgatavoti un ielikti arī logu slēģi un 
durvis. Septembrī Promenādes rotaļu 
laukumā uzstādīts jauns aprīkojums  – 
piramīda un vingrošanas komplekss, 
nodrošinot bērniem iespēju aktīvi dar-
boties svaigā gaisā. Veikti arī citi pilsētas 
labiekārtošanas darbi. 

Šobrīd pilsētā aktīvi norit “Kandavas 
komunālo pakalpojumu” uzsāktā kana-
lizācijas un ūdensapgādes tīklu paplaši-
nāšana. Projekta ietvaros, būvdarbi jau 
ir veikti Skolas ielā, tie notiek Raiņa ielā, 
bet līdz 2020.gada pavasarim paredzēts 
tos veikt arī Lāčplēša, Parka, Sabiles, 
Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras, Lielā un 
Tūju ielās. 

Vēl šogad notiks strūklakas 

atjaunošana pie Bruņinieku pilskalna, 
kur darbi jau uzsākti, un laivu piestātnes 
izveide pie Abavas tilta. 

Neiepriecina fakts, ka Kandavā bija 
ļoti zema iedzīvotāju aktivitāte, uz sapul-
ci bija atnākuši vien padsmit interesentu. 

Matkulē diskutē par dzīves 
kvalitātes uzlabošanu

15.oktobrī Matkules pagasta iedzī-
votāju sapulcē bija kupla apmeklētī-
ba. Uzklausīt aktualitātes pašvaldības 
darbā un informēt domes vadību par 
nepieciešamajiem darbiem pagasta 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, vēlējās 
daudzi matkulnieki.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem 
Matkulē ir dzeramā ūdens kvalitāte. Ne-
pieciešamība pēc jaunas atdzelžošanas 
stacijas pagastā ir konstatēta jau sen un 
kā pastāstīja SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” (KKP) valdes loceklis 
Dzintars Rušmanis, pirmie sagatavoša-
nas darbi šī jautājuma risināšanā ir veik-
ti. “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
ir sagatavojuši projektu un veikuši tirgus 
izpēti. “Tirgus izpētes rezultāti norāda, 
ka ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pār-
būves izmaksas pārsniedz mūsu šī brīža 
iespējas. Nepietiekamu finanšu līdzekļu 
dēļ, šogad projektu realizēt nevaram, bet 
meklēsim iespējas nākamajā gadā”- no-
rādīja Dz.Rušmanis. 

KKP valdes loceklis klātesošos infor-
mēja arī par decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistra izveidi, kas attiecas uz 
tiem Matkules pagasta iedzīvotājiem, 
kuru īpašums atrodas ciema teritorijā un 
nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas 
sistēmai (uz lauku teritorijām šīs prasības 
netiek attiecinātas). Tāpat klātesošie tika 
informēti par izmaiņām ugunsdrošības 
noteikumos, kuri nosaka, ka no 2020.
gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt 
uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka 
detektoriem jeb dūmu detektoriem. 

Otrs aktuālais jautājums Matkules 
pagastā ir Līvānu ielas apgaismojums. 
Izpilddirektors Egīls Dude informēja, ka 
šī jautājuma aktualitāte domē ir zināma 
un, plānojot nākamā gada budžetu, tas 
tiks ņemts vērā. Tāpat E.Dude infor-
mēja, ka ir apsekotas novada kapsētas, 
to vārtu stāvoklis, apzināti bojājumi un 
prioritārā secībā tie tiks novērsti. 

Šogad veiksmīgi realizēti grants ceļu 
pārbūves projekti visos pagastos, tostarp 
Matkules pagastā. Matkules pagasta ceļa 
Nr. 24 “P121-V1261” pārbūves kopējās 
izmaksas ir 324  074,57 EUR, publiskā 
finansējuma apmērs- 185  200,36 EUR 
un Kandavas novada domes līdzfinan-
sējums- 138  874,21 EUR. Izpilddirek-
tors aicināja iedzīvotājus ceļus izmantot 
saudzīgi, izvērtēt savu attieksmi pret to 
izmantošanu, jo lielu postījumu pagasta 
ceļiem nodara lauksaimnieku līdz ceļam 
uzartie lauki, tāpat grants ceļus bojā sma-
gā tehnika, kas pārvietojas šķīdoņa laikā. 

Pašvaldības policijas priekšnieks 
Rihards Zariņš klātesošajiem atgādinā-
ja par atkritumu izvešanas kārtību, kas 
nosaka, ka katrai mājsaimniecībai ir jā-
būt noslēgtam līgumam ar atkritumu 
apsaimniekotāju. Viņš arī uzslavēja mat-
kulnieku godprātību, jo teju visi pagasta 
iedzīvotāji šo jautājumu ir sakārtojuši. 

Cērē raizējas par skolas 
jumta kvalitāti

Cēres iedzīvotāju sapulce kā ierasts 
notika Cēres pamatskolā. Iedzīvotāju 
aktivitāte bija pietiekoša, daudzi vēlē-
jās pārrunāt aktualitātes pašvaldības 
darbā, uzklausīt par paveiktajiem dar-
biem un izteikt savu viedokli par vēla-
majiem uzlabojumiem pagastā. 

Aktuāls jautājums Cēres pagastā ir 
sliktā stāvoklī esošais skolas jumta se-
gums, kura dēļ lietus ūdens bojā iekštel-
pas. Sapulcē vienojās apr to, ka tiks apse-
kota un pārbaudīta jumta konstrukcija, 
lai konstatētu problēmas apmērus. 

Daudzus klātesošos uztrauca arī pa-
gasta brīvdabas estrādes grīdas sliktais 
stāvoklis. Izskanēja dažādi viedokļi par 
estrādes atjaunošanu un izvietojumu, tā-
dēļ domes priekšsēdētāja Inga Priede ai-
cināja Cēres iedzīvotājus un pagasta pār-
valdi šajā jautājumā savstarpēji vienoties. 

Jautājumu par decentralizēto kana-
lizācijas sistēmas izstrādi, kanalizācijas 
tvertņu tīrīšanu un kontroli saņēma SIA 
“Kandavas Komunālie pakalpojumi” 
valdes loceklis Dzintars Rušmanis. Viņš 
norādīja, ka reģistrācija decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas uzskaitei ir jāveic 
līdz 2020.gada 1.septembrim un reģis-
trācijas veidlapas būs iespējams saņemt 
pagasta pārvaldē. Tāpat viņš atgādināja 

SVEICAM VALSTS SVĒTKOS!

“Sargājiet savu valsti, izkopiet to,
jo zināt, ja nebūs Latvijas,

nebūsiet arī Jūs”. (J.Čakste)

Iedzīvotāju sapulcēs apspriež aktuālāko
pagastos un pilsētā
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par izmaiņām ugunsdrošības noteikumos, 
par dūmu detektoru uzstādi mājokļos. 

Domes izpilddirektors E.Dude infor-
mēja par jauno kārtību ceļu uzturēšanā un 
pašvaldības policijas priekšnieks R.Zariņš 
par atkritumu izvešanas kārtību, kas nosaka, 
ka katrai mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam 
līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju. 

Vānes iedzīvotājus uztrauc 
estrādes sliktais stāvoklis

10. oktobrī novada domes vadība un 
speciālisti tikās ar Vānes pagasta iedzīvo-
tājiem, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz 
iedzīvotāju sapulci kultūras namā. 

Priekšsēdētāja uzteica Vānes pagasta 
biedrības, jo, pateicoties to aktīvajai dar-
bībai, Vānē ir realizēti vairāki vides labie-
kārtošanas darbi, kā piemēram, autobusu 
pieturas atjaunošana jaunā intereseantā vei-
dolā, takas atjaunošana Vānes atpūtas parkā 
“Spāres” un rotaļu laukuma atjaunošana pie 
daudzdzīvokļu mājas. I. Priede pateicās arī 
šī gada konkursa “Diženi Kandavas novadā” 
dalībniekiem, aicinot uz apbalvošanas pa-
sākumu, kas gaidāms 30.novembrī Valdeķu 
kultūras namā. 

Sapulces apmeklētājus uztrauca jautā-
jums par Vānes pagasta brīvdabas estrādes 
slikto stāvokli. Ja līdz šim iedzīvotāju vidū 
nebija vienprātības jautājumā par to, vai 
atjaunot esošo brīvdabas estrādi, vai veidot 
jaunu Vānes centrā pie kultūras nama, šīs 
sapulces laikā iedzīvotāji vienprātīgi pieņē-
ma lēmumu par esošās brīvdabas estrādes 
atjaunošanu. Pēc pieņemtā lēmuma pagasta 

pārvaldes vadītāja D. Priede norādīja, ka šis 
būs prioritārs jautājums pie nākamā gada 
budžeta plānošanas. 

Iedzīvotājus interesēja arī jautājums 
par to, kā veidojas ūdens patēriņa starpība 
un kā “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
veic parādu piedziņu no nemaksātājiem. 
Uz šiem jautājumiem atbildēja SIA “KKP” 
valdes loceklis Dzintars Rušmanis, norādot, 
ka ūdens patēriņa starpība veidojas vairākos 
veidos. Viens no iemesliem ir dzīvokļu īpaš-
nieku ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu 
iesniegšanas paradumi (tos neiesniedz sav-
laicīgi vai iesniedz ilgu laiku pēc nolasīšanas, 
kā arī apzināti norāda samazinātu patēriņu), 
otrs- novecojusi dzīvojamās mājas ūdensap-
gādes sistēma vai plīsumi, kā dēļ var rasties 
ūdens zudumi, kā arī dzīvokļu īpašnieku 
negodprātīga rīcība – mērierīču tehniska 
ietekmēšana, lai netiktu uzskaitīts patērētais 
ūdens. 

Dz.Rušmanis iedzīvotājus informēja arī 
par decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistra izveidi, kas attiecas uz tiem Vānes 
iedzīvotājiem, kuru īpašums nav pieslēgts 
centralizētai kanalizācijas sistēmai. Iedzīvo-
tājiem jau tuvākajā laikā būs jāaizpilda an-
keta (kas atradīsies pagasta pārvaldē) un tā 
jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas reģistra izveidei. 

I.Marašinskis sniedza plašu informāciju 
par ceļu stāvokli pagastā, par piešķirto fi-
nansējumu un izskaidroja kārtību, kādā tiek 
veikta ceļu uzturēšana, savukārt, pašvaldī-
bas policijas priekšnieks R.Zariņš atbildēja 
uz iedzīvotājas jautājumu par to, kā rīkoties, 
ja svešs suns ir sabojājis īpašumu.

Pabeigti Kandavas Pulvertorņa jumta glābšanas darbi
Kandavas novada dome īstenojusi projek-
tu “Kandavas Pulvertorņa jumta glābša-
na”. Projekta mērķis bija atjaunot bojātās 
Pulvertorņa jumta rietumu plaknes kons-
trukcijas un jumta segumu, lai to pasar-
gātu no turpmākas ārējo laika apstākļu 
negatīvās ietekmes un saglabātu valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekli.
Projekta ietvaros tika nomainītas mitruma 
bojātās Pulvertorņa jumta nesošās kons-

trukcijas, tās tika demontētas un aizstātas ar jaunām, precīzi 
atkārtojot būvkoku iesiešanu. Jumta konstrukcija tika veidota 
atbilstoši 18.gs. tradīcijām. Lai novērstu nokrišņu iekļūšanu 
Pulvertorņa iekšpusē, tika veikta skursteņa bojātās daļas pār-
mūrēšana, kā arī tam tika uzlikts nerūsējošā tērauda konstruk-
cijas jumtiņš ar polikarbonāta stiklu. Dakstiņu klājumam tika 
izmantoti 120 gadus veci dakstiņi, lai saglabātu kultūras piemi-
nekļa autentiskumu.
Informējam, ka pie Pulvertorņa tiks uzstādītas novērošanas ka-

meras, kas ļaus fiksēt pārkāpumus un pasargāt kultūras pieminekli no vandālisma.
Pulvertorņa jumta rekonstrukcijas darbus veica SIA “Ābols”.
Projekta kopējās izmaksas ir 14 131,60 EUR, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes piešķirtais fi-
nansējums 8 000,00 EUR un Kandavas novada domes līdzfinansējums 6 131,60 EUR. Sintija Kokina

Informējam, ka Kandavas pagasta 
iedzīvotāju sapulce notika 30. oktobrī 

Valdeķu kultūras namā, Zemītē – 
iedzīvotāju sapulce notiks 5. novembrī 

plkst. 17.30 Zemītes tautas namā, 
bet Zantē notiks 7. novembrī plkst. 

17.30 Zantes kultūras namā. 
Informācija par sapulču norisi 

decembra informatīvā izdevuma 
numurā.

Matkulē realizēts projekts “Vāri, cep un grilē Matkulē”
15.oktobrī Matkules sporta laukumā pie lapenes matkulnieki un viesi, baudot ru-
denīgu pikniku, atklāja jaunizveidotu ugunskura vietu. Tā tapusi Matkules domu 
biedru grupas “Mēs Matkulei” projekta “Vāri, cep un grilē Matkulē” ietvaros. 
Pagasta pārvaldniece Dzidra Jansone, kuras vadībā projekts īstenots, pateicās 
Jānim Ķezberim par ugunskura vietas izveidošanu. Paldies tika teikts arī pārē-
jiem iesaistītajiem, ar kuru palīdzību iecere veiksmīgi realizēta- Agnesei Vana-
gai, Mārtiņam Užānam, Rotai Eižvertiņai, kā arī Kandavas novada iespēju fonda 
(KNIF) valdes loceklēm Signei Ezeriņai un Ērodejai Kirillovai. 
S.Ezeriņa sacīja, ka priecājas par matkulnieku aktivitāti, jo šī jau ir trešā realizētā 
iecere KNIF projektu konkursa “Dari pats!” ietvaros. “Pirmais projekts bija tilts 
pār Imulu, otrais- atjaunots sporta laukuma žogs, kas laukumu atdala no kultū-
ras nama un daudzdzīvokļu māju teritorijām un brīnišķīgi, ka turpināt labiekārtot 
šo atpūtas vietu”. 
Apskatīt matkulnieku paveikto bija ieradusies arī Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede un 
priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule, kuras vēlēja arī turpmāk būt tikpat aktīviem sava pagasta terito-
rijas labiekārtošanā. Līga Šupstika

Par pašvaldības dzīvokļu īres maksas izmaiņām un 
pieejamo atbalstu komunālajiem pakalpojumiem
Kandavas novada dome informē, ka ar 
2020.  gada 1.janvāri tiek mainīta īres maksa 
pašvaldības dzīvokļos, nosakot sekojošu īres 
maksu: 
Pilsētā labiekārtots dzīvoklis – EUR 0,75/m2 
mēnesī, daļēji labiekārtots dzīvoklis – EUR 0,35 
/m2 mēnesī un dzīvoklis bez ērtībām – EUR 
0,25/m2 mēnesī.
Pagastu teritorijās īres maksa par labiekārtotu 
dzīvokli noteikta EUR 0,30/m2 mēnesī; daļēji la-
biekārtots dzīvoklis – EUR 0,20/m2 mēnesī un 
dzīvoklis bez ērtībām – EUR 0,12/m2 mēnesī.
Īres maksas atlaides 50% apmērā, īrniekam ie-
sniedzot motivētu iesniegumu Kandavas nova-
da domes Dzīvokļu komisijai, var tikt piemēro-
tas bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 
viņa pilngadības sasniegšanai vai arī līdz viņa 
24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš/viņa 
turpina pilna laika mācības; daudzbērnu ģime-
nei vai ģimenei, kura audzina bērnu ar invalidi-
tāti, saglabājot to uz īres līguma termiņa laiku; 
un pensijas vecuma personai vai personai ar 
1. vai 2.grupas invaliditāti, ja šī persona atzīta 
par trūcīgu vai maznodrošinātu, saglabājot to 
uz īres līguma termiņa laiku.

Savukārt, vientuļajiem pensionāriem (t.i. – vien-
tuļa pensijas vecuma persona, kura dzīvo viena 
un kurai nav radinieku (laulātais, bērni), kuriem 
Civillikumā noteiktajā kārtībā ir pienākums rūpē-
ties par personu), neatkarīgi no tā, vai vientuļais 
pensionārs dzīvo pašvaldības vai privātā dzīvok-
lī, ir iespēja saņemt pabalstu īres un komunālo 
pakalpojumu ikmēneša apmaksai un centralizē-
tās apkures pakalpojuma apmaksai, ja persona 
dzīvo mājoklī ar centralizētu apkuri. 
Pabalsta apmērs ir 50% apmērā no ikmēneša 
īres un komunālo pakalpojumu kopējās apmak-
sātās vai rēķinā norādītās summas; pabalsta 
apmērs mēnesī nevar pārsniegt pusi no valstī 
noteiktās minimālās mēnešalgas; pēc pabalsta 
pieprasītāja vēlēšanās uz iesnieguma pamata 
pabalstu var ieskaitīt pabalsta pieprasītāja kontā 
kredītiestādē vai pakalpojuma sniedzēja kontā. 
Šis pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot pabalsta 
pieprasītāja ikmēneša ienākumus un materiālo 
stāvokli. Pabalstu izmaksā par trīs mēnešu 
periodu desmit dienu laikā pēc lēmuma par 
pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas. 
Lai saņemtu pabalstu ar iesniegumu jāvēršas 
Kandavas Sociālajā dienestā.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas 
lietotājiem turpmāk būs vienots tarifs
3.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija (SPRK) 
apstiprinājusi SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” vienotu 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojuma tarifu tās darbības 
zonā. Līdz ar to gala tarifs siltumenerģijas 
lietotājiem no šī gada 11.novembra būs 59,62 
EUR/MWh. 
Vērtējot tarifa projektu, SPRK vairākkārtīgi 
komersantam pieprasīja papildu informāciju 
tarifu projekta precizēšanai. Tā rezultātā 
izskatīšanas gaitā izmaksas samazinātas par 
1,57 EUR/MWh, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto 
aprēķinu. Attiecīgi arī secināts, ka iesniegtie 
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi ir 
atbilstoši metodikai un ekonomiski pamatoti.
Komersants tarifu projektu iesniedza pēc SPRK 

pieprasījuma, ņemot vērā, ka 2018.
gadā tika reģistrēts SPRK un saņēma 
licenci siltumenerģijas pakalpojumu 
sniegšanai Kandavas novada Kandavā, 
Vānes pagasta Vānes ciemā un Zantes 
pagasta Zantes ciemā. Līdz šim SIA 

“Kandavas komunālie pakalpojumi” tarifi nav 
bijuši apstiprināti SPRK.
Līdz šī gada 11.novembrim SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” spēkā ir 2017.
gadā Kandavas novada domes apstiprinātie 
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, 
kas ir atšķirīgi katrā pakalpojumu sniegšanas 
vietā, kur zemākais tarifs ir 52,38 EUR/MWh, 
bet augstākais – 68,48 EUR/MWh.

Dzintars Rušmanis, SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis

Iedzīvotāju sapulcēs apspriež aktuālāko
pagastos un pilsētā
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI
Domes sēdē 31.oktobrī pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports
• Precizēja domes 2019. gada 29. augusta saistošos notei-

kumus Nr. 15 “Par transporta nodrošināšanu vispārē-
jās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu izglītojamajiem Kandavas novada pašvaldībā” 
(Saistošie noteikumi publicēti mājas lapā www.kanda-
va.lv vietnē – pašvaldība- saistošie noteikumi)

• Apstiprināja Kandavas novada domes Apbalvojumu iz-
vērtēšanas un piešķiršanas komisijas pieņemto lēmu-
mu par apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā 2019. gada 
18. novembrī. 

• Apstiprināja komandējumam uz Strängnäs (Zviedrija) 
no 2020. gada 14. maija līdz 2020. gada 18. maijam 
Kandavas novada domes delegāciju šādā sastāvā: Inga 
Priede, domes priekšsēdētāja, delegācijas vadītāja; Ive-
ta Grunte, Kandavas novada Kultūras un sporta pār-
valdes vadītāja; Signe Ezeriņa, domes deputāte; Antra 
Gaisa, tūrisma uzņēmēja, mājražotāja; Kandavas kul-
tūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ozolāji” 
(12 personas). Minētajām personām tiks izmaksāta 
komandējuma dienas nauda 30% apmērā no noteiktās 
dienas naudas.

• Piešķīra biedrībai “Kandavas novada Jauniešiem” lī-
dzfinansējumu 574,00 EUR Jauniešu Solidaritātes 
projekta “Sāc ar sevi!” īstenošanai.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja pārskatu par domes budžeta izpildi 

2019. gada trešajā ceturksnī.
• Apstiprināja noteikumus „Grāmatvedības uzskaites pa-

matprincipi Kandavas novada domē” un iekšējo no-
teikumu “Kārtība, kādā veic inventarizāciju Kandavas 
novada domē” grozījumus.

• Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. novembrī (no-
teikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – 
pašvaldība- nolikumi, noteikumi, cenrāži).

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamos īpašumus: dzī-
vokļus „Alejas”-3 un „Alejas”-4, Cēre, Cēres pagasts, 
„Jasmīni” -3, Zemītes pagasts, „Kraujas”-1, Zemīte, 
Zemītes pagasts, Priežu iela 12-6, Kandava, kā arī ne-
kustamo īpašumu „Valdeķu pirts”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads. 

• Nolēma ņemt vidējā termiņa aizņēmumu no Valsts 
kases 193  308 EUR ar izņemšanu 2019. gadā – 
41 092 EUR un 2020.gadā – 152 216 EUR, ar atmaksas 

termiņu 20 gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu 
likmi un atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu, 
pamatkapitāla palielināšanai SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” Eiropas savienības Kohēzijas fonda 
projekta „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaug-
stināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” 
īstenošanai. Aizņēmuma atmaksa tiks garantēta no 
Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 19 „Par Kan-

davas novada domes 2010. gada 27. maija saistošo 
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”, Nr. 20 “Gro-
zījumi Kandavas novada domes 2019. gada 27. jūnija 
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Kandavas novada paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība””, Nr.21 “Grozījums Kandavas nova-
da domes 2014. gada 30.oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 10 “Par Kandavas novada pašvaldības palīdzī-
bu dzīvokļu jautājumu risināšanā””, Nr. 22 “Grozījums 
Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta sais-
tošajos noteikumos Nr. 12 „Par sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu””, Nr. 23 “Grozījums Kandavas 
novada domes 2015. gada 28. maija saistošajos notei-
kumos Nr. 13 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzī-
vojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Kan-
davas novadā””, Nr. 24 “Grozījumi Kandavas novada 
domes 2019. gada 29. augusta saistošajos noteikumos 
Nr.  13 „Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas 
novadā””, Nr. 25 “Grozījums Kandavas novada domes 
2019. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 
“Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādī-
bas palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” un Nr. 
26 „Par Kandavas novada domes 2010. gada 27. mai-
ja saistošo noteikumu Nr.  9 “Par Kandavas novada 
domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada So-
ciālais dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un to cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (Sais-
tošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ).

• Apstiprināja Kandavas novada Sociālā dienesta darba 
plānu 2020.gadam.

• Nolēma izīrēt daļēji labiekārtotu vienistabas dzīvokli 
Talsu ielā 7-6, Kandavā, dzīvokļa īres līgumu noslē-
dzot uz vienu gadu.

• Apstiprināja iekšējos noteikumus “Kandavas novada so-
ciālā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi un to cen-
rādis”, kuri stājas spēkā 2019.gada 2.decembrī (cenrādis 
būs publicēts 02.12.2019. mājas lapā www.kandava.lv 
vietnē – pašvaldība- noteikumi, nolikumi, cenrāži).

Citi jautājumi
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18“Grozījumi 

Kandavas novada domes 2009. gada 30. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 5 “Kandavas novada domes 
nolikums”. 

• Apstiprināja Dzīvokļu komisijas nolikuma grozījumu, 
kurš stājas spēkā 2019. gada 2. decembrī. (nolikums 
publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašval-
dība- komitejas, komisijas)

• Apstiprināja pašvaldības amatpersonu un darbinie-
ku atlīdzības nolikuma grozījumus, kuri stājas spēkā 
2019. gada 1. novembrī.

• Apstiprināja Zantes ģimenes krīzes centra sniegto 
maksas pakalpojumu cenrāža grozījumus, kuri stā-
jas spēkā 2020. gada 1. janvārī (cenrādis būs publicēts 
31.12.2019. mājas lapā www.kandava.lv vietnē – paš-
valdība- noteikumi, nolikumi, cenrāži)

Komunālie jautājumi
• Apstiprināja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabied-

rība “Piejūra”” pārskatu par 2019. gada deviņiem mē-
nešiem un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
pārskatu par 2019. gada 3.ceturksni. 

• Pieņēma zināšanai, ka Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija apstiprinājusi SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” siltumenerģijas apgādes pakalpo-
jumu tarifs:

Siltumenerģijas 
ražošanas tarifs 41,69 EUR/ MWh (bez PVN)

Siltumenerģijas 
pārvades un 
sadales tarifs

15,57 EUR/ MWh (bez PVN)

Siltumenerģijas 
tirdzniecības tarifs 2,36 EUR/ MWh (bez PVN)

Siltumenerģijas 
gala tarifs

59,62 EUR/ MWh (bez PVN)
ar 12% PVN iedzīvotājiem 66,77
ar 21% PVN iestādēm 72,14

Apkures tarifs stājas spēkā 2019. gada 11. novembrī. 

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 21. NOVEMBRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 28. NOVEMBRĪ PLKST. 13.00

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.15
“Par transporta nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 

Kandavas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu, trešo daļu, Sabiedriskā trans-
porta likuma 14.panta trešo daļu 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā Kandavas novada pašvaldība (turp-
māk – Pašvaldība) nodrošina vispārējās izglītības 
iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
izglītojamo (turpmāk - izglītojamie) nokļūšanu no 
dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

2. Transporta nodrošināšana izglītojamajiem tiek no-
drošināta visu mācību gadu.

3. Braukšanas izdevumu veidi, kurus apmaksā 
Pašvaldība: 

3.1. braukšanas karte - izsniedz pakalpojuma snie-
dzējs, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par 
pakalpojuma sniegšanu braukšanai vietējās nozīmes 
pasažieru pārvadājumu sabiedriskā transporta mar-
šrutu autobusos; 

3.2. pašpārvadājuma transports - ar Pašvaldības au-
totransportu veikts nekomerciāls pasažieru pārva-
dājums, atbilstoši Kandava novada izglītības iestāžu 
vadītāju apstiprinātam maršrutam un saskaņotam 
Kandavas novada izglītības pārvaldē;

3.3. ārpakalpojuma transports - pārvadātājs, ar kuru 
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu;

3.4. degvielas izdevumu apmaksa - izdevumu apmak-
sa, ja netiek nodrošināts regulārs sabiedriskā trans-
porta vai pašpārvadājuma pakalpojums un attālums 
no pastāvīgās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei vai 

tuvākajai sabiedriskā/pašpārvadājuma transpor-
ta pieturai, ārpus Kandavas pilsētas teritorijas vai 
Kandavas pagastu teritorijas, pārsniedz Noteikumu 
5.punktā noteiktos attālumus.

4. Pašvaldība nesedz izglītojamajam braukšanas izde-
vumus, ja izglītojamais apmeklē citā pašvaldībā eso-
šu izglītības iestādi, tajā skaitā profesionālās ievirzes 
izglītības iestādi, kas īsteno tādas pašas vai līdzīgas 
izglītības programmas, kādas ir pieejamas Kandavas 
novadā esošajās izglītības iestādēs vai profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs. 

5. Pieļaujamais iešanas attālums no mājām līdz iekāp-
šanai transportlīdzeklī: 

5.1. 1.-6.klases izglītojamajiem ir 2 km;
5.2. 7.-12.klases izglītojamajiem ir 3 km.
6. Transporta nodrošināšanas izdevumus, izglītojamo 

nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ, Pašvaldība sedz 100% apmērā, ja:

6.1. izglītojamā dzīvesvieta deklarēta Kandavas novada 
administratīvajā teritorijā, bet ārpus Kandavas pil-
sētas teritorijas un izglītojamais mācās Pašvaldības 
izglītības iestādē; 

6.2. citas pašvaldības administratīvajā teritorijā dek-
larēts izglītojamais mācās Pašvaldības izglītības 
iestādē.

7. Degvielas izdevumu apmaksu aprēķina pēc šādas 
formulas: K = A x D x I, kur 

K - degvielas izdevumu apmaksas apmērs mēnesī; 
A - attālums līdz izglītības iestādei, vai tuvākajai sa-

biedriskā/pašpārvadājuma transporta pieturai, 

ārpus Kandavas pilsētas teritorijas vai Kandavas pa-
gastu teritorijas, kas pārsniedz Noteikumu 5.punktā 
noteiktos attālumus, turp un atpakaļ;

D - apmeklēto mācību dienu skaits mēnesī; 
I - 0,11 EUR/km, kas atbilst pasažieru pārvadājuma 

viena km vidējām izmaksām. 
8. Lai saņemtu degvielas izdevumu apmaksu, izglīto-

jamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāie-
sniedz izglītības iestādē, kurā izglītojamais mācās, 
iesniegums (pielikums).

9. Izglītības iestāde Noteikumu 8.punktā noteiktos 
iesniegumus un izdevumu apliecinošos dokumen-
tus degvielas izdevumu apmaksai par mācību gada 
tekošo mēnesi iesniedz Kandavas novada Domes 
Finanšu nodaļai, līdz nākošā mēneša 10. datumam. 

10. Degvielas izdevumu apmaksu izmaksā Noteikumu 
8.punktā noteiktajai personai saskaņā ar Kandavas 
novada Domes Finanšu nodaļai iesniegto un apko-
poto izglītojamo sarakstu, kuru ar rīkojumu apstip-
rina izglītības iestādes vadītājs.

11. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publi-
kācijas Kandavas novada domes informatīvajā izde-
vumā “Kandavas Novada Vēstnesis”.

Novada skolēni piedalās starpteritoriālajā projektā EZIS

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.16
„Par Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra (protokols Nr.16, 3.§) saistošo noteikumu Nr.14 “Par pabalstu 

piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem””
izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”41.panta 

pirmās daļas 1.punktu

vumā “Kandavas Novada Vēstnesis”.

Lai veicinātu zinošu un mo-
tivētu jauno speciālistu un 
uzņēmēju pienesumu darba 
tirgū eksaktajās un tehniskajās 
nozarēs, Kandavas K.Mīlen-
baha, Kandavas Reģionālās 
vidusskolas,  Zantes, Zemītes 
un Vānes pamatskolas sko-
lēni piedalās projektā EZIS 
jeb “Inženierzinātņu apguves 
popularizēšana reģiona ilgt-
spējīgas ekonomiskās attīstības 
veicināšanai”. 

Ināra Batņa | Projekta aktivitātes mode-
ratore “Kandavas Partnerībā”, Kandavas 
K. Mīlenbaha vidusskolas skolotāja |

Skolēni no Kandavas K.Mīlenbaha, 
Kandavas Reģionālās vidusskolas, Zantes, 
Zemītes, Vānes, Pūres, Irlavas pamatskolām 
un Jaunpils vidusskolas, kopskaitā 11, aktīvi 
iesaistījušies projekta nodarbībās un atzinu-
ši tās par interesantām un noderīgām tādu 
mācību priekšmetu kā ķīmijas un fizikas 
apguvē. 

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta 
dienests apstiprinājis Saldus novada at-
tīstības biedrības divu gadu projektu 

Atzīt par spēku zaudējušiem Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra (protokols Nr.16, 3.§) saistošos 
noteikumus Nr.14 “Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem”.

ĪSZIŅAS
Pilsētas skatlogos būs 
apskatāmi skolēnu darbi
No 4. līdz 29. novembrim Kandavas pilsētas ēku 
skatlogos būs apskatāma novadu skolu Vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas skolēnu un dator-
grafikas skolēnu darbu izstāde. Darbi tapuši kon-
kursa “Svētku rota Latvijai!” ietvaros.
Skolēnu darbi būs apskatāmi veikala “Centrs”, 
amatnieku veikala “Pūralāde”, Kandavas tūrisma 
informācijas centra un Kandavas novada domes 
grāmatvedības nodaļas ēkas 1.stāva skatlogos 
(Tirgus laukums 11, Kandavā). 
Aicinām Kandavas pilsētas un pagastu iedzīvo-
tājus, kā arī pilsētas viesus līdz 29. novembrim 
balsot par sev tīkamāko mākslas darbu. Atstāt 
informāciju par savu simpātiju varēsi Kandavas 
Tūrisma informācijas centrā un veikalā “Centrs”.
Agita Riekstiņa 

Nodot būvgružus
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“Piejūra”” no 2019. gada 1. novembra līdz 31. 
decembrim poligonā “Janvāri” (Laidzes pagasts, 
Talsu novads) piedāvā iespēju bez maksas no-
dot tīrus būvgružus (gāzbetonu, ķieģeļus, asfalta 
betonu). 

Šautriņu mešanas 
sacensības
26. un 27. ok-
tobrī Kandavas 
Lauksa imnie -
cības tehniku-
mā norisinājās 
MEGOGO darts 
reitinga šautriņu 
mešanas sacen-
sības „Kandavas Kauss 2019”, kurās dalību ņēma 
ap 160 dalībnieku. Sestdienā tika aizvadītas indi-
viduālās sacensības, bet svētdienā sacentās pāri. 
Kandavas godu aizstāvēja arī Kandavas koman-
da (Gatis Brikovs, Guntars Staris, Uģis Vītoliņš, 
Ilmārs Dūniņš). Sacensības organizēja Kandavas 
novada Kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar 
Latvijas Darts Organizāciju.
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Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzināt-
ņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspē-
jīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, 
kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.-2020.gadam apakš-
pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība” ietvaros. 

Projektu var atpazīt arī pēc nosaukuma 
EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks). 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar bied-
rību “Laukiem un Jūrai” Dobeles rajona lau-
ku partnerību, Kandavas partnerību, biedrī-
bu “Darīsim paši” un ar reģionā darbojošos 
uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. 

Projekta mērķis ir veicināt zinošu un 
motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju 
pienesumu darba tirgū eksaktajās un teh-
niskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju 
ekonomisko attīstību. 

21. septembrī norisinājās projekta pirmā 
aktivitāte, kuras laikā 50 eksakto priekšme-
tu skolotāji no iesaistītā reģiona apmeklēja 
semināru/nodarbības Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē. Seminārs tika veidots tā, lai skolo-
tāji varētu uzzināt jauno un aktuālo nozarē, 
kā arī būtu kā papildus stimuls uzsākt pro-
duktīvi jauno mācību gadu. 

28. septembrī Brocēnu vidusskolā tika at-
klāta „Jauno Zinātnieku skola” ar pirmajām 
nodarbībām. 50 jaunieši no 8. līdz 12. kla-
sei no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kuldī-
gas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, 
Dobeles, Tērvetes un Auces novadiem visas 
dienas garumā iepazina un apguva tādas 

tēmas, kā atomu uzbūve, zvaigžņu spektri, 
oksidēšanās pakāpe, cietas vielas, šķidrumi 
un gāzes, neparastas ķīmiskās reakcijas un 
fizikāli procesi un citas. Nodarbības vadīja 
un arī turpmāk to darīs Labratorium zināt-
nes skola no Rīgas. 

“Jauno Zinātnieku skola” norisināsies 
visa mācību gada garumā, kur vienu sest-
dienu katru mēnesi jaunieši iepazīs dabaszi-
nātņu brīnumus, ciemojoties vairākās skolās 
Kurzemē. Nodarbības 12. oktobrī notikušas 
Dobeles Valsts ģimnāzijā, bet 2. novembrī – 
Zemgales vidusskolā. 

Mācību gada noslēgumā tiks organizēts 
erudīcijas konkurss, kur jaunieši varēs pie-
lietot savas jauniegūtās zināšanas, lai sacens-
tos savā starpā. 

Vēl projekta ietvaros 2020. gada pavasarī 
Saldū tiks organizēta „Zinātnes diena”, ku-
ras laikā vietējā sabiedrība tiks iepazīstināta 
ar plašo inženierzinātņu spektru, kā arī ar 
vietējiem uzņēmumiem, kuros nepiecieša-
mi šo nozaru speciālisti, kā arī ar mācību 
iestādēm, kur šīs profesijas apgūt. Pasākums 
veicinās inženierzinātņu atpazīstamību, 
popularizēšanu un vietējai sabiedrībai ļaus 
saskatīt reālas nākotnes iespējas šajā nozarē, 
kas nākotnē motivēs bērnus izvēlēties studi-
jas šajā virzienā.

Visa aktuālā informācija par projekta 
aktivitātēm, kā arī daudzi citi interesanti 
fakti un video par inženierzinātnēm ir pie-
ejami sekojot līdzi www.facebook.com/pro-
jektsezis un Instagram: #projektsezis, kā arī 
sadarbības partneru sociālajos tīklos.

Novada skolēni piedalās starpteritoriālajā projektā EZIS

“Time to Move” ir jauniešu 
mobilitāti veicinoša kampaņa, 
kas apvieno visus katra gada 
oktobrī notiekošos pasāku-
mus jauniešiem. Visas aktivi-
tātes vada Eurodesk (Eiropas 
jaunatnes informācijas tīkls) 
eksperti, kuri vienmēr ir ga-
tavi uzklausīt, sniegt padomu 
un palīdzēt atrast jauniešu 
vajadzībām atbilstošu starp-
tautisku projektu. 

Ieva Ozoliņa | Kandavas MJIC “Nagla” 
vadītāja |

Arī mūsu novadā darbojas Eurodesk 
reģionālie koordinatori Kurzemē – Kan-
davas MJIC “Nagla”, kas oktobrī īstenoja 
trīs “Time to Move” kampaņas pasākumus 
Kandavas novada jauniešiem.

Pirmais pasākums “Eiropas vērtību 
t.a.t.t.o.o.” norisinājās 18. oktobrī, pulcē-
jot vairāk nekā 50 jauniešu no Kandavas, 
Bikstiem, Auces, Dobeles, Anneniekiem, 
Jaunbērzes, Jelgavas un Valkas. Jauniešiem 
bija interesanti piedalīties dažādos uzde-
vumos- iepazīties un saliedēties, doties 
orientēties un iepazīt Kandavas pilsētu, 
pildīt dažādus tematiskos uzdevumus par 
jauniešu mobilitātes iespējām un aprunā-
ties neformālā gaisotnē par jauniešu piere-
dzi Erasmus+ projektos, izprast līdzdalības 

iespējas, panašķoties un paballēties. Jau-
niešiem pasākums šķita vērtīgs un viņi at-
zina, ka līdz šim nebija aizdomājušies, cik 
daudz un dažādas iespējas vēl ir bez Award 
programmas. 

Otrais pasākums- “Eiropas našķis” 
norisinājās skolēnu rudens brīvlaikā, 
pulcējot ap 50 Kandavas novada jau-
niešus no Cēres, Zemītes, Zantes, Mat-
kules un Vānes pagastiem.  Vānē  jau-
nieši iepazina Zviedriju un pagatavoja 
nacionālos ēdienus – kartupeļu biezeni 

ar gaļas bumbiņu mērci un aromātiskas 
kanēļmaizītes. Matkules jaunieši iepazi-
na Grieķiju un pagatavoja tradicionālo 
ēdienu un dzērienu – ledus frappi (ledus 
kafiju) ar svaigu dārzeņu tortilju. Zantes 
jaunieši iepazina Itāliju un pagatavoja 
spageti makaronus ar boloņas mērci un 
sagatavoja saldējumu ar augļiem un šo-
kolādes mērci. Zemītes jaunieši iepazina 
Rumāniju un pagatavoja superasu boršču 
un izcepa persiku kūku. Cēres jaunieši 
iepazina Spāniju un pagatavoja gaspačo 

(tomātu auksto zupu) un cepa čurros ce-
pumiņus ar šokolādes krēmu. Pasākumu 
laikā pagastu jaunieši ne tikai iepazina 
dažādas Eiropas Savienības valstis, tra-
dīcijas, kultūru un nacionālos ēdienus, 
bet iepazina jauniešu mobilitātes iespē-
jas Kandavā, Latvijā un  Eiropā, Eiropas 
vērtības, uzspēlēja tematiskās Eurodesk 
un Time to Move kampaņas spēles, kā arī 
neformālās sarunās dalījās savā pieredzē 
par dalību Erasmus+ projektos un citās 
jauniešu programmās. Jauniešiem pasā-
kums ļoti patika un šķita vērtīgs.

Trešais pasākums – “Vēstule eiropie-
tim”. Pasākuma aktivitātes norisinājās visu 
oktobra mēnesi, organizējot zīmējumu 
konkursu, kā arī īstu ar roku rakstītu vēs-
tuļu saziņu ar kādu eiropieti citā valstī. Tās 
tika organizētas ar mērķi veicināt jauniešu 
nacionālo identitāti, iepazīstot citu Eiropas 
valstu vienaudžus, iedrošinot viņus līdz-
darboties un kļūt pilsoniski aktīviem.  Jau 
šobrīd aptuveni 25 Kandavas novada bēr-
ni un jaunieši ir uzrakstījuši un aizsūtījuši 
vēstules angļu valodā sadarbības organizā-
cijai jaunatnes jomā Spānijā, kurā darbojas 
brīvprātīgā jauniete no Latvijas Kristīna. 
Spāņu jaunieši ir saņēmuši vēstules, gata-
vo atbildes un jau tuvākajā laikā tās izsūtīs 
atpakaļ novada jauniešiem. Ar nepacietību 
gaidīsim vēstules, lai novembra sākumā 
noorganizētu noslēguma pasākumu - te-
matisko pēcpusdienu “Eiropieša nacionā-
lā identitāte” un izdalītu jauniešu vēstules 
mūsu novada jauniešiem. 

Ir taču interesanti, vai ne?! Eurodesk 
pasākumiem mūsu novadā ikviens var se-
kot līdzi mājas lapā jcnagla.lv.

“Time to Move 2019” Kandavas novadā 
pulcē vairāk nekā 125 dalībniekus
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Septembrī Kandavas novada 
iedzīvotāji, galvenokārt jau-
nieši, tika aicināti piedalīties 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
programmas Solidaritātes 
projekta “Sāc ar sevi!” aktivi-
tātēs, kuru mērķis ir veicināt 
jauniešu līdzdalību un 
pilsonisko atbildību, attīstot 
dabai draudzīga dzīvesveida 
kustību Kandavas novadā, 
izmantojot kā instrumentu 
bezatkritumu pieeju (zero 
waste).

Gita Agapova | Ieva Ozoliņa | Kandavas 
MJIC “Nagla” vadītāja |

Septembrī norisinājās pētījums, kurā 
jaunieši fiksēja un pētīja savu ekoloģisko 
pēdu jeb aiz sevis atstātos ikdienas atkri-
tumus. Oktobrī projekta komanda orga-
nizēja sešus izbraukuma pasākumus no-
vadā, informējot bērnus un jauniešus par 
bezatkritumu pieeju, ikdienas alternatī-
vām atkritumu samazināšanai un īstenoja 
meistarklasi bišu vaska lupatiņas izgatavo-
šanā, pagatavojot personalizētus zero was-
te aksesuārus. 

Septembrī bērni un jaunieši septiņas 
dienas pēc kārtas fiksēja savus ikdienas 
atkritumus. Kopumā tika saņemti aptu-
veni 60 bērnu un jauniešu pētījumu pie-
teikumi. Pamatojoties uz pētījuma rezul-
tātiem, var secināt, ka Kandavas novadā 
septembrī tika saražotas 1289 atkritumu 
vienības nedēļas laikā. Visvairāk tiek iz-
mantoti plastmasa un kompozītmateriāli. 
Kā arī novērots, ka tieši Kandavas pilsētas 

iedzīvotāji ļoti daudz izmet arī organiskos 
atkritumus, kas pagastos nav novērojams, 
jo cilvēki ir ierīkojuši komposta tvertnes. 
Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem tika 
organizēti projekta izbraukuma pasākumi.

Izbraukumi norisinājās 14., 15. un 16. 
oktobrī Cēres, Zantes, Zemītes un Vānes 
pagastos un Kandavas Reģionālajā vidus-
skolā, savukārt, 19. oktobrī uz meistarklasi 
un prezentāciju “Naglā” tika aicināti dalīb-
nieki no Kandavas. Izbraukumos dalībnie-
ki izzināja situāciju novadā un savā pagastā, 
kā arī tika iepazīstināti ar zero waste jeb bez 
atkritumu dzīvesveida pamatprincipiem 
un alternatīvām iespējām. Jāatzīst, ka ļoti 
daudzi uzskata, ka  zero waste  ir saistāms 
ar atkritumu šķirošanu, taču tā ir apzināta 
resursu izmantošana un izvairīšanās 
no vienreizlietojamām precēm un 
iepakojumiem. Pētījuma dalībnieki 
uzzināja, ka daudzas ikdienā lietojamas 

preces iespējams aizstāt ar ko ilgtspējīgāku, 
piemēram, ikdienā lietojamo šampūnu 
var aizstāt ar šampūnziepēm, plastmasas 
salmiņiem ir vairākas dabai draudzīgā-
kas alternatīvas - metāla, bambusa vai pat 
niedru salmiņi. Tā kā jaunieši guva jaunas 
atklāsmes, pēc informatīvās daļas daudzi 
uzdeva jautājumus, lai vairāk izzinātu al-
ternatīvās iespējas. Viena no galvenajām 
aktivitātēm izbraukumos bija meistarkla-
se, kurā dalībnieki pagatavoja bišu vaska 
drānas, kas lietojamas pārtikas plēves vie-
tā. Par šo meistarklasi projekta īstenotāji 
saņēma daudzus atzinīgus vārdus no pa-
šiem dalībniekiem un no pieaugušajiem 
un skolotājiem. Uz meistarklasēm kopā 
ieradās 82 dalībnieki, kas liecina, ka jau-
niešiem ir interese par tīru un sakoptu vidi 
ap sevi, kā arī zero waste dzīvesveidu ikdie-
nā. Nodarbībās piedalījās dažāda vecuma 
dalībnieki – pamatskolas skolēni, studenti, 

kā arī pieaugušie un skolotāji. Visvairāk 
dalībnieku bija no Kandavas.

Projekta aktivitātes tupināsies. Laika 
posmā no 21. oktobra līdz 10. novembrim 
norisinās pētījuma otrā kārta, kurā pieda-
līties aicināti pirmās kārtas dalībnieki un 
interesenti, kuri nepiedalījās pirmajā kār-
tā. Otrās kārtas mērķis ir vēlreiz aizpildīt 
pieteikumu, bet samazināt atkritumu skai-
tu vismaz par vienu vienību. Tādā veidā 
var izaicināt dalībniekus uz dabai draudzī-
gāku dzīves veidu, izmantojot alternatīvas 
ne tik ilgtspējīgiem materiāliem.

Projekts “Sāc ar sevi!” tika finansēts 
ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes 
korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, atbal-
stu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildī-
bu par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Vairāku gadu garumā Kanda-
vas MJIC “Nagla” sadarbībā 
ar Vācijas izglītības cen-
tru Mōzen ciematā piedāvā 
Kandavas novada jauniešiem 
katru gadu oktobrī doties 
Erasmus+ Starptautiskā 
jauniešu apmaiņas projektā 
“Baltic Youth Exchange”, kas 
pulcē jauniešus no valstīm ap 
Baltijas jūru.

Gita Agapova | Ieva Ozoliņa | Kandavas 
MJIC “Nagla” vadītāja |

Šogad projekta nosaukums – “Baltici-
pation” un tā mērķis bija  izzināt jauniešu 
līdzdalību citās valstīs, uzzināt, kādas ir 
jauniešu potenciālās iespējas līdzdarboties 
jaunatnes politikā pilsētas, valsts un Eiro-
pas mērogā. Projektā piedalījās 50 jaunieši 
no astoņām dažādām valstīm - Latvijas, 

Vācijas, Igaunijas, Somijas, Polijas, Krievi-
jas (no Kaļiņingradas apgabala), Norvēģi-
jas un Lietuvas. Tajā skaitā arī pieci jaunie-
ši no Kandavas novada. 

Dalībnieki piedalījās dažādās meis-
tarklasēs, grupu darbos, projekta  tēmas 
ietvaros, sadarbojās ar citu tautību dalīb-
niekiem, iegūstot ieskatu viņu pieredzē. 
Jaunieši iepazinās un saliedējās, mācījās 
sadarboties. Apguva Ultimate Freesbee 
sporta spēli un iepazina loka šaušanas 
tehniku, sportiskās aktivitātes palīdzē-
ja atslogot prātu pēc karstām diskusijām 
darba grupās.  Vēl jaunieši iepazina citas 
valstis, to kultūru un našķus. Kandavas 
novada jaunieši iepazīstināja ar Latviju un 
Kandavu, kā arī aizveda gardu cienastiņu, 
ciemojās Lībekas un Hamburgas pilsētās, 
tostarp iepazina jauniešu centrus un jau-
natnes organizācijas Vācijā. Nedēļas laikā 
tika izvirzītas jauniešiem svarīgas tēmas, 
kuras skar to ikdienu, kā piemēram, iedzī-
votāju izsīkšana pilsētās, jauniešu centru 
trūkums, vakanču trūkums, transporta ne-
nodrošinātība uz mācību iestādēm. Tēmas 
tika apspriestas jauktu grupu ietvaros un 

diskusiju veidā, tajās iekļaujot arī politiķus.
Brauciens bija vērtīgs, jo jaunieši iegu-

va daudz vērtīgu zināšanu un attīstīja jau-
nas prasmes. Prieks, ka jaunieši izmantoja 
šo iespēju, jo lidmašīnas biļetes un dalība 
projektā tiek finansēta no Erasmus+ pro-
jekta finansējuma līdzekļiem, neprasot 
nekādu jauniešu līdzfinansējumu. Iesakām 
arī citiem jauniešiem izmantot Erasmus+ 
projektu iespējas!

Kandavas novada jaunieši piedalās Erasmus+ 
projektā Vācijā “Balticipation”

Jauniešu projekta “Sāc ar sevi!” izbraukuma 
pasākumi novadā
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Kandava – mazpilsēta Tukuma 
rajonā. (1960–1995)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

1976–1984
1981. gada 18. februārī Kandavas 

kultūras namā sākas piecu koncertu cikls 
„Imanta Kalniņa daiļrade”, kas veltīts I. Kal-
niņa 40 gadu jubilejai. Tas sākas ar Rīgas A. 
Popova radiorūpnīcas vokāli instrumentālā 
ansambļa „Menuets” (vadītājs Jānis Blūms, 
1936 - 1986) koncertu. Koncertu atklāj 
Kandavas bērnu mūzikas skolas direktore 
I. Salaka. Koncerts sastāv no divām daļām. 
Pirmajā J. Blūms stāsta par ansambļa kon-
certdarbību un rāda diapozitīvus, bet otrajā 
skan „Menueta” dziesmas

1981. gada 21. martā piecu koncertu 
cikls „Imanta Kalniņa daiļrade” noslēdzas 
ar Kandavas bērnu mūzikas skolas audzēk-
ņu, vidusskolas zēnu kora un radiorūpnī-
cas jauktā kora un vokālā ansambļa kopīgu 
koncertu

1981. gada maijā Zemgales kultūras 
pilī notikušajā Tukuma rajona vokāli ins-
trumentālo ansambļu skatē-konkursā otro 
vietu iegūst Kandavas restorāna „Abava” 
estrādes deju orķestris „Jolanta” (vadītājs A. 
Sprigulis) un Kandavas kultūras nama es-
trādes ansamblis „Kolēģi” (vadītājs Nikolajs 
Tohvs). Atzinību gūst arī Kandavas radio-
rūpnīcas vokāli instrumentālais ansamblis 
„Mosso” (vadītājs Ilmārs Bikše, 1956 - 2008)

1981. gada pavasarī Kandavas sovhoz-
tehnikums saņem jaunu kopmītnes ēku ar 
340 vietām. Celtniecības darbus veic Tu-
kuma pārvietojamās mehanizētās kolonnas 
(PMK) ļaudis

1981. gada vasarā starp Talsu un Lie-
pu ielām top Kandavas sovhoztehnikuma 
strādnieku un mācībspēku dzīvojamais sek-
tors. Desmit Līvānos tapušās viendzīvokļa 
mājās rosās īrnieki, bet jauno paralēli starp 
abām ielām sauc par Līvānu ielu. Top arī 
jaunas šķērsielas, piecas individuālās mā-
jiņas tehnikuma ļaudis ceļ pašu spēkiem 
ar saimniecības atbalstu, bet vēl astoņām ir 
iedalīti gruntsgabali. Savukārt, sovhoztehni-
kuma būvbrigādes vīri strādā pie 18 dzīvokļu 
nama. Būvniecība notiek arī pašā tehnikuma 
mācību korpusā, kur paplašina aktu zāli

1981. gadā ražošanas apvienības „Ra-
diotehnika” Kandavas radiorūpnīca nodod 
ekspluatācijā jaunu ražošanas korpusu. Tas 
ļauj ievērojami paplašināt radiouztvērēju iz-
laidi un uzlabot produkcijas kvalitāti

1981. gadā, sagaidot Kandavas 750. 
gadadienu, Ozolāju estrādē notiek plaši re-
konstrukcijas darbi

1981. gada vasarā bijušajās pasta telpās 
Padomju ielā darbu sāk veikals „Sports”. Šeit 
pārdošanā ir motocikli, motorolleri, tūrisma 
un sporta inventārs.

1981. gada 18. jūlijā Kandavā svin 750 
gadu jubileju. Lai sagaidītu šo jubileju, ielās 
strādā krāsotāji, asfaltētāji, mākslinieki-no-
formētāji. Kapitāli izremontē brīvdabas 
estrādi Ozolājos, abas bibliotēkas, iekārto 
piemiņas laukumu Lielā Tēvijas karā kritu-
šajiem kandavniekiem. Svētki sākas ar pie-
miņas brīdi Kuršu pilskalnā, tad seko mītiņš 
un piemiņas plākšņu atklāšana Lielā Tēvijas 
karā kritušajiem kandavniekiem un svētku 
gājiens no 9. Maija laukuma uz Ozolājiem. 
Noslēgumā svinīgā sēde un koncerts 

1981. gada jūlijā Kandavā darbu sāk 
15. Baltijas botāniķu ekspedīcija-konference. 

Tajā piedalās ap 90 vadošo Igaunijas, Lietu-
vas un Latvijas augu pētnieku, kā arī viesi 
no Baltkrievijas, Maskavas un Ļeņingradas. 
Viņi iepazīstas ar Abavas komplekso liegu-
mu, apmeklē Ozolkalnu, Čužu purvu, Imu-
las un Amulas ielejas. Konferences mērķis ir 
noskaidrot upju ieleju floru un tās veģetāci-
jas jautājumus, kā arī pētīt upju ieleju aizsar-
dzības problēmas.

1981. gadā Kandavas internātvidusskolā 
pabeidz sporta laukuma izbūvi. Ir tapis 250 
metrus garš skrejceļš, ieliktas apmales 610 
metru garumā, izveidots 60x30 m futbola 
laukums un vieglatlētikas sektori

1981. gada 3. oktobrī Priekuļu sov-
hoztehnikumā 11. reizi notiek republikas 
labāko arāju finālsacensības. Ar labiem pa-
nākumiem riteņtraktoru sacensībās startē 
Kandavas sovhoztehnikuma mehanizatori 
Laimonis Āboltiņš un tehnikuma audzēk-
nis Normunds Eide. Ar 92,75 punktiem L. 
Āboltiņš izcīna otro vietu, bet N. Eihe ar 
81,25 punktiem iegūst otro vietu jauno arāju 
vidū. Par otrās vietas iegūšanu L. Āboltiņš 
kā necerētu pārsteiguma balvu saņem krāsu 
televizoru. 

1981. gadā Kandavas radiorūpnīcā ir 
kupla Vissavienības izgudrotāju un raciona-
lizatoru pirmorganizācija, kurā darbojas 175 
biedri. Šajā gadā ir iesniegti vairāk nekā 100 
racionalizācijas priekšlikumi. 

1981. gada nogalē Latvijas PSR Auto-
sporta federācijas prezidijs apstiprina datus 
par sportistu veikumu gada laikā. Junioru 
gokartu klasē 84 dalībnieku konkurencē ar 
pirmo vietu novērtē kandavnieka Arņa Lē-
nerta sniegumu, bet Ainārs Jēkabsons un 
Uldis Grīva ierindojas ceturtajā un piektajā 
vietā. Starptautiskajā klasē ir iekļuvuši tehni-
kuma sportisti Ainārs Bērziņš un Raimonds 
Gudriķis. Savienības gokartu klasē, kuru pār-
stāv 99 dalībnieki, kandavnieki Uldis Aukš-
muksts un Edvīns Surgofts izpelnās piekto 
un sesto vietu. Ātrumsacīkstēs šosejā pa apli 
formulas „Vostok” klasē par līderi kļūst R. 
Gudriķis, III formulas klasē Hugo Jurševskis 
ieņem ceturto vietu, bet A. Bērziņš formulas 
„Molodežnaja” klasē – piekto vietu

1981. gada ziemā pēc 20 gadiem atkal 
kandavnieku rīcībā ar Kandavas sovhozteh-
nikuma atbalstu nodod hokeja laukumu. 
Tehnikums savus puišus ir apgādājis ar ne-
pieciešamo inventāru un tērpiem. Šajā sezo-
nā tehnikumiešiem notiek draudzības spēles 
ar Kandavas vidusskolas komandu un pilsē-
tas sastādīto komandu

1982. gada 6. maijā, sagaidot Uzvaras 
dienu, 9. maiju, Kandavā pulcējas 357. divī-
zijas veterāni

1982. gada vasarā Smiltenē notikuša-
jās Vissavienības jaunatnes III sporta spēļu 
finālsacensībās kartingā par sporta spēļu 
uzvarētājiem kļūst Latvijas izlases pārstāvji. 
Šo panākumu kaldināšanā lielu ieguldīju-
mu dod kandavnieki. Savienības gokartu 
klasē 1. vietu izcīna E. Gasparovičs, 5. vietu 

J. Biezais, pionieru klasē trešais labākais ir 
A. Jurševskis. Turpat notiek arī PSRS 1982. 
gada meistarsacīkstes jauniešiem, kurās E. 
Gasparovičs kļūst par valsts meistarsacīkšu 
laureātu, bet J. Biezais ieņem 2. vietu un sa-
ņem sudraba godalgu

1982. gada rudenī Kandavas sovhoz-
tehnikumā izveido jaunu nodaļu – ēdienu 
gatavošanas tehnoloģija. Par nodaļas vadī-
tāju sāk strādāt Rūdolfs Vizulis. Uzbūvē arī 
otru kopmītni. Tās 2. un 3. stāvā iekārto dzī-
vokļus pasniedzējiem un darbiniekiem

1982. gada 10. novembrī pēc 18 gadu 
valdīšanas Piemaskavā mirst PSKP ģene-
rālsekretārs, PSRS Augstākās Padomes Pre-
zidija priekšsēdētājs Leonīds Iļjičs Brežņevs 
(1906 – 1982). Tautai paziņo ilgstošas sēras, 
kuru laikā ne radio, ne televīzijā nedrīkst at-
skaņot izklaidējošu mūziku, nedrīkst notikt 
pasākumi; visiem ir jāsaprot, cik liels zau-
dējums ir visus skāris. Pēc dažām dienām 
pompozajās bērēs kapraču nemākulības 
un akustikas dēļ rodas iespaids, ka zārks ar 
blīkšķi ir iemests kapā. To saklausa visi te-
levīzijas skatītāji bēru ceremonijas laikā, va-
kara ziņās „Laiks” šis mirklis jau ir izgriezts 
ārā…

1983. gada 1. janvārī stājas spēkā jauns 
nolikums par pašdarbības estrādes kolek-
tīvu darbību Latvijā. Tajā teikts, ka nevar 
pieņemt darbā neatestētus pašdarbības es-
trādes kolektīvu vadītājus. Atestācija notiek 
eksāmenu veidā. Estrādes orķestru tarifikā-
cijā Kandavas kultūras nama vokāli instru-
mentālajam ansamblim „Piccolo” piešķir III 
kategoriju (vadītāja Lilija Dzirniece)

1983. gadā no 24. februāra līdz 23. 
jūnijam Kandavā notiek Raimonda Pau-
la astoņu autorkoncertu cikls, kas no-
slēdzas 23.  jūnijā ar kopīgu līgošanu. 

Autorkoncertos piedalās daudzi redzami 
kultūras darbinieki no Rīgas un kaimiņu 
novadiem. Rajona partijas komiteja nesek-
mīgi mēģina 23. jūnija pasākumu izgāzt, 
aizliedzot tajā piedalīties vairākiem paš-
darbības kolektīviem

1983. gada maijā Kandavas radiorūp-
nīca izveido savu palīgsaimniecību, jo tai 
piešķir 1440 ha zemes, no kuriem 220 ha ir 
aramzeme, bet trīs un četru ha lieli zemes 
gabaliņi ir izmētāti 14 km garumā pa visu 
platību

1983. gadā Kandavas vēsturisko cen-
tru iekļauj valsts aizsargājamā kompleksa 
sarakstā ar visiem 18. gs. beigu – 20. gs. sā-
kumā celtajiem namiem un maģistrālajām 
ielām

1983. gadā laureātu vidū republikas 
vokālo ansambļu skatē tiek Kandavas ra-
diorūpnīcas vīru vokālais ansamblis Pētera 
Lāča (1953 – 1996) vadībā

1984. gada janvārī spēkā stājas iepriek-
šējā gadā pieņemtais Latvijas PSR Augstākās 
Padomes dzīvokļu kodekss. Tas reglamentē 
dzīvokļu piešķiršanu iedzīvotājiem, nosa-
ka normas apdzīvojamajai platībai vienam 
iedzīvotājam un iespējas iestāties dzīvokļu 
rindā

1984. gada 9. februārī nomirst PSKP 
CK ģenerālsekretārs, PSRS AP Prezidija 
priekšsēdētājs Jurijs Andropovs (1914 – 
1984). Visā PSRS teritorijā izsludina sēras. 
Sēru mītiņi notiek visos Tukuma rajona 
kolektīvos

1984. gadā jaunā skolu reforma īpašu 
vērību pievērš internātskolu tipa mācību un 
audzināšanas iestādēm. Līdz ar to ievēroja-
mi samazināta audzēkņu uzturēšanās mak-
sa internātskolās. Pilnīgi no maksas atbrīvo 
bērnus, kurus audzina vientuļās mātes un 
tos, kuru ģimenēs ienākumi uz vienu ģime-
nes locekli ir mazāki par 60 rubļiem mēnesī. 
No uzturēšanās maksas atbrīvo arī tos sko-
lēnus, kuri centīgi mācās, ir disciplinēti un 
ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Sama-
zina arī augstāko uzturēšanās maksu no 56 
rubļiem uz 38 rubļiem

1984. gada 15. jūnijā PSRS AP Prezidijs 
pieņem dekrētu, ar kuru 1. septembri pa-
sludina par visas tautas svētkiem – Zinību 
dienu

1984. gadā slimnīca pāriet Tukuma cen-
trālās slimnīcas pakļautībā un maina nosau-
kumu uz „Kandavas slimnīca”

1984. gadā Kandavas radiorūpnīcai, 
risinot Pārtikas programmu, piešķir palīg-
saimniecību 1428 hektāru platībā, no tiem 
aramzeme ir 204 hektāri. Lauki stiepjas 14 
kilometru garumā abos Abavas krastos

(Turpinājums sekos)

VĒSTURE

Kandava simts gados (1918–2018)
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19.oktobrī Matkules kultūras 
namā amatierteātru ražas 
svētkos “Pasaki pasaku” tikās 
novada amatierteātru kolektī-
vi un viesi. 

Līga Šupstika 

Svētkos piedalījās novada amatierte-
ātri no Cēres, Zemītes, Vānes, Zantes un 
Matkules, un viesi no Tukuma- pensionā-
ru biedrības teātra kopa “Kaprīze”. Ko-
lektīvi bija sagatavojuši priekšnesumus, 
vadoties pēc šī gada svētku moto: “Lai par 
dzīvi runā latviešu tautas pasakas teātra 
manierē”, caur pasakām pasmiedamies 
paši par sevi. 

“Kad ļaudis no laukiem ir ievākuši ru-
dens veltes un čaklie zemnieki ir pārskatī-
juši savus apcirkņus, arī teātra ļaudis svin 
ražas svētkus”, vēlot ražīgu turpmāko dar-
ba sezonu, klātesošos uzrunāja Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Priede. 
Aktierus un režisorus svētkos sveica arī no-
vada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja 
Iveta Grunte, novēlot visiem novada ama-
tierteātriem radošumu, izturību un labus 
panākumus šīs sezonas gaidāmajā skatē. 

Teātra ražas svētki katru gadu notiek 
kādā citā pagastā un šogad tie tika svi-
nēti jau devīto reizi. Pirmoreiz Kandavas 
novada un starpnovadu teātra ļaužu kopā 
sanākšana notika 2011.gadā Zantē. Kā ie-
rasts, pasākuma noslēgumā tiek nodota 
stafete nākošās sezonas svētku rīkošanai, 
šoreiz – Zemītes amatierteātra kolektīvam. 

Kafijas un tējas svētki Kandavā ir vienīgie šādi svētki Latvijā. 
Katru gadu tiek domāts par to, kā padarīt svētkus interesantus 
un pievilcīgus ne vien vietējiem, bet arī pilsētas viesiem. Lai rī-
dzinieks, kuldīdznieks, vai kādas citas puses iedzīvotājs, izlasot 
informāciju par Kafijas svētkiem Kandavā, iesauktos, jā, es tur 
biju pagājušajā gadā un noteikti braukšu arī šogad, jo tas bija 
brīnišķīgs pasākums!

Dagnija Gudriķe

Šogad, jubilejas gadā, svētki bija pazau-
dējuši savu otro sastāvdaļu – tēju – jo godā 
tika celta tikai kafija!

Piedāvāju ieskatīties svētku vēsturē, 
jo cilvēka atmiņa jau ir īsa un gadu gaitā 
daudz kas noteikti piemirsies.

Kā dzima doma celt godā 
kafiju un tēju Kandavā

Izrādās doma par īpašiem svētkiem 
kafijai un tējai radusies toreizējai novada 
kultūras pārvaldes vadītājai Ziedītei Začes-
tei. „Kad piedalījos konkursā uz Kultūras 
pārvaldes vadītājas amatu, pētīju Kandavas 
tradīcijas, prātoju, ko jaunu ieteikt. Pama-
nīju, ka Kandavas novada muzejs izmēģi-
nājis roku ozolzīļu kafijas gatavošanā pēc 
Almas Makovskas receptes. Tā kā Kanda-
vas ģerbonī ir ozolzars ar zīlēm, sapratu, ka 
tas labi der kopā. Izpētīju, ka Latvijā nekur 
kafijas svētkus nerīko. Lai būtu vieglāk no-
drošināt svētku tematisko produktu, pieli-
ku klāt arī tēju, kas Latvijā ir pārpārēm. Tā 
radās piedāvājums Kandavā attīstīt ozolzīļu 
kafijas ražošanu un rīkot Kafijas un tējas 
svētkus”- atceroties idejas tapšanu, pastās-
tīja Ziedīte Začeste.

Pirmie Kafijas un tējas svētki notika 
2010. gada 30. oktobrī, divās mājvietās – 
novada muzejā, kas bija pārvērties par 
Kafijas namu un Kandavas kultūras namā, 
kas darbojās kā Tējas nams. 

Otrajos kafijas svētkos savu mākslu rā-
dīja bārmenis Inguss Reizenbergs, bet cie-
miņu vidū varēja sastapt Saeimas deputāti 
Janīnu Kursīti- Pakuli, kura atzinās, ka Kan-
davā viesojas labprāt, kad vien ir izdevība.

Trešo Kafijas un tējas svētku ietvaros 
novada muzeja jaunajā izstāžu zālē, kas 
tika nodēvēta par Kandavas Mākslas gale-
riju, atklāja pirmo izzinošo un jautro izstā-
di ar nosaukumu “Animācija”. 

Kafijas svētkiem Kandavā 10 gadu jubileja

Amatierteātru ražas svētki
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IV. Kafijas un tējas svētkos ar debešķī-
gām pankūkām visus apmeklētājus mielo-
ja novada pensionāru biedrības dāmas, bet 
kā īpašās vieses koncertu sniedza māsas 
Legzdiņas. Svētku ietvaros notika čaklāko 
zīļu lasītāju konkurss un togad ceļojošo 
kausu izcīnīja pirmsskolas izglītības iestā-
des “Zīļuks” kolektīvs.

Piektie Kafijas svētki jau bija kā maza 
jubileja. Kandavā viesojās novadniece 
dzejniece Maija Laukmane, dzeju kafijai 
un tējai bija sacerējuši pirmo – ceturto 
klašu audzēkņi, labākie dzejoļi tika skan-
dēti publiski pasākumā kultūras namā. 
Šajos svētkos visi tika aicināti pielikt roku 
garās muzeja šalles adīšanā, lai vakarpu-
sē izmēģinātu, cik metru vēl pietrūkst, lai 
aptītu to muzeja ēkai, kuras apkārtmērs ir 
75 metri. Izrādījās- vien divu cilvēku iz-
stiepto roku attālums. Šalli adīt sāka 2013.
gada Muzeju naktī, lai pabeigtu uz muzeja 
jubileju- 2015.gadā. 

Sesto Kafijas un tējas svētku program-
mu kuplināja visi novada kultūras jomā ie-
saistītie ļaudis, arī pagastu kultūras nami 
un bibliotēkas. Kā ierasts, notika arī tūris-
ma informācijas centra rīkotā orientēšanās 
spēle pa Kandavu, kurā pirmā distance 
veica pensionētā skolotāja Gaida Ģigule. 
Piefiksēts, ka svētkos piedalījās ciemiņi no 

Rīgas, Ventspils, Rojas, Talsiem, Tukuma, 
Kuldīgas un Apes. 

Septītajos Kafijas svētkos īpašais ak-
cents bija- izbaudīt to, ka Kandavas novads 
tiešām dzīvo ar garšu. Godā tika celtas 
novada mājsaimnieču gatavotās “Gardās 
burciņas ziemas vakariem”, kas lieliski pa-
pildināja kafijas un tējas baudījumu. Šajā 
gadā čaklie zīļu vācēji bija salasījuši 1038 
kilogramus ozolzīļu un uzvarētāji bija Kār-
ļa Mīlenbaha vidusskolas audzēkņi. 

Astotajos svētkos -2017.gadā Kanda-
vā viesojās kūku eksperti Normunds Skau-
ģis un Ilze Briede. Notika kūku un kūciņu 
konkurss, kurā uzvarēja Viktorija Ābele. 
Šajā gadā Kandavas novada Iespēju fonds 
pirmoreiz rīkoja labdarības akciju “Aklais 
randiņš ar grāmatu”. 

Devītajos Kafijas un tējas svētkos 
piedalījās Latvijas Baristas 2017.gada čem-
pionāta uzvarētājs Raimonds Zadvornovs 
un foruma Lets Talk Taste veidotājs Arvis 
Zēmanis. Šajā gadā zīļu lasītāji bija savā-
kuši turpat 1700 kg ozolzīļu- čaklākie no 
Kandavas internātvidusskolas. Skaists 
punkts uz “I” bija gaismu performance 
“Reiz Kandavā”, kad vakarā izgaismojās 
viens no Kandavas simboliem- Pulvertor-
nis, jo Kafijas un tējas svētki bija iekļauti 
Latvijas 100-gades festivāla “Latvijas Goda 
aplis” norisēs.

Un nu esam nonākuši līdz šodienai. 
26.oktobrī tika aizvadīti 10. Kafijas svēt-
ki Kandavā.

Kafija, saldi un sāļi našķi, meistardarb-
nīcas, māksla, dzeja un dziesmas, tikšanās 
ar interesantām personībām, čaklo zīļu 
vācēju konkursa noslēgums un uzvarētāju 
apbalvošana, vakara viesis- šoreiz Mārtiņš 
Rītiņš. Viss garšas kārpiņām un arī rado-
šam garam. Viss, kā svētkos pieklājas!

Kafijas svētkiem Kandavā 10 gadu jubileja Jaunā Engures čempionāta sezona sākusies
22.oktobra vakarā Kandavas sporta hallē, Engures novada čempionāta 2019./2020.gada sezonu 
uzsāka Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes basketbola komanda. 
Sezonas pirmajā spēlē tika izcīnīta pārliecinoša uzvara ar rezultātu 101:73. Lielisku debiju 
komandas sastāvā piedzīvoja Arvis Savčenko, kurš guva 21 punktu, kā arī Kristers Šnikvalds, kurš 
atzīmējās ar 19 punktiem! Artis Rudzītis 18,Ralfs Bergs 16, Gints Zapereckis 11, Kristaps Gotfrīds 8 
un Mārcis Grauzermanis 8 punkti. Nākamā mājas spēle 12.11.2019., kurā mūsu komanda tiksies ar 
U-50 no Smārdes.

BK “Anzāģe/Kandava” piedzīvo uzvaru un divus 
zaudējumus
Lai arī oktobra sākumā pirmā 2019/2020 
sezonas LBL2 līgas spēle tika aizvadīta ar Kandava/
Anzāģe pārliecinošu uzvaru (rezultāts 85:62), tomēr 
turpmākās divas spēles tik veiksmīgas nebija.
18. oktobrī Kandavā uzņēmām BA Turību. Viesi uz 
Kandavu bija atveduši augumā garus puišus un to arī 
izmantoja laukumā. Ļoti grūti klājās cīņā zem groza, 
kopumā viesi izcīnīja par 17 bumbām vairāk kā mēs, 
un ņemot vērā samērā viduvējo precizitāti no soda 
metienu līnijas, tas atstāja lielu iespaidu uz gala 
rezultātu – 77:90. Arvis Savčenko spēlē guva 24 punktus un izcīnīja 13 atlēcošās bumbas, Guntars 
Strāķis pievienoja 19 punktus.
25. oktobrī, aizvadījām pirmo izbraukuma spēli šajā sezonā, viesojoties pie pagājušā gada 
vicečempioniem – BK Ķekava. 
Aizvadot divas diametrāli pretējas divdesmit minūtes, it īpaši aizsardzībā, nācās atzīt titulētās 
komandas pārākumu. Spēlē ļoti nesekmīgas izrādījās pirmā un ceturtā ceturtdaļa, un beigās 
zaudējums ar 17 punktu pārsvaru, lai gan otrajā un trešajā ceturtdaļā izdevās lauzt spēli un trešās 
ceturtdaļas otrajā pusē bijām pat vadībā. Gala rezultāts 85:102. Rezultatīvākais mūsu rindās bija 
Guntars Strāķis, kurš sameta 28 punktus, tāpat individuāli labs sniegums Arvim Savčenko, kurš 
guva 11 punktus, izcīnīja 16 bumbas, kā arī atdeva 8 rezultatīvas piespēles.
Priekšā divas izbraukuma spēles, 8. novembrī viesosimies Jelgavā, bet 15. novembrī dosimies 
uz Saldu, kur vienmēr ir pārpildītas tribīnes, līdz ar to arī nākamās divas spēles solās būt grūtas. 
Jāuzlabo sniegums aizsardzībā, jāatgūst pārliecība un jāieskrienas sezonai.

Sākusies pieteikšanās Kandavas novada 
čempionātam basketbolā
Pieteikšanās līdz 4. Novembrim, zvanot vai rakstot Robertam Rozentālam – 
tālr. 27046099, e-pasts: roberts.rozentals@kandava.lv
Čempionāta nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājas 
lapā www.kandava.lv sadaļā “Sports”.

Kārlis Gross ar labiem 
rezultātiem startē dronu 
sacensībās Dienvidkorejā
DSI (Drone Sports International) organizē ikgadējas 
sacīkšu dronu sacensības Dienvidkorejā, uz kurām tiek 
uzaicinātas pasaulē spēcīgākās komandas no dažādām 
valstīm.
Par startu šajās prestižajās sacensībās stāsta novadnieks 
Kārlis Gross: «Šogad piedalījās 18 komandas no 15 
valstīm. Šīs sacensības vienmēr ir ļoti iespaidīgas un 
ļoti labi noorganizētas ar atklāšanas uguņošanu, dronu 
šoviem, slavenākajām K-Pop zvaigznēm utt.
Šajā gadā komandas Drone Sports Global sastāvā (vēl komandā Tomass Pētersons (Latvija) un 
Paweł Laszczak (Polija) izcīnījām 2. vietu. 
1. vietu ieguva Korejas komanda Astro-X, bet 3. ASV komanda MultiGP.
Nākamās lielās sacensības paradzētas pasaules čempionāta fināls Ningbo, Ķīnā 11.–14. decembrī, 
Latvijas izlases sastāvā.»
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS AKTUALITĀTES

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

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.

KULTŪRA UN IZKLAIDE
5. novembrī
17.30 Iedzīvotāju sapulce – Zemītes tautas 
namā

6. novembrī 
18.00 Izrāde bērniem “Nemo un draugi no 
Madagaskaras” – ieeja bērniem 4,50 eiro; pieau-
gušajiem 6,50 eiro – Kandavas kultūras namā

7. novembrī
12.30 Zaļais tirgus. Aicināti visi pirkt un 
pārdot gribētāji – Zantes pamatskolā
17.30 Iedzīvotāju sapulce – Zantes kultūras 
namā

8. novembrī 
10.00 Mārtiņdienas tirgus – pie Matkules 
kultūras nama
12.00 Mārtiņdienas tirgus – Vānes 
pamatskolas sētā

9. novembrī
11.00 Bezmaksas konsultācija par koka logu 
un durvju restaurāciju – Kandavas novada 
muzejā
13.00 Vānes senioru rīkota balle – Vānes 
kultūras namā

11. novembrī
12.20 Militārās stafetes – Zantes 
pamatskolas parkā
17.00 Lāpu gājiens Kandavā – pulcēšanās pie 
Kandavas novada muzeja 
18.00 Lāpu gājiens uz Piemiņas vietu 
pie ozola, līdzi ņemot lāpu vai svecīti. – 
Pulcēšanās pie Zantes pamatskolas

13. novembrī
19.00 Filma “Nekas mūs neapturēs” – ieeja 
3,00 eiro – Vānes kultūras namā

15. novembrī
12.00 LR proklamēšanas 101. gadadienas 
svinīgais sarīkojums – Cēres pamatskolas 
zālē
18.00 Valsts svētku koncerts “Caur saknēm 
uz galotnēm augam” – Zemītes tautas namā
19.00 LR proklamēšanas 101. gadadienas 
svinīgais sarīkojums – Vānes kultūras namā

16. novembrī
17.00 Latviešu filma “Nekas mūs neapturēs” 
– ieeja 3,00 eiro – Zemītes tautas namā
19.00 LR proklamēšanas 101. gadadienas 
svinīgais sarīkojums – Zantes kultūras namā
22.00 Svētku balle ar grupu “EJA” – ieeja 5.00 
eiro – Zantes kultūras namā

22.00 Svētku balle ar mūziķu apvienību 
“Zemeņu iela” – biļetes iepriekšpārdošanā no 
1. novembra 5,00 eiro, balles laikā 8,00 eiro – 
Zantes kultūras namā. Galdiņu rezervācija līdz 
15. novembrim – 25651845

17. novembrī
18.00 LR proklamēšanas gadadienas koncerts 
“Satiec savu tautas dziesmu” Laura Amantova 
džeza kvartets – Matkules kultūras namā
22.00 Svētku balle ar grupu “Mazā Parīze” 
Marko Ojala vadībā – ieeja 5.00 eiro – 
Matkules kultūras namā. Galdiņu rezervācija pa 
tālruni 25772208 (Agnese)

18. novembrī
16.00 LR proklamēšanas 101. gadadienas 
svinīgais sarīkojums – Kandavas kultūras 
namā

19. novembris
19.00 Latviešu filma “Dvēseļu putenis” – ieeja 
3,00 eiro – Zemītes tautas namā

20. novembris
19.00 Latviešu filma “Dvēseļu putenis” – ieeja 
3,00 eiro – Vānes kultūras namā

22. novembrī
19.00 Latviešu filma “Dvēseļu putenis” – ieeja 
3,00 eiro – Zantes kultūras namā

23. novembrī
13.00 Sporta spēļu pēcpusdiena – Zemītes 
tautas namā

24. novembrī
Svecīšu vakars Mūžības svētdiena – visas 
dienas garumā – Kandavas novada kapsētās

25. novembrī
16.00 Galda spēļu pēcpusdiena – Zantes 
kultūras namā

30. novembrī
11.00  Galda spēļu rīts – Vānes kultūras namā
14.00 Galda spēļu turnīrs lieliem un 
maziem – Matkules kultūras namā

5. decembrī
17.00 Ziemassvētku egles iedegšana 
Kandavā – Kandavas promenādē

13. decembrī
16.00 Ziemassvētku pasākums bērniem 
ar īpašām vajadzībām un 1. un 2.grupas 
invalīdiem – Kandavas Sociālā dienesta dienas 
centrā

IZSTĀDES
Līdz 19.11. Gunas Millersones gleznu izstāde – 
Kandavas novada muzeja Mākslas galerijā

Līdz 30.11. Latvijas Kara muzeja ceļojošā 
izstāde “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 
ģimenes” – Kandavas novada muzejā

Līdz 14.11. Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” 
plakātu izstāde “Par nākotni bez klimata 
krīzes” – Kandavas novada muzejā

Līdz 29.11. Novadu skolu Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas skolēnu un datorgrafikas 
skolēnu darbu izstāde “Svētku rota Latvijai” – 
veikala “Centrs”, amatnieku veikala “Pūralāde”, 
Kandavas tūrisma informācijas centra un 
Kandavas novada domes grāmatvedības 
nodaļas ēkas 1. stāva skatlogos (Tirgus 
laukums 11, Kandavā) 

Projektu īsteno biedrība «Kandavas jātnieku klubs 
STAFETE». Nr.8.3.4.0/16/I/001 ’’Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanas ietvaros’’. 
Tālr. informācijai 29186169

Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides 
estētikas metodikas nodarbībām jeb silto smilšu nodarbības

Kandavas PII “Zīļuks” Kandavas Reģionālā vidusskola
1. novembris 16.30–17.30; 17.30–18.30
4. novembris 16.30–17.30
5. novembris 16.30–17.30 17.30–18.30; 18.30–19.30
6. novembris 16.30–17.30 17.30–18.30; 18.30–19.30
7. novembris 16.30–17.30
8. novembris 16.30–17.30; 17.30–18.30

11. novembris 16.30–17.30
12. novembris 16.30–17.30 17.30–18.30; 18.30–19.30
13. novembris 16.30–17.30 17.30–18.30; 18.30–19.30
14. novembris 16.30–17.30
15. novembris 16.30–17.30; 17.30–18.30
19. novembris 16.30–17.30 17.30–18.30; 18.30–19.30
20. novembris 16.30–17.30 17.30–18.30; 18.30–19.30
21. novembris 16.30–17.30
22. novembris 16.30–17.30; 17.30–18.30
25. novembris 16.30–17.30
26. novembris 16.30–17.30 17.30–18.30; 18.30–19.30
27. novembris 16.30–17.30 17.30–18.30; 18.30–19.30
28. novembris 16.30–17.30
29. novembris 16.30–17.30; 17.30–18.30

Iespēja pieteikt savu bērnu uz nodarbībām Kandavas internātvidusskolā var zvanot pa tālruni 29492076 
(Agitai) un uz nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādē Zīļuks zvanīt pa tālruni 29149340 (Dinai).
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2019. gada 27. septembra līdz  

28. oktobrim reģistrēti 8 jaundzimušie:
Emīls, Dominiks, Haralds, Gustavs, Matīss  

un divas Dārtas
SVEICAM VECĀKUS!

Sveicam septembrī salaulātos 6 pārus!
Sandra un Agnis Didrihsoni

Aiva un Pēteris Tropiņi
Marija un Normunds Lamberti

Olga un Benjamin Thibault Jacques Cottez /Kotē/

Laulību  
noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2019. gada 27. septembra līdz  
28. oktobrim reģistrēti mirušie: 
Apriķis Valdis (1941) Matkules pagasts

Ekte Vilnis (1954) Zantes pagasts
Kerns Ainars (1966) Vānes pagasts

Ķirse Emīlija (1929) Matkules pagasts
Ozola Gunta (1954) Zantes pagasts

Turka Velta (1930) Kandava
Vītoliņa Guna (1935) Kandava

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Kolektīvs „Imula” pastāv jau 
15 gadus un šo gadu laikā 
izveidojies par lielāko kolektī-
vu Kandavas novadā aptverot 
platības, galvenokārt, Matku-
les un Vānes pagastos.

Jānis Graudēvics | Mednieku kluba „Imula” 
valdes priekšsēdētājs |

Mednieki ir liela sabiedrības daļa, kura 
izprot, ciena un mīl dabu, tās procesus un 
mijiedarbību starp dabu un cilvēku, lai gan 
ir sabiedrības daļa, kuru uztvere krasi at-
šķiras un bieži tiek dzirdēts un lasīts par 
medniekiem daudz slikta.

Medniecība patiesībā ir ļoti liels darbs, 
ko mednieki dara savā brīvajā laikā, ne-
prasot par to atlīdzību. Bieži no sabiedrī-
bas ienāk sūdzības gan no lauksaimniecī-
bas zemju īpašniekiem, gan no privātmāju 
īpašniekiem par milzu postījumiem, ko 
nodarījuši meža dzīvnieki: brieži noēduši 
rapšu sējumus, meža cūkas izpostījušas sē-
jumus un zālājus, bebri nopludinājuši pri-
vātīpašumus. Tad nu mednieks dodas palī-
gā, lai šo dzīvnieku populāciju ierobežotu, 
jo šāda situācija, galvenokārt, veidojas pie 
lielas populācijas un dzīvnieks vairs nedzī-
vo mežā, kas ir viņu dabiskā vide, bet nāk 
uz laukiem, uz ceļa un pat pilsētā. Med-
nieki par saviem līdzekļiem sakārto mežu 

infrastruktūras, sakopj vaļējās meliorāci-
jas, nojaucot dambjus, tāpat speciāli pare-
dzētās vietās tiek novietota barība, lai dzīv-
nieki vieglāk pārdzīvotu ziemas periodu.

Pats mednieku kolektīvā iestājos, kad 
man bija 15 gadu. Sākotnēji, kā jau visi 
mednieki, biju dzinējs. Šāds noteikums iz-
virzīts, lai iepazītu platības un saprastu pašu 
procesa būtību kopumā. No pilngadības 
kļuvu par mednieku un nu jau vairāk kā 
pusgadu esmu šī kolektīva vadītājs. Man kā 
vadītājam ir ļoti liela atbildība, jo medniecī-
bu Latvijā uzrauga un regulē daudzas valsts 
iestādes un normatīvie akti, līdz ar to darba 
apjoms ir liels, lai viss tiktu ievērots, tāpēc 
mūsu kolektīvs veido veiksmīgu sadarbību 
ar Valsts iestādēm, ierobežojot slimību iz-
platību un ziņojot par malumedniecību.

 Mūsu kolektīvā vide medniekiem ir 
sakārtota – atbilstoši visām prasībām, 
mednieki ir ļoti atbildīgi un gan dzinēj-
medībās, gan individuālajās medībās ie-
vēro noteikumus un drošības pasākumus, 
kā arī ciena un ievēro senas medību un 
kluba tradīcijas. Liels darbs un laiks tiek 
ieguldīts strādājot tieši ar platību jautāju-
miem, jo platībām ir jābūt bez pārrāvu-
miem. Tiek braukts pie zemju īpašniekiem 
un runāts,jo citkārt, kad īpašnieki grib 
atteikties no līguma saistībām par labu 
citam kolektīvam, bieži tas notiek ar vil-
tu un maldiem, solot neizpildāmas lietas, 
līdz ar to arī mums rodas situācija, ka ne-
varam piekļūt citām platībām un palīdzī-
bu uz postījumiem nevaram sniegt, tāpat 
arī citiem kolektīviem, kad tiek uzrakstīti 
līgumi, bet piekļuves zemes gabalam nav 
un solītās saistības izpildīt nevar, piemē-
ram, solot ierobežot staltbriežu izplatību, 
kaut kolektīvs apsaimnieko pārāk mazu 
platību un tam atļauja medīt nemaz nav iz-
sniegta, tādejādi zemju īpašnieks būtībā ir 
ticis apmuļķots. Tādēļ mēs veicam izskaid-
rošanas darbu, un cenšamies vienoties ar 
īpašniekiem.

 Mūsu kolektīvs ir kā liela ģimene. 
Kopā esam 56 aktīvi mednieki, bet dodam 
iespēju un ar prieku uzņemam arī jaunus 
biedrus. Kolektīvā notiek arī dažādi sa-
liedēšanās pasākumi. Tiek rīkotas sporta 
spēles un katru sezonu svinīgs pasākums- 
balle ar ģimenēm kopā ar mūsu zemju 
īpašniekiem.

Kandavas novada lielākais 
mednieku kolektīvs „Imula”

Kandavas iedzīvotāju grupa 
“Parka lasītāji” īstenojuši pro-
jektu “Vecpilsētas lasītava” - 
publisku, ikvienam pieejamu 
lasītavu - grāmatu māju uz 
kājas Talsu ielā 3, Kandavā. 

Anete Ratniece | Projekta vadītāja |

Šeit katrs garāmgājējs var ielūkoties un 
paņemt sev interesējošo lasāmvielu un pēc 
tam atnest atpakaļ, kad tā izlasīta, lai arī 
citiem grāmatu mīļotājiem būtu iespēja ar 
grāmatu iepazīties. Vecpilsētas lasītavā šo-
brīd ir atrodamas populāras bērnu, mūsdie-
nu jauniešu grāmatas un literatūra pieaugu-
šajiem. Ar grāmatām pieaugušajiem šobrīd 
dalījušies iedzīvotāju grupas “Parka lasītāji” 
domubiedri. 

Projekta vadītāja Anete Ratniece stāsta: 
“Kopš mūsu ģimenē esam atteikušies no 
televizora, grāmatas ir labākais iztēles vei-
cinātājs un, kad grāmatu plaukts jau bija 
pilns – aptvēru, ka grāmatas ir jādod tālāk, 
tām jāļauj dzīvot nevis būt manā plauk-
tā. Tā radās doma par publisko lasītavu 
Kandavā!”.

Iespējams var rasties pārdomas, kādēļ 
nepieciešama šāda publiska lasītava, ja ir 
pieejama bibliotēka? Bibliotēkā ir noteiku-
mi, bet lasītavai tādu nav un projekta veido-
tāji dod iespēju ikvienam bez abonementa, 
bez pienākuma un termiņa lasīt un atrast 

savas mīļākās grāmatas. Kandavas iedzī-
votāji laipni aicināti iepazīties ar publiskajā 
bibliotēkā pieejamajām grāmatām un dalī-
ties arī ar savām grāmatām!

Projekts “Vecpilsētas lasītava” tapis sa-
darbībā ar Kandavas novada domi un Kan-
davas novada Iespēju fonda (KNIF) finan-
siālu atbalstu. Liels paldies par atsaucību 
grāmatnīcai “Valters un Rapa” par ziedota-
jām grāmatām, lai lasītavas resursi neizsīkst.

Kandavā atklāta Vecpilsētas 
lasītava – publiskā bibliotēka

Novembrī savas Zelta kāzas atzīmēs
Veronika un Ļevs Smirnovi!
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, 

kas saistīti ar pašvaldības darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski – liga.supstika@kandava.lv 
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai, Dārza ielā 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 11 (175). 
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, 
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr. : 63107362, e-pasts: info@kandava.lv. 
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic: 
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

IZSOLES
Kandavas novada dome rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa Priežu iela 12-6, Kandava, 
Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles objekts - nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.6, Priežu iela 
12, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900 0889) 
ar kopējo platību 20,7 m2.
Izsoles objekta sākumcena 1600,00 eiro, Izsoles nodrošinā-
jums 160,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 
9.  decembrī plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 
Kandavā.

Kandavas novada dome rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa „Alejas”-3, Cēre, 
Cēres pagasts, Kandavas novads izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Izsoles objekts - nekustamais īpašums, dzīvoklis „Alejas”-3, Cēre, 
Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 900 
0017) ar kopējo platību 23,6 m2.
Izsoles objekta sākumcena 900,00 eiro, Izsoles nodrošinā-
jums 90,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 
9.  decembrī plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 
Kandavā.

Kandavas novada dome rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa „Alejas”-4, Cēre, 
Cēres pagasts, Kandavas novads izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Izsoles objekts - nekustamais īpašums, dzīvoklis „Alejas”-4, 
Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 
900 0018) ar kopējo platību 24,9 m2.
Izsoles objekta sākumcena 800,00 eiro, Izsoles nodrošinā-
jums 80,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 
9. decembrī plkst.11:20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 
Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par augstāk minētajām izsolēm 
iemaksājama līdz 2019. gada 6. decembrim Kandavas nova-
da domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S 
“SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes 
mājas lapā www.kandava.lv. Tālrunis uzziņām 63107366.

Kandavas novada dome rīko nekustamā 
īpašuma „Valdeķu pirts”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads izsoli.
Nekustamais īpašums „Valdeķu pirts”, Kandavas pagasts, Kan-
davas novads ar kadastra numuru 9062 515 0007, kas sastāv 
no divām nedzīvojamām ēkām (būve- Valdeķu pirts, 229,0 m2, 
būve – šķūnis, 57,4m2), kura īpašuma tiesības reģistrētas Kan-
davas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000563998.
Izsoles objekta sākumcena: 2000,00 eiro. Izsoles nodrošinā-
jums: 200,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 
16. decembrī plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 
6, Kandavā.
Pirmpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam, kuram ir tiesības 
iesniegt pieteikumu līdz 2019. gada 13. decembrim. 
Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada 
domē līdz 2019. gada 13. decembrim plkst.12:00, nodrošinā-
jums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā 
Nr. LV73UNLA0011010130573, AS “SEB banka”, bankas kods 
UNLALV2X. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada do-
mes mājaslapā www.kandava.lv. Izsoles objektu var apskatīt 
iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties par 
apskates laiku. Tālrunis uzziņām 63107375.

Kandavas novada dome rīko nekustamā 
īpašuma Dzirnavu iela 3A, Matkule, Matkules 
pagasts, Kandavas novads, izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums Dzirnavu iela 3A, Matkule, Matkules pa-
gasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9070 003 0338) sa-
stāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9070 003 0337, ar kopējo platību 2844m2. 
Izsoles objekta sākumcena 2000,00 eiro, Izsoles nodrošinājums – 
200,00 eiro. Izsole notiks 2019. gada 19. novembrī plkst.11.00 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. 
gada 15. novembrim, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. 
LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UN-
LALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to 
uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa 
tālr.63107365. 
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem var iepazīties Kan-
davas novada domes mājaslapā www.kandava.lv.

Oktobrī, turpinot intervijas ar novada 
uzņēmējiem, viesojāmies pie Stefānijas 
Neibergas, kuras vadītais uzņē-
mums SIA “Saltums Kanda-
vā” ir lielākais sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējs mūsu novadā. 

Iveta Pāža

2017.gadā, kad Kandavā viesojās biedrības “Līdere” 
pārstāves, lai noskaidrotu Latvijas sievietes – uzņēmējas 
spēka formulu, Stefānija bija viena no piecām uzņēmējām, 
kura tika aicināta dalīties savā pieredzē, dzīves un darba 
pamatvērtībās. 2016. gadā Stefānija Neiberga apbalvota 
nominācijā “Kandavas novada Gada labdaris” par nozī-
mīgu ieguldījumu novada uzņēmējdarbībā un darba vietu 
nodrošināšanā iedzīvotājiem.

Kā radās un paplašinājās SIA “Saltums Kandavā”? 
– 1993.gada augustā kopā ar ģimeni izveidojām saldē-

juma ražotni “Saltums”, kurai paplašinoties, ar laiku radās 
doma izveidot kafejnīcu Kandavas autoostā. Darbu sākām 
ar trim darbiniekiem, tā nemanot viss aizgāja tālāk. Ra-
dās vajadzība dibināt SIA un tā kā nosaukums “Saltums” 
bija jau aizņemts, mēs savu SIA nosaucām par “Saltums 
Kandavā”, tādejādi netieši popularizējot Kandavas vārdu. 
Šobrīd mums ir astoņdesmit deviņi darbinieki, kuri strādā 
Kandavā, Jelgavā, Sabilē, Valdemārpilī, Talsos un Vents-
pilī. SIA “Saltums Kandavā” ir restorāns “Dzintarkrasts” 
Rojā, “Pusdienu restorāns” Jelgavā, kafejnīca jaunajā 
Ventspils koncertzālē, turklāt nodrošinām ēdināšanu 
6000 bērniem Latvijā. 

Pēc izglītības esat mediķe. Kā tas palīdz biznesā?
– Esmu feldšere un pirmā darbavieta bija Saldū, lau-

ku ambulancē. Ēdināšanas biznesā visa pamatā ir sanitā-
ro normu ievērošana, produktu izsekojamība, lai ēdienu 
patērētājs saņemtu drošu. Mūsu uzņēmumā izveidota uz 
HACCAP principiem balstīta paškontroles sistēma, kurā 
paredzēti visi pasākumi un priekšnoteikumi, droša ēdinā-
šanas procesa nodrošināšanai. Īpaši lepojamies ar to, ka 
esam noslēguši līgumus ar piegādātājiem un bērnu uzturā 
cenšamies izmantot produktus, kas audzēti bioloģiskajās 
un vietējās saimniecībās.

Kādi ir bijuši līdz šim lielākie izaicinājumi?
– Vislielākais izaicinājums ir bijis uzņemt prezidentus. 

Esam klājuši galdu Igaunijas prezidentam, bijis gods ap-
kalpot Vairu Vīķi Freibergu, kā arī Andri Bērziņu. Liels 
izaicinājums bija uzklāt pirmo zviedru galdu Benjamiņa 
muižā Valdeķos, kad notika muižas atklāšana un ieradās 
300 viesi. Tik augstu viesu apkalpošanā ir jāievēro zināma 
etiķete, bija uztraukums. Laika gaitā esam izauguši, papil-
dinājuši zināšanas, bet atbildība, protams paliek.

Vai jūsu kolektīvs ir pastāvīgs?

– Jā, lielākā daļa darbinieku uzņēmumā strādā 20-25 
gadus, ir darbinieki, kas strādā no pašiem pirmsākumiem. 
Kadru mainība kolektīvā ir ļoti maza, pārsvarā aiziet tie, 
kas maina dzīvesvietu vai meitenes, kas gaida bērniņus. 
Uzskatu, ka darbinieki vēlas strādāt mierīgā, līdzsvarotā 
kolektīvā. Visgrūtāk ar darbiniekiem ir Jelgavā, jo tuvu-
mā ir galvaspilsēta Rīga. Kandavā tādu problēmu nav. Lai 
noturētu un saliedētu kolektīvu katru gadu organizējam 
ekskursijas, kopīgi atzīmējam svētkus. Protams, darbinie-
kiem svarīgs ir atalgojums, bet ļoti svarīgs ir mikroklimats 
kolektīvā, drošība, ka algu saņems regulāri. Vislielākais 
paldies jāsaka manu darbinieku ģimenēm, jo banketu dēļ 
bieži nākas strādāt svētku dienās. 

Kā biznesā iesaistās Jūsu ģimene?
– SIA “Saltums Kandavā” ir īsts ģimenes uzņēmums, 

kur ir iesaistīts gan mans vīrs, gan jaunākā meita. Vienī-
gi vecākā meita ir izvēlējusies ārsta profesiju un arī tajā 
strādā. 

Jaunākā meita, kas arī pēc izglītības ir mediķe, vada biz-
nesu Jelgavā un nepieciešamības gadījumā nāk man palīgā 
Kandavā un Ventspilī. Tā kā pēctecība ir nodrošināta un ir 
skaidrs, kas pārņems biznesu. Visa uzņēmumā iegūtā peļņa 
tiek ieguldīta tālākajā attīstībā, lai izaugsme neapstājas.

Kas Jums pašai sniedz vislielāko gandarījumu 
darbā?

– Vislielāko gandarījumu man sniedz labi padarīts 
darbs! Ja viss ir precīzi un kārtīgi izdarīts, ja pakalpojums 
ir sniegts kvalitatīvi, ja klients atnāk un pasaka paldies un 
ir apmierināts.

Kas ir grūtākais, ar ko saskarieties?
– Tā ir nodokļu sistēma mūsu valstī. It īpaši darbaspē-

ka nodoklis, kurš ir nesamērīgi augsts. 
Kāds ir veiksmīgas uzņēmējas noslēpums? 
– Veiksmes pamatā ir darbs un vēlreiz darbs, kā arī at-

bildība par izdarīto darbu. Ne mazāk svarīga ir uzticēša-
nās savai komandai un komandas darbs.

Kā izdodas atpūsties? 
– Atpūsties neiznāk bieži, bet reizi gadā mēģinu aiz-

braukt kādā tālākā ceļojumā ar ģimenei, arī tad telefons 
netiek izslēgts un atrauties no darba pilnībā nevar.

Vai ir kas tāds, ko vēlaties piebilst?
– Gribu piebilst, ka šo darbu mēs varam izdarīt tikai 

pateicoties saviem darbiniekiem, pateicoties darbinieku 
ģimenēm – vīriem un sievām, kuri ļauj savām otrām pu-
sītēm strādāt gan brīvdienās, gan arī vēlās vakara stundās.

Mēs esam cīnītāji un darbinieki 
ir mūsu veiksme


