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Par ielu Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadionam
dienesta viesnīcai dots restarts
remontdarbiem un
25. septembrī Kandavas
Kandavā Lauksaimniecības tehnikumā tika atzīmēts noslēgums
apjomīgam projektam, kas
rezultējies ar sporta stadiona
atjaunošanu, dienesta viesnīcas ēkas pārbūvi un aprīkojuma iegādi mācību procesa
modernizēšanai.

Sakarā ar seguma atjaunošanas darbiem vairākās centrālajās ielās Kandavā, ilgākā
laika periodā saskārāmies ar
dažādiem satiksmes ierobežojumiem. Šobrīd darbi ir pabeigti un ierobežojumi atcelti.
Egils Dude | Domes izpilddirektors |

Lāčplēša ielā 240 metru garumā veikta esošā grants seguma pastiprināšana un
asfaltbetona dilumkārtas ieklāšana. Raiņa
un Skolas ielās – daļēja gājēju celiņu pārbūve, ielu virsmas frēzēšana, ātrumvaļņu
pārbūve, asfaltbetona izlīdzinošās un dilumkārtas izbūve. Lielās ielas posmā daļēji
tika nomainītas ielas apmales, pārbūvēts
gājēju celiņš no Abavas ielas līdz bibliotēkai Lielā ielā 11, nomainīti komunikāciju
aku vāki, nofrēzēta esošā asfalta kārta, kā
arī ieklāta jauna asfaltbetona izlīdzinošā
un dilumkārtas. Darbu sarežģīja un paildzināja lielais komunikāciju aku skaita šajā
posmā – 62.
Visu minēto ielu pārbūves darbu ģenerāluzņēmējs bija SIA Strabag, apakšuzņēmējs SIA Kandavas ceļi. Būvuzraudzību
veica IK Aleksejs Ivanovs. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 263 106 eiro.
Pašlaik notiek gājēju celiņa izbūve no
Lielās ielas līdz tirgus stāvlaukumam un
laivu piestātnei. Šos darbus veic SIA Kandavas ceļi.
Šoruden vēl plānojam uzklāt asfaltbetona segumu Cīruļu, Dzeņu un Ceriņu ielās. Līgums par šiem darbiem noslēgts ar
SIA Strabag.

Ivonna Vicinska | KLT sabiedrisko attiecību
speciāliste |

2016. gada nogalē tika parakstīts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā
atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
ietvaros” īstenošanu.
Projekts paredzēja modernizēt izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi prioritārajās izglītības
programmās, uzlabojot izglītības iestādes

infrastruktūru. Projekta īstenošanas rezultātā tehnikuma dienesta viesnīca Nr. 2
pārbūvēta un aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu. Pārbūvēts stadions un stadiona
administratīvā ēka, iegādāts sporta inventārs obligātā mācību priekšmeta “Sports”
aktivitāšu nodrošināšanai. Prioritāro izglītības programmu “Autotransports” un

“Lauksaimniecības tehnika”, dabaszinātņu
un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas telpas aprīkotas ar mēbelēm un informācijas un komunikāciju
tehnoloģijām. Lai īstenotu profesionālās
izglītības kompetences centra funkcijas
pieaugušo tālākizglītībā, iegādāts bibliotēkas un semināru zāles aprīkojums.

Atjaunots Cēres pamatskolas jumta segums
Septembrī pabeigta Cēres pamatskolas jumta seguma atjaunošana. Būvdarbu ietvaros veikta
jumta konstrukciju protezēšana, remontēšana, dūmeņu pārmūrēšana, jauna valcprofila jumta
seguma montāža, lietus ūdens tekņu un stāvvadu montāža, sniega barjeru uzstādīšana, kā arī
jumta lūku montāža.

Apliecinājuma karti izstrādāja SIA
“Jaunpils projekts”, būvēja SIA “MARBELLA RN Grupa”. Būvuzraudzību veica
Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TUV Nord Baltik”. Kopējās
būvniecības izmaksas ir 80 996,37 EUR,
tajā skaitā PVN.

Zantes bērnudārzā
veikta sanitāro
telpu vienkāršotā
atjaunošana
Turpinājums 2. lpp
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Rudens darbu izskaņā

Š

ogad rudens ir saules pieliets un dāvā
mums ikvienam iespēju paveikt saplānotos darbus, it kā saprotot, ka jāatvēl
laiks paveikt pēc iespējas vairāk. Mums
tas ir ļoti svarīgi, jo līdz oktobra beigām vēl
ir jāveic trīs mazo ielu asfaltēšanas darbi, jāpabeidz gājēju celiņš pie laivu piestātnes, jāierīko apgaismojums gājēju celiņam uz lielveikalu MAXIMA, jāpaspēj līdz gada nogalei
ierīkot virvju šķēršļu taka Teteriņa apkārtnē pie stadiona, un jānomaina vairāku ielu 303
apgaismojuma spuldzes uz LED mūsdienīgu apgaismojumu, un vēl citi darbi. Saule ir vajadzīga, lai mūs nepārņem panika no COVID-19 vīrusa draudiem, kas, manuprāt, ir jau
iepriekš saplānots, un audzē statistikas datus aiz kādiem savtīgiem mērķiem. Dievs, dod,
lai nenāktos aizvērt izglītības iestādes un atkal paralizēt ierasto ikdienas ritmu, jo rudens
jau pats par sevi ir skumju un tumsas laiks, kas šajā situācijā radīs daudz bīstamākas sekas
par vienkāršu saspringumu un stresu.
Šoreiz ir tas brīdis, kad negribas runāt, bet gribas vairāk darīt un paveikt visu līdz galam, lai var paspēt līdz tam lielajam, nezināmajam brīdim. Ir daudz ideju, daudz darāmā,
viens vienīgs vāveres ritenis, bet tikai tā var sasniegt cerētā piepildījumu, ar neatlaidīgu
darbu, nežēlojot sevi ne mirkli. Galvenais ir izturēt, nesadegt un pastāvēt par savu novadu
jebkurā situācijā, neskatoties uz visu! Kopā mēs to varam!
Inga Priede, Kandavas novada domes priekšsēdētāja

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI

Kas būs ar ārstu praksēm Kandavā?

Kā zināms, Kandavas pilsētā patlaban ir pieejamas divas ģimenes ārstu prakses un Ilzes
Spuriņas ārsta pediatra prakse. Pie domes priekšsēdētājas Ingas Priedes vērsušies vairāki
novada iedzīvotāji ar jautājumu, ka ir saņemta informācija par ārstes I.Spuriņas vēlmi ar
2021. gada 1. janvāri savu praksi slēgt. Arī pēc dakteres M.Jēkabsones aiziešanas mūžībā,
ģimenes ārsta praksi neviens nav pārņēmis. Iedzīvotāji ir satraukti, ka bērniem vairs nebūs
iespēju nokļūt pie ārsta, un, kas zina, ja arī ģimenes ārstes A.Piebalga un S.Jurevica izdomā
doties pelnītā atpūtā, var iestāties situācija, ka Kandavas novadā nebūs dakteru.
Situāciju skaidro Kandavas novada
domes priekšsēdētāja Inga Priede:
“Uzsākot pildīt savus amata pienākumus Kandavas novada domē, viens
no maniem uzstādītajiem mērķiem bija
pilnvērtīgi nodrošināt veselības aprūpi
Kandavas novadā. Poliklīnikas telpās notika remontdarbi, un kādas no telpām tika
paredzētas arī vakantajai ģimenes ārsta
prakses izveidošanai. Var teikt, ka ģimenes ārsts tiek meklēts jau trīs gadus. Neskatoties uz valsts finansējumu, kas tiek
piešķirts ārstiem, kuri vēlas darbu uzsākt
lauku reģionos, ir ļoti lielas grūtības atrast
gribētājus pat Pierīgas apkārtnē. Sadarbībā ar Latvijas Lauku ārstu asociāciju esam
šeit rīkojuši semināru rezidentūras studentiem, sūtam informāciju uz augstskolām, kur tiek sagatavoti jaunie ārsti, bet atsaucība ir neliela. Ārste, kam ļoti iepatikās
Kandava, un, kura šeit vēlējās atvērt ģimenes ārsta praksi, diemžēl ģimenes apstākļu dēļ atteica. Turpinājām meklējumus,
kāda cienījama kandavniece, kuras dēls
šobrīd rezidentūrā apgūst ģimenes ārsta
specializāciju, solījās aprunāties, un tālāk
jau iesaistījos es. Esmu vairākkārt ar jauno ārstu – Gati Ķiršakmeni sazinājusies,

Zantes bērnudārzā veikta
sanitāro telpu vienkāršotā
atjaunošana

Pabeigta Zantes pirmsskolas izglītības
iestādes divu sanitāro telpu vienkāršotā atjaunošana. Veiktie darbi – esošo konstrukciju demontāža, sienu apdare, grīdu flīzēšana, griestu apdare, jaunas elektroinstalācijas
ierīkošana, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, kā arī aprīkojuma un
iekārtu uzstādīšana. Apliecinājuma karti
izstrādāja SIA “2B ARHITEKT”, būvēja SIA
“RRB būvserviss”. Būvuzraudzību veica SIA
“BŪVĒLOGS projekti”. Kopējās būvniecības
izmaksas ir 21 603,97 EUR, tajā skaitā PVN.

un viņš domu par darbu Kandavā solījās
apsvērt pēc rezidentūras pabeigšanas. Situācija saasinājās, jo man sāka zvanīt bērnu vecāki, ka pēc Jaunā gada vairs nebūs,
kas ārstē viņu bērnus. Tad aicināju Gati uz
Kandavu, lai pats savām acīm redz darba
iespējas uz vietas un saka konkrētu “jā”
vai “nē”! Tikāmies gan ar I.Spuriņu ārsta
pediatra praksē, gan poliklīnikā ģimenes
ārstu praksē ar dakteri S.Jurēvicu. Domē
iepazīstinājām viesi ar novada iedzīvotāju
struktūru, pakalpojumu veidiem, pašvaldības atbalsta mehānismiem, dzīvošanas
iespējām. Ārsts deva piekrišanu, un ātrākais var uzsākt darbu 2021. gada oktobrī,
kad tiks nozīmēts rezidentūrā ģimenes
ārstu praksē. Līdz ar to arī ārste Ilze Spuriņa piekrita mūsu lūgumam strādāt līdz
nākamā gada rudenim, lai nodotu savus
pacientus jaunā ārsta rokās. Tātad ģimenes ārsta pacientu lokā būs arī bērni,
prakse pārcelsies uz poliklīnikas telpām.
Gatis Ķiršakmens ir strādājis Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, šobrīd paralēli studijām strādā Jelgavas slimnīcas
uzņemšanas nodaļā, uzkrājot pieredzi visdažādākajās situācijās. Gaidīsim viņu pēc
gada Kandavā!”
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Noslēgusies konkursa “Diženi Ka
pretendentu vērtēšana
Zemītes pagastā konkursam
“Diženi Kandavas novadā”
pieteikti trīs pretendenti.
Līga Šupstika

Grenču kalte pieteikta nominācijā “Darbīgākā organizācija”, kaltes vadītājs Guntis
Gulbis.
Kalte darbu uzsāka 1992.gadā un šobrīd tajā strādā trīs darbinieki. Vienlaicīgi
kaltē iespējams apstrādāt 1800 tonnu graudus. Klienti brauc no pašu novada un arī
no tuvējo kaimiņu novadiem. Grenču kaltes priekšrocība ir tā, ka var nodrošināt arī
sēklu sagatavošanu. Lauksaimniekus apmierina, ka var atvest graudus un saņemt sēklas. Ir zemnieki, kuri atstāj ražu glabāšanai
uz ziemu. Graudi tiek uzglabāti bunkuros,
kaltē atrodas 40 bunkuri un katrā no tiem
ietilpst 30 tonnas. Kā papildus pakalpojumu
Grenču kalte pēc piedāvājuma gatavo barību lopiem un mājputniem. Šim mērķim ir
iegādāta graudu placināšanas iekārta. Grenču kaltes svaru māja pilda arī kultūras centra
funkciju, tajā tiek organizētas zaļumballes
un dejas.
Šermuksīšu ģimene “Strautmaļos” ievācās tikai pagājušajā vasarā ap Jāņiem,
bet mājas un apkārtnes labiekārtošanā jau
paspēts paveikt daudz. Kā pastāstīja nama
saimniece Sintija, piemājas teritorijā kuploja
milzu latvāņi un pati ēka bija gaužām bēdīgā
stāvoklī.
Sintija stāsta, ka teritorijā, kur pletās
latvāņi, ir ierīkojusi mazdārziņu. Dzīvžogs
pārstādīts vairākus metrus tālāk no mājas,
lai paplašinātu priekšpagalmu. Tagad tajā
atrodas bērnu rotaļu laukumiņš, kuru izgatavojis tētis Andris un kuplo Sintijas iekoptā
puķu dobe. Andris pēc profesijas ir galdnieks, tāpēc dārzā atrodams ne viens vien
koka dārza dekors.
Arī “Krastmaļu” saimniece Tamāra Bērziņa ar dzīvesbiedru Pavilu Trakšu Zemītes
pagastā dzīvo vien neilgu laiku- astoņus mēnešus, bet tik īsā laikā paveiktais šķiet prātam neaptverams.
Iegādājoties īpašumu Zemītē, nekas no
šobrīd esošā “Krastmaļu” skaistuma nebija manāms- plašā piemājas teritorija ieaugusi latvāņos un atkritumu kalnos, blakus
esošajā upītē Vēdzelē samesti metāllūžņi
un atkritumi un pati māja sliktā stāvoklī ar
izpuvušām grīdām. Tagad māja un apkārtne ir sakopta, piemājas pagrabs iztīrīts un
izveidotas kāpnes, sastādīti ziedi, siltumnīca un dārzs pilns ar augļiem, dārzeņiem
un garšaugiem, Vēdzeles upe atbrīvota no

brikšņiem un atkritumiem, bet pļava- no
latvāņiem, tagad var svinēt Līgo svētkus.
Galvenais palīgs visos darbos ir dzīvesbiedrs Paulis, ar kuru kopā pavadīti jau 40
gadi.

Interesantā “Āžmugura” un
skaistās sētas Zantē

Zantes pagasta “Liepās” saimnieko Zinta un Jānis Grošteini, kuru darba tikums un
skaisti iekārtotā piemājas teritorija ir pamanīta un novērtēta jau agrāk. Par to liecina
dārza lapenītē iekārtotā goda siena, kur redzami saņemtie apbalvojumi konkursā “Sakoptākā sēta Kandavas novadā”.
Zinta strādājusi Zantes pamatskolā par
skolotāju un 2017.gadā godināta par mūža
ieguldījumu izglītībā, tagad ir pensionāre
un trīs mazbērnu vecmāmiņa. Tomēr laiski
baudīt atpūtu kundze nevar, jo ikdienas mājas solis, puķu dārzs un siltumnīcā audzētie
labumi prasa daudz rūpju un uzmanības.
Katru gadu mājā vai dārzā tiek veikti kādi
uzlabojumi. Pērn uzcēluši koka lapenīti ar
kamīnu, šogad pie lapenes esošajā atpūtas zonā ieklāts bruģis un dārza celiņš. Arī
skaistie metāla vārtiņi ir saimnieka Jāņa
roku darbs.
Lauku sēta “Āres” ir nams ar senu vēsturi,
turklāt saimnieks Vairis vēsturiskās liecības
tur cieņā, tās saglabājot. Vairis nāk no sešu
bērnu ģimenes, visi te dzimuši un auguši.
Māja mantota no paaudzes paaudzē. Saimnieks zina stāstīt, ka mājai ir ap 150 gadu un
Zantē šāda veida mājas ar kūtīm ir bijušas
divpadsmit. Viens no šo māju galvenajiem
celtniekiem ir bijis viņa “nezin kuras pakāpes” vectēvs. “Arhīvā Rīgā ieguvu izziņu, ka
mana vectēva tēvs ir bijis kučieris baronam
un dabūjis zemi, uz kuras tika celtas šīs mājas. Vēlāk barons atlaidis manam vectēvam
bankas parādu un zeme palikusi vectēva

www.kandava.lv
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Pensionāru apvienību valdes pārstāvji no Engures,
Jaunpils, Smārdes un Slampes tiekas Kandavā

21. septembrī pensionāru Dienas centrā uz paplašināto
valdes locekļu sanāksmi Kandavā ieradās pārstāvji
no Jaunpils, Engures un Tukuma novada pensionāru
apvienībām, kā arī Smārdes un Slampes pagastu senioru
pārstāvji, kurus uzņēma Kandavas novada pensionāru
biedrības valdes locekļi, kā arī apvienības vadītājs Zigurds
Megnis un viņa vietnieks Aivars Ošenieks.
īpašumā. Kūts un pagrabs ir celts mana tēva
saimniekošanas laikā, ap 1937. gadu”. Mājā
saglabājusies oriģinālā maizes krāsns un
manteļskurstenis, kurā tika žāvēta gaļa un
pašu gatavotas desas.
Noslēgumā Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis aicināja apskatīt vietu, kuru
pat ne visi zantenieki protot atrast- “Āžmuguru”, kas pieteikta nominācijā “Vieta, kas
jāredz”. “Āžmugura” ir stāva kore, augstu
virs Amulas upes, starp divām sānu gravām.
Iegarenais kalns atrodas pie Zantes, Remtes
un Gaiķu pagastu robežas, meža dzīļu un
kalnu strautu ievītos dziļumos. Uz āža mugurai līdzīgo pauguru ar stāvajām nogāzēm
ved aptuveni 6 km gara taka (turp - atpakaļ).
Teika vēsta, ka pie “Āžmuguras” vakaros
rādoties spoki- izlecot no gravas spoki, līdzīgi āžiem ar ragiem, divām kājām, lēkājot un
dziedot: “Su-ka-tā, bu-ka-tā, Vilku spalva
mugurā”.

25. septembrī svinīgā atmosfērā Rīgā, viesnīcā “Pullman
Riga Old Town” tika apbalvoti
Labklājības ministrijas organizētā konkursa “Labākais
sociālais darbinieks Latvijā
2019” uzvarētāji.
Aija Švāne

Liels lepnums un prieks, ka balvu nominācijā “Labākais sociālais darbinieks
2019” Labklājības ministre Ramona Petraviča pasniedza Nodibinājums “Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ sociālo gadījumu
vadītājai Elitai Šmeldei.
Elita Šmelde tika atzinīgi novērtēta žūrijas un iedzīvotāju balsojumā!

Šādu regulāru tikšanās idejas autors ir
Aivars Ošenieks saistībā ar teritoriālo reformu, lai pamazām iepazītu viens otru un
saskaņotu darbības virzienus, jo iespējams,
ka nākotnē pēc teritoriālās reformas īstenošanas, būs jāstrādā kopā. Aivars Ošenieks aktīvi darbojas Latvijas Pensionāru
federācijas valdē, vienmēr iepazīstinot ar
jaunākajām norisēm federācijā.
Pirmā starpnovadu pensionāru apvienību aktīvistu tikšanās notika jau pagājušā gada nogalē Tukumā, otrā tikšanās
bija Smārdē, šā gada martā novadi satikās
Jaunpilī, tad pandēmijas dēļ, tikšanās pusgadu nenotika, bet tagad septembrī visus
uzņēma Kandavas novada pensionāru apvienības valde.
Sanāksmē piedalījās Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede,
kura sniedza informāciju par novadu un

tā aktualitātēm, kā arī nelielu nākotnes
redzējumu. Par Kandavas novada pensionāru apvienības aktivitātēm un darbības virzieniem, kas ir diezgan atšķirīgi
no citiem novadiem (mūsu pensionāru
apvienība pamatā aptver visus pagastus),
pastāstīja Zigurds Megnis un Aivars Ošenieks. Uz tikšanos bija uzaicinātas pārstāves no Valsts Sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA), kuras informēja par
aktualitātēm pensiju sistēmā un atbildēja
uz jautājumiem.
Pieredzē dalījās Vānes “Mežrozītes”
vadītāja Vija Dembovska un Matkules
pensionāru aktīviste Genovefa Ķezbere. Par Kandavas novada sociālā dienesta
darbību pastāstīja Ginta Freimane, viņa
arī izveda nelielā ekskursijā pa dienesta
telpām. Tikšanās noslēgumā viesi apmeklēja Kandavas novada muzeju, kur saturīgā
ekskursijā pa muzeju izveda vēsturniece
Aksilda Petrevica.

“DOREMI”, kura vadītāja arī ir DzintraDzintra Linde.
Vēlāk Dzintras apskatīja Kandavas vecpilsētu gides Sarmas Aņģēnas pavadībā,
bet salidojums turpinājās senioru Dienas
centra zālē pie klātiem galdiem un “dzīvās”
mūzikas.

Vislatvijas Dzintru salidojuma
organizatori izsaka lielu pateicību par
palīdzību un atbalstu salidojuma organizēšanā un norisē Kandavas kultūras
namam, Kandavas novada sociālajam
dienestam, Viesturam Valdim Dreimanim, Inetai Feldmanei, Anitai Goldbergai, Gintam Uldriķim, Guntim Meieram,
ansamblim DOREMI, Dzintrai Lindei un
Sarmai Anģēnai.

Dagnija Gudriķe

Dzintras
no visas Latvijas
tiekas salidojumā
Kandavā
12. septembrī Kandavā
noteikti bija visvairāk Dzintru
vienkopus, kā citur Latvijā.
Dagnija Gudriķe

Kandavnieces Dzintra Veispale, Dzintra Znatnaja un Dzintra Zuļķe, bija apņēmušās Vislatvijas Dzintru salidojumu šogad sarīkot Kandavā.
Atsaucība bija negaidīti liela, ieradās
78 Dzintras un arī viens Dzintars, kā arī
Dzintru pavadoņi. Viesu vidū varēja sastapt komponistu Pēteri Vasku, kurš bija
devies līdzi savai dzīvesbiedrei Dzintrai
Gekai, tāpat riteņbraucēja Romāna Vainšteina mammu Dzintru Vainšteinu un vēl
citas pazīstamas sejas.

PALDIES!

Kuplais Dzintru un pavadoņu pulks
piepildīja Kandavas kultūras nama lielo
zāli, visus sanākušos uzrunāja Kandavas
novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, novēlot izbaudīt svētkus un Kandavas
viesmīlību. Koncertu sniedza Valdeķu
kultūras nama jauktais vokālais ansamblis
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

DOMES LĒMUMI

2020. gada 5. oktobris

24.septembra domes sēdē pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Apstiprināja Izglītības pārvaldes ziņojumu par novada izglītības iestādēm, 2020./2021.mācību gadu uzsākot un pamatbudžeta izdevumus Kandavas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs, pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs savstarpējo norēķinu veikšanai 2020. gadā pēc 2019. gada naudas plūsmas
izdevumiem.

Finanšu jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 22 “Grozījumi
Kandavas novada domes 2020. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2020. gada pamatbudžets”
(budžeta grozījumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība-budžets)

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamos īpašumus „Skujiņas” Kandavas pagastā, zemi, “Mazlejas” Matkules
pagastā, starpgabalu „Cēres robežlauks” Kandavas
pagastā un dzīvokli „Vālodzes”-5 Zemītes pagastā.

Sociālie jautājumi

• Nolēma iecelt Maritu Kauliņu par Kandavas novada
sociālā dienesta vadītāju ar 2020. gada 1. oktobri.
• Nolēma izīrēt pašvaldības labiekārtoto vienistabas
dzīvokli Apiņu ielā 10-1, Kandavā.

Citi jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 21 „Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 19. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par materiālo atbalstu

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm””. Saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 23 “Grozījumi
Kandavas novada domes 2019. gada 28. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā””, kuri nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
• Apstiprināja 2020. gada 27. augusta iekšējo noteikumu “Kandavas novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību sniegtie maksas pakalpojumi” grozījumus, kuri stājas spējā ar 2020. gada 1. oktobri

(noteikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība-noteikumi, nolikumi, cenrāži)
• Nolēma izteikt neuzticību un atsaukt no pienākumu
veikšanas uz kriminālprocesa izmeklēšanas laiku SIA
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
valdes locekli Ēriku Zaporožecu.
• Domes izpilddirektoram līdz 2020. gada 28. septembrim rakstveidā pieprasīt sasaukt SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ārkārtas
dalībnieku sapulci, lai lemtu par valdes locekļa Ērika
Zaporožeca atsaukšanu no valdes locekļa pienākumu
pildīšanas uz kriminālprocesa laiku un pagaidu valdes locekļa ievēlēšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2020. GADA 22. OKTOBRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2020. GADA 29. OKTOBRĪ PLKST. 13.00

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 18

“Grozījumi Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 23 „ Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu 6. panta sesto daļu
Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 23 “Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem”
(turpmāk - noteikumi), kas apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2017. gada 28. decembrī (protokols Nr.20
3.§) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 3.1.punktu šādā redakcijā: “3.1
Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja vai
uz nekustamo īpašumu ir attiecināma spēkā esoša būvatļauja ēkas būvniecībai.”.
2. Papildināt noteikumus ar 3.2 punktu šādā redakcijā: “3.2
Ja nekustamā īpašumā sastāvā ir individuāli dzīvojamā
māja un nekustamo īpašumu var pieslēgt pie vairākiem
kanalizācijas vai ūdensvada pieslēgumu atzariem, līdzfinansējumu piešķir par vienu tuvāko kanalizācijas vai
ūdensvada pieslēguma atzaru.”.
3. Papildināt noteikumus ar 3.3 punktu šādā redakcijā: “3.3
Pašvaldības finansējumu var saņemt katrs Daudzdzīvokļu mājas daļas īpašnieks, ja tā īpašums centralizētajam kanalizācijas un/vai ūdensvada tīklam tiek pieslēgts
atsevišķi.”.
4. Svītrot noteikumu 7.1., 7.2., 8.1. un 8.2. apakšpunktā vārdus “kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina
Pašvaldība”.
5. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu (1.pielikums).

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 23

“Grozījumi Kandavas novada domes 2019. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.,5.,6. un 9. punktu
Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 27 “Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”
(turpmāk - noteikumi), kas apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 2019. gada 28. novembrī (protokols
Nr.13, 5.§) ar precizējumiem Kandavas novada domes
sēdē 2020. gada 30. jūnijā (protokols Nr.10, 20.§) šādus
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā
redakcijā: “Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.,5.,6. un 9. punktu”.
2. Izteikt noteikumu 2.3. punktu šādā redakcijā: “2.3. Sabiedriskie apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai
mākslīgā veidā apaugušas platības Sabiedriskā vietā,
kurā neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.)
realizācijai;”.
3. Svītrot noteikumu 7., 8. un 28. punktu.
4. Izteikt noteikumu 30. punktu šādā redakcijā: “30. Par taras, malkas, būvmateriālu, metāllūžņu un citu priekšmetu glabāšanu uz ietvēm, ielām, kā arī citās koplietošanas
vietās (izņemot tam speciāli norādītās vietās), iepriekš to
nesaskaņojot ar pašvaldību – piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu – fiziskajām personām līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām
no 7 (septiņām) līdz 28 (divdesmit astoņām) naudas
soda vienībām.”.
5. Svītrot noteikumu 33. punktā vārdus “bojā ainavu”.
6. Svītrot noteikumu 35., 36., 38. un 39. punktu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Kandavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 20

“Grozījumi Kandavas novada domes 2016. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 „ Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu
Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 8 “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību
Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (turpmāk - noteikumi), kas apstiprināti Kandavas
novada domes sēdē 2016.gada 25.augustā (protokols
Nr.12 2.§) Kandavas Novada Vēstnesis, 2016., 10., 12.nr.,
2018., 5.nr. šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu 1. punktā vārdus “un izglītības iestādēs, kas īsteno interešu izglītības programmas”.
2. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā: “6. Pamatojoties uz Skolas iesniegumu un izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu, ar
Kandavas novada domes sēdes lēmumu tiek apstiprināts
izglītojamā likumīgo pārstāvju līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmās.”.
3. Svītrot noteikumu 7. punktā vārdus “ un interešu
izglītības”.
4. Papildināt noteikumu 7.punktu aiz vārdiem “Līdzfinansējumu, atbilstoši” ar vārdiem “noteikumu pielikumam
un”.
5. Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā: “8. Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz izglītojamā likumīgā
pārstāvja iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta gadījumos:
8.1. ja viens ģimenes bērns apgūst vairāk par vienu profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītības iestādē, vai vismaz vienu no profesionālās ievirzes izglītības
programmām apgūst divi vienas ģimenes bērni, līdzfinansējuma maksa par katru izglītības programmu tiek
samazināta par 25%;
8.2. ja trīs un vairāk vienas ģimenes bērni apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītības iestādē,
līdzfinansējuma maksa mēnesī katram izglītojamajam
par katru izglītības programmu tiek samazināta par 50%.”.
6. Aizstāt noteikumu 12.punktā vārdus un skaitļus “par
50% vai 100%” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 100%”.
7. Aizstāt noteikumu 15.punktā vārdus “Izglītības pārvaldes grāmatvedības” ar vārdiem “domes Finanšu nodaļas”.
8. Izteikt noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā
(pielikums)
Pielikums
Kandavas novada domes 2016. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.8
„Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
Izglītojamā likumīgo pārstāvju līdzfinansējums
profesionālās ievirzes izglītības programmās
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Nr. Maksas pakalpojums
Mērvienība EUR
Profesionālās ievirzes izglītī1.
mēnesis
5,00
bas programma “Basketbols”
Profesionālās ievirzes
2
izglītības programma
mēnesis
5,00
“Vieglatlētika”
Kandavas Mākslas un mūzikas skola
Profesionālās ievirzes izglītī3.
mēnesis 15,00
bas programma mūzikā
Profesionālās ievirzes izglītī4.
mēnesis 15,00
bas programma mākslā
Kandavas Deju skola
Profesionālās ievirzes
5. izglītības programma “Dejas
mēnesis 10,00
pamati”

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

“Par Kandavas novada pašvaldības piedalīšanos pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā”
Izdoti saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kandavas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā.
2. Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir Kandavas novada
administratīvajā teritorijā esošs vai plānots ceļš vai iela,
kam šāds statuss noteikts pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai tas piešķirts ar atsevišķu administratīvo aktu.
3. Pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu ceļam vai ielai
piešķir Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta pirmajā daļā
noteikto mērķu sasniegšanai.
4. Ar atsevišķu administratīvo aktu ( domes lēmumu) pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu nosaka gadījumā,
ja vienīgais, vai lielākā daļa no ceļa vai ielas kopīpašniekiem, ir iesnieguši Kandavas novada domē iesniegumu
par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa piešķiršanu ceļam vai ielai.
5. Pašvaldībai ir tiesības pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas
statusu noteikt ar atsevišķu administratīvo aktu arī pēc
pašvaldības iniciatīvas.
6. Gadījumos, kad pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss ir bijis noteikts ar administratīvo aktu (Kandavas
novada domes lēmumu), pašvaldībai ir tiesības atcelt
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu šādā kārtībā:
6.1. ja ir zudis tiesiskais pamats ceļam vai ielai noteikt pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu;
6.2. ja lielākā daļa no ceļa vai ielas kopīpašniekiem ir iesnieguši Kandavas novada domē iesniegumu par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa atcelšanu ceļam
vai ielai;
7. Jautājumu par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa atcelšanu izskata un lēmumu pieņem pašvaldības
dome.
II. Pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanas kārtība un finansēšana
8. Lai nodrošinātu pašvaldības nozīmes ceļu vai ielas uzturēšanu, pašvaldība katram ceļam vai ielai, kuram ir
noteikts pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss, veic
apsekošanu un nosaka ceļu vai ielas uzturēšanas klasi
atbilstoši 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli” (turpmāk – MK noteikumi nr. 224).
9. Pašvaldība nodrošina pašvaldības nozīmes ceļu vai ielas
uzturēšanas darbu veikšanu atbilstoši MK noteikumiem
nr. 224 un atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajiem
līdzekļiem.
10. Veicot pašvaldības nozīmes ceļu vai ielas uzturēšanu, pašvaldība nodrošina tā uzturēšanu, nepasliktinot
minētās infrastruktūras esošo kvalitāti, kas tiek noteikta, veicot saistošo noteikumu 8.punktā noteikto
apsekošanu.
11. Pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšana vai būvniecība tiek finansēta pašvaldības budžeta līdzekļiem,
izvērtējot ikgadējā pašvaldības budžeta iespējas un attīstības plānošanas dokumentos noteikto.
12. Pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanu vai būvniecību veic persona, kas pašvaldības organizētās publiskā iepirkuma procedūras rezultātā ir ieguvusi līguma
slēgšanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
līgumu.
III. Pašvaldības nozīmes ceļa vai iela būvniecības
finansēšana
13. Pašvaldības līdzfinansējumu pašvaldības nozīmes ceļa
vai ielas būvniecībai pašvaldība var piešķirt gadījumos, ja:
13.1. plānota ceļa vai ielas pārbūve vai atjaunošana;

13.2. ja ceļu vai ielas pārbūve vai atjaunošana ir plānota
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos;
13.3. ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai;
13.4. ja ir nepieciešams ierīkot jaunas inženierkomunikācijas – iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to
piederumus.
14. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem pašvaldības dome, izvērtējot informāciju par:
14.1. būvniecības nepieciešamību sabiedrības interešu
īstenošanai;
14.2. būvniecības risinājumu atbilstību būvniecības
noteikumiem;
14.3. ceļa kategoriju;
14.4. ceļa satiksmes intensitāti;
14.5. ceļa segumu;
14.6. inženierkomunikāciju esamību;
14.7. izdevumu pamatotību;
14.8. īpašnieku pašu vai citu finansējuma apjomu.
15. Pašvaldība, finansējot ceļa vai ielas būvniecību, pēc
iespējas, vadās pēc turpmāk noteiktās izmaksu metodikas:- ceļa vai ielas projektēšanai un būvniecībai piešķir
finansējumu, kas nepārsniedz 50% no projektēšanas un
būvniecības izmaksām, bet ne lielāku summu kā 3000
euro, neskaitot PVN, projektēšanai un 60 000 euro, neskaitot PVN, būvniecībai, ievērojot, ka:
15.1. ceļa vai ielas būvniecībai līdz 50 m piešķirtā summa
nepārsniedz 15 000 euro, neskaitot PVN;
15.2. ceļa vai ielas būvniecībai līdz 100 m piešķirtā summa
nepārsniedz 30 000 euro, neskaitot PVN;
15.3. ceļa vai ielas būvniecībai līdz 150 m piešķirtā summa
nepārsniedz 45 000 euro, neskaitot PVN;
15.4. ceļa vai ielas būvniecībai līdz 200 m vai garākam
posmam piešķirtā summa nepārsniedz 60 000 euro,
neskaitot PVN.
16. Paredzot daļēju ceļa vai ielas būvniecības finansēšanu
no pašvaldības budžeta līdzekļiem, pašvaldība slēdz ar
sadarbības partneri, kas pārējā daļā sedz ceļa vai ielas
būvniecības izmaksas, rakstisku vienošanos par veicamo darbu finansēšanas apmēru, kārtību un iesaistīto
pušu tiesībām un pienākumiem, un līdzekļu izlietojuma
uzraudzību.
17. Ceļa vai ielas būvniecību var arī 100% apmērā finansēt
no pašvaldības budžeta līdzekļiem - pieejamā pašvaldības budžeta ietvaros un atbilstoši pašvaldības Investīciju
plānā noteiktajam, un tikai nozīmīgu sabiedrības interešu aizstāvēšanai.
18. Ceļa vai ielas būvniecību organizē pašvaldība, atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.
19. Gadījumā, ja pašvaldība saistošo noteikumu 6.punktā
noteiktajā kārtībā atceļ pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu ielai vai ceļam, un nav pagājuši pieci gadi no
brīža, kad ceļam vai ielai šāds statuss tika noteikts, iniciators, kurš lūdza šādu statusu ceļam vai ielai noteikt,
atmaksā pašvaldībai 50% no ceļa vai ielas būvniecības
izmaksām.
20. Pašvaldība, lemjot par finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņem vērā saistošo noteikumu 13. un 14.punktā noteikto, kā arī citus apstākļus, kas
liecina par rīcības pamatotību un nepieciešamību, bet
nepiešķir finansējumu, ja:
20.1. pieprasītais ceļa vai ielas būvniecības finansējums
pārsniedz plānotos pieejamos pašvaldības budžeta
līdzekļus;
20.2. finansējums pieprasīts iepriekš veiktas būvniecības
izdevumu apmaksai;
20.3. ceļam vai ielai piegulošo īpašumu īpašniekiem ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi pret pašvaldību;
20.4. ceļa vai ielas būvniecība nav iekļauta pašvaldības Investīciju plānā.

www.kandava.lv

AKTUĀLI
Aicina izvirzīt
kandidātus apbalvošanai
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā
Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus,
uzņēmējus, novada iestādes un uzņēmumus
izvirzīt kandidātus apbalvošanai Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienā
18.novembrī.
Iesniegumus lūdzam iesniegt Kandavas
novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā 202.
kabinetā vai pagastu pārvaldēs līdz 2020.
gada 16.oktobrim plkst. 16:00. Iesnieguma
veidlapa pieejama mājas lapā www.
kandava.lv, sadaļā -Pašvaldība-Veidlapas.
Nolikums pieejams www.kandava.lv sadaļā
Pašvaldība-Apbalvojumi.

Čaklākais zīļu vācējs
Kandavas novadā 2020

Apstiprināta
Kandavas novada
sociālā dienesta
vadītāja
24. septembra Kandavas
novada domes sēdē tika apstiprināta Kandavas novada
sociālā dienesta jaunā vadītāja
Marita Kauliņa.

Konkursam uz Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja amatu pieteicās divi
pretendenti, un augstāko novērtējumu ieguva Marita Kauliņa
Marita Kauliņa ir ienācēja Kandavā,
trīs mēnešus strādā novada sociālajā dienestā par Informācijas un pabalsta nodaļas sociālo darbinieci Kandavā, pirms tam
dzīvojusi un strādājusi Limbažos. Pieredze
sociālajā jomā divdesmit gadu garumā, ir
praktiķe, deviņus gadus strādājusi Limbažu sociālajā dienestā.
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Par Būvniecības informācijas
sistēmas (BIS) lietošanu
Kristīne Briede | Būvvaldes vadītāja |

Kā to paredz Būvniecības likums,
kopš 2020. gada 1. janvāra visas jaunās
būvniecības ieceres (paskaidrojuma
raksti, apliecinājuma kartes, būvniecības
iesniegumi) Kandavas novada būvvaldē
tiek iesniegti tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas
publisko portālu https://bis.gov.lv/bisp/.
Kandavas novada būvvaldē ir iespējams saņemt konsultācijas gan pa tālruni,
gan arī klātienē par BIS sistēmas lietošanu.
Saņemot konsultācijas klātienē, būvvaldes

apmeklētājam iepriekš jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija par plānoto
būvniecību, ņemot to līdzi datu nesējā,
papīra formātā vai iepriekš atsūtot uz būvvaldes e-pasta adresi. Lai darbotos Būvniecības informācijas sistēma (BIS), nepieciešami identifikācijas līdzekļi, piemēram,
internetbankas pieejas rekvizīti vai eID, lai
būvniecības ierosinātājs varētu pieslēgties
savam BIS kontam caur vienoto pieteikšanos un iesniegt plānoto būvniecības ieceri.
Sīkāka informācija: Būvvaldes vadītāja
Kristīne Briede Tālr. 63107372
e-pasts: kristine.briede@kandava.lv;
Arhitekte Inita Ruka Tālr. 63107373
e-pasts: inita.ruka@kandava.lv

Kandavas novada
Kultūras un sporta
pārvalde izsludina
gadskārtējo
talku – konkursu
“Čaklākais zīļu
vācējs Kandavas
novadā 2020”.
Zīļu vākšanas talka –
konkurss notiek no
2020. gada 25. septembra

līdz 28. oktobrim.
Piedalīties Zīļu vākšanas talkā – konkursā un
pretendēt uz balvu saņemšanu no Konkursa
balvu fonda var Kandavas novada izglītības
iestādes. Citas pašvaldības iestādes, uzņēmumi,
organizācijas un privātpersonas var piedalīties
konkursā, saņemot Pateicības rakstu.
Izglītības iestāde, kura savākusi lielāko ozolzīļu
daudzumu (svara mērvienībās), balvā saņem
Konkursa uzvarētāja Goda rakstu un Ceļojošo
kausu ar ozolzīļu kafiju.
Izglītības iestādes klase vai grupa
(bērnudārzos), kura savākusi lielāko ozolzīļu
daudzumu (svara mērvienībās), balvā saņem
Goda rakstu un apmaksātu transporta
izmantošanas iespēju EUR 200.- apmērā.
Tiek apbalvoti arī otrās un trešās vietas
ieguvēji. Visi konkursa dalībnieki saņem
pārsteiguma balvas.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Lāčplēša
dienas pasākuma laikā, kas notiks š.g.
11.novembrī, Kandavas Promenādē, par laiku
informēs iepriekš.
Savāktās ozolzīles nogādāt savākšanas
punktā – Kandavas Amatniecības centrā, Talsu
ielā 11, darbadienās no 9.00-16.00 (iepriekš
zvanot 26018067). Ja savācējam ir problēmas
ar transportu, zvanīt Konkursa rīkotājiem
(kontaktpersona – Kitija Švīgere – 26018067).

Katrīna Bernande (no labās) un Ilze Gotfrīda

Jauniešu centrā “Nagla”
darbu uzsāk jaunas darbinieces
28. septembra Kandavas novada domes sēdē deputāti iepazinās ar Kandavas
multifunkcionālā jauniešu centra “Nagla” jauno vadītāju Ilzi Gotfrīdu un jaunatnes darbinieci Katrīnu Bernandi.

Abas jaunietes mācījušās Kandavā, pēc
tam turpinājušas izglītības studijas, Katrīna Latvijā, bet Ilze Amerikā, un tagad ir atgriezušās dzimtajā novadā, lai šeit dzīvotu
un strādātu.

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sistēmu reģistrēšana
Ņemot vērā iedzīvotāju līdzšinējo pasivitāti, atgādinām, ka saskaņā ar Kandavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.5 “Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība Kandavas novadā” decentralizētās
kanalizācijas ietaišu īpašniekam līdz
2020. gada 1. septembrim bija jāiesniedz
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums saskaņā ar noteikumiem
pievienoto paraugu.

1. 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 krājtvertnes, jeb
tā saucamās asenizējamās bedres.
2. Kāpēc tās jāreģistrē?
Lai mazinātu vides piesārņojuma risku
un nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību,
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
līdz 31.12. 2021.būs jāatbilst Valsts vides
dienesta prasībām. Rūpnieciski gatavotajām attīrīšanas ietaisēm jāatbilst to tehniskajai dokumentācijai un jāveic ikgadēja
apkope, bet septiķiem un asenizējamajām
bedrēm nedrīkst būt noplūdes ne gruntī, ne
virs zemes, ko konstatēt varēs pēc to vizuālā
izskata vai izvešanas biežuma attiecībā pret
lietotāju skaitu.
3. 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 sistēmas. Uz
lauku teritorijām šie noteikumi neattiecas.
4. Kā to izdarīt?
Reģistru veido un uztur SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”. Pirmreizējai
reģistrēšanai nepieciešams tipveida iesniegums, kas pievienots iepriekš minēto
noteikumu pielikumā. Par rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas ietaisēm papildus jāiesniedz to tehniskā dokumentācija (ja tāda
ir). Mēneša laikā pēc reģistrēšanas par to
tiks paziņots decentralizētās kanalizācijas
īpašniekam un, ja nepieciešams, tiks uzaicināts noslēgt līgumu par decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu
un nosēdumu pieņemšanu.
Aizpildītu iesniegumu lūdzam iesniegt
mūsu birojā “Robežkalni” vai atsūtīt elektroniski uz e-pastu: sia_kkp@inbox.lv

Asenizācijas pakalpojumu
cenrādis no 01.10.2020.
Pakalpojums
Nosēd bedres izvešana līdz 4m3,
ar asenizācijas automašīnu par
1 (vienu) reizi Kandavas pilsētā
Ceļa izdevumi ārpus Kandavas
pilsētas

Cena ar
PVN
27,73
0,94/km

Nosēd bedres izvešana līdz 4m3,
ar asenizācijas automašīnu par
1 (vienu) reizi, ja pakalpojuma
sniegšanas vajadzībām
nepieciešams iegādāties Autoceļu
lietošanas nodevu (vinjeti)

38,62

Viltus izsaukums (pēc klienta
izsaukuma nav nodrošināta
piekļūšana nosēd bedrei)

18,15
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Par Celmiņu veikalu
Tie kandavnieki, kuri pilsētā
dzīvojuši ne vienu vien gadu
desmitu, labi atceras nosaukumu „Celmiņu veikals”.
Rita Paeglītis

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

Ritas Paeglītis atmiņas.
CELMIŅVEIKALS
Celmiņveikals atradās Sabiles ielā 5.
Ēka būvēta 19.gs. beigās. Īpašnieks – ebrejs Judelis Baumgarts. Te atradās viņa
manufaktūra un modes preču veikals. No
1935. gada – Mozus Jakelovica trauku un
koloniālpreču veikals un no 1945. gada –
patērētāju biedrības saimniecības preču
veikals un kantoris.
Puse dzīves toreiz pagāja saistībā ar
bodi. Vai mēs maz toreiz teicām – veikals?
Varbūt, bet mamma un tētis noteikti biežāk teica – bode.
Ģimenei veikals bija pirmajā vietā, vismaz tētim noteikti. Viss pārējais likās mazsvarīgāks. Un sarunas gan darbdienās, gan
brīvdienās virpinājās ap to vien – kas jāpasūta bāzē, kad atkal taisīsim „inventūru”, cik
ietirgoja, kad atvedīs preci un tā nebeidzami. „Inventūrā” jeb inventarizācijā šad tad
iesaistīja arī mūs ar māsu Dainu. Apnicīgas
darbības: tētis stāv noliktavā pie plauktiem
un sauc visas preces pēc kārtas – ziepes
saimniecības 98 gabali, naktsvāzes, lielās, 6
gabalas… (laikam padomju laikā skaitījās
nepieklājīgi teikt naktspodi). Mamma un
mēs ar Dainu to visu pierakstījām speciālās
lapās. Nedrīkstēja neko sajaukt, jo tētis „inventūras” laikā bija ļoti nervozs.
Vēl līdz kuram tur gadam (varbūt sešdesmito gadu beigām) veikalā tirgoja zirglietas. Tās stāvēja veikala dziļumā labajā
pusē atsevišķā nišā. Tur viss vajadzīgais
bija atrodams – apauši, sedulkas, iemaukti, siksnas, pakavu naglas… Ar zirglietām
man gāja grūti – neatpazinu un nekā nesapratu. Bet tās visas drīz pazuda no veikala.
Laikam nebija vairs pieprasījuma.

Tētis laipni atbildēja uz visiem
jautājumiem

Tētis bija atbildīgs par visu.
Līdzi nāca labā reputācija par Celmiņveikalu. Vienmēr laipni, profesionālas
konsultācijas, maksimāli viss sortiments
sagādāts. Visam jābūt ideāli. Tētis regulāri
brauca pirmdienās uz preču bāzi Imantā
un pasūtīja visu nepieciešamo. Man ļoti
patika atsūtītās preces pakot ārā, kraut noliktavā un veikala plauktos. Sevišķi traukus. Smaržoja pēc svaigām skaidām. Šķīvji,
krūzītes, bļodiņas, terīnes, salātu trauki –
tie visi uz trauku noliktavu – augšā, pāri
pagalmam. Tolaik nekļūdīgi zināju, kur ko
meklēt.
Kad jau mācījos vidusskolā, vasarās
piestrādāju veikalā, lai palaistu bodnieces
atvaļinājumā un papelnītu sev naudiņu.
Man patika, jo katru dienu kaut kas jauns. Bija jāvelk melns atlasa „ķitelis”. Tāda
forma visiem. Sākumā bija satraukums.
Veikalu taisīja vaļā deviņos, bet tētis lika
būt darbā jau agrāk. Tāda kā misijas sajūta – tieši deviņos ej uz durvīm, slēdz
vaļā un laid iekšā pircējus, kas jau kādu

Veikala pārdevēji (no kreisās) Herta, tētis, mamma, Alise

brīdi mīņājušies pie durvīm, skatīdamies
pulkstenī. Bija jābūt precīziem uz minūti.
Tētim patika kārtība visās veikala lietās.
Kad veikalu slēdza, vēl stunda vai vairāk
pagāja, kamēr sakrāmēja plauktos preces
tā, lai nekur nepaliktu tukši robi.

Bija jāiemācās daudz kas. Kad biju jau
„piešāvusies”, jutos lepna, ka varu večiem
visu izstāstīt par krāsām, pernicām, šķīdinātājiem. Nāca arī vīri ziliem deguniem
pirkt politūru un „Solidol” logu tīrīšanas
šķidrumu (to vēlāk aizliedza). Līdz logiem

Šā gada marta numurā rakstījām par baroka laikmeta aizmirsto pērli jeb “ļaundaru” skulptūrām Kandavas ev.lut.
baznīcā, kas tika nosūtītas uz restaurāciju. Šobrīd ir zināmi
jaunumi par restaurācijas gaitu.
Lāsma Vaivare | RTU Sabiedrisko attiecību departamenta projektu vadītāja |

“Ļaundari” ir daļa no skulptūru grupas “Golgāta”, kas reiz rotāja Kandavas
baznīcu. 18. gadsimta pirmajā pusē baznīcā izcēlās postošs ugunsgrēks, kurā
aizgāja bojā daudz vērtību, bet abiem
“Ļaundariem” izdevās paglābties. Pēcāk
tie ilgus gadus baznīcā tika uzglabāti bez
īsta pielietojuma. Kandavas novada muzeja vēsturniecei Aksildai Petrevicai, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes

speciālistiem un draudzei satraucoties par
unikālo baroka skulptūru stāvokli, pagājušā gadā tika izlemts sākt to saglabāšanu.
Polihromā koka skulptūru izpēti uzņēmās veikt Anna Kozorovicka. Līdz ar
ķīmiskām analīzēm, apdares slāņu un
koka pamatnes mikroskopisko izpēti,
fotografēšanu ultravioletajā un infrasarkanajā starojumā, restauratore izlēma
veikt arī datortomogrāfiju, kas Latvijā
nav izplatīta prakse. «Mani interesē, kā
skulptūra uzbūvēta, kādi stiprinājumi lietoti, kāda ir koka pamatnes struktūra un

Foto: Artis Mihailovs un Mārtiņš Strazdiņš, RTU Mediju centrs.

Kandavas luterāņu baznīcas baroka skulptūru
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Publikācijai pa pēdām

Vēstuļu draugu likteņi
(G. Hāns un E. Liepiņš)

Kandavā Jelgavas ielā 7 atrasto vēstuļu fragmentu publikācija,
kas bija ievietota informatīvā izdevuma “Kandavas Novada
Vēstnesis” 2020. gada jūnija numurā, lika atsaukties vairākiem
lasītājiem. Īpaši pateicīga esmu Talsu novada vēstures pētniecei
Dacei Alsbergai.
Aksilda Petrevica | Kandavas novada
muzeja vēsturniece |

Vispirms par kandavnieku –
Edgaru Liepiņu
Rita ar bērniem Kandavā 2020. gada vasarā

gan viņi netika – „samazgājās” turpat vārtu rūmē. Arī prīmusu šķidrumu pirka – tas
pat bija lillīgā krāsā. Šermuļi pār kauliem,
iedomājoties. Bet nevar jau nedot. Mamma bija šerpāka un dažkārt dzina viņus
vienkārši ārā no veikala. Biju dzirdējusi, ka
no tiem šķidrumiem cilvēks paliekot akls.
Biju arī iemācījusies uz aci noteikt, cik
kurai naglai collas. Mamma iemācīja no
biezāka papīra uztaisīt tūtas tā, lai naglas
neizbirst turpat veikalā uz grīdas. Es gan
pārsvarā biju vieglākās preces tirgotāja, t.i.,
saimniecības lietas veikala priekšpusē, bet,
ja vajadzēja, neviena cita nebija, gāju augšā pie dzelžiem. Augšā – tas nozīmē vienu
pakāpienu augstāk.
Ļoti nepatika iet uz noliktavu Padomjielā, blakus audumu veikalam, kur
strādāja Almastante, mūsu kaimiņiene. Ja
pircējam vajadzēja iedot kaļķi, krītu vai
ģipsi, bija traki, jo nekādi nemācēju tos
atšķirt (un joprojām nemāku).Un, ja vēl
gadījās arī pircējs tāds, kas ne vella nesaprot, piemēram, sieviete, tad, lai nekristu
kaunā, pārliecinoši norādīju uz kādu no
maisiem – tas, lūk! (neatceros, vai tad nosaukumi tiem virsū nebija, vai bija nesalasāmi?). Ir bijuši gadījumi, kad pēc dienas
vai divām dusmīgi nes tos maisus man atpakaļ. Tad es centos tā nemanāmi aizslīdēt
aiz stūra. Tētis par to neko daudz uz mani
nedusmojās.

Interesanti bija ar tā saucamajām sezonas precēm, piemēram, mušpapīriem un
mušu indēm. Uz to laiku plašāk tirgū ienāca
dažāda veida aerosoli. Daudzas tantītes vienkārši prasīja: „Man, lūdzu, to aerosolu”. Divi
plaukti bija pilni ar dažādiem aerosoliem,
bet nevajadzēja jautāt, kuru tieši. Visi pirka
tikai to „priekš mušām”. Gaisa atsvaidzinātājus nepirka gandrīz neviens. „Gvozģika”
noputējusi stāvēja plauktā. Izcila pārdevēja
bija Alise – veca, sīka, bet žiperīga sieviņa.
Visticamāk, viņai toreiz bija ap piecdesmit.
Alise ar pārliecību varēja iztirgot pašu vellu.
Tātad: „Vai jums ir tas priekš mušām?”. Laiks
bija karsts, mušu daudz un to ātri izpirka,
līdz nākamajam pievedumam nepietika.
„Nu tieši mušām mums nav, bet ņemiet šo
„Gvozģiku”. Mušas tā uzreiz nekrīt, bet nu
viņām nepatīk.” „Nu labi, tad dodiet divus”.
Gāja uz urrā, plāns pildās, preces plauktos
nestāv. Alise jebkurā situācijā bija un palika
mierīga – „Gan jau viss nokārtosies!” Mamma dusmojās – nu kā tā nokārtosies? Kaut
kas taču jādara! Bet Alisei bija taisnība – viss
jau kaut kā nokārtojās.
No pārdevējām vēl atceros Hertu un
Amandu. Ļoti draudzīgas, laipnas, aprunājās ar mani. Tur visapkārt tirgus laukumam un arī tālāk visas pārdevējas savi
cilvēki, likās gandrīz kā ģimene. Visi visus
pazīst.
(Turpinājums sekos)

restaurācijas gaita
koksnes stāvoklis, cik dziļi ir ķirmju radītie bojājumi. Datortomogrāfijas izmeklējumu attēli to parāda” – viņa atklāja.
Skulptūru izpēti finansē Valsts kultūrkapitāla fonds. Restauratore plāno ar savu
pieredzi iepazīstināt kolēģus, mudinot arī
viņus aktīvāk izmantot mūsdienīgas diagnostikas metodes.
Skulptūru izpēti veic profesors Aldis
Balodis un pētnieks Hermanis Sorokins.
“Šī ir pirmā reize, kad veicam izmeklējumus vēsturiskām skulptūrām. Datortomogrāfijas griezumu attēlus iegūstam
ar iekārtu, kas paredzēta cilvēku izmeklēšanai. Koka struktūra ir ļoti pateicīga,
lai tās izpētei varētu izmantot režīmu, kas
tiek izmantots plaušu datortomogrāfijai,” – stāsta profesors. Skulptūra izmeklējuma laikā tiek «sagriezta» 1,5 mm plānās

«šķēlītēs», sniedzot detalizētu informāciju par koka stāvokli, plaisām, spraugām,
koksngraužu ejām, naglām. Apstrādājot
informāciju, tiek izveidoti arī skulptūru
detaļu trīs dimensiju attēli. “Mans pirmais atklājums bija, ka skulptūra pārklāta
ar svinu saturošu krāsu, kam rentgenstaru blīvums ir tāds pats kā naglai”, – stāsta
A. Balodis.
Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas
fakultātē pirmo reizi veic datortomogrāfijas izmeklējumu 17./18. gadsimta mijā
izgatavotām koka skulptūrām – valsts
nozīmes aizsargājamiem mākslas pieminekļiem. Izmeklējumi ir daļa no skulptūru izpētes, lai iegūtu iespējami pilnīgāku informāciju par to stāvokli pirms
restaurācijas.

Tā kā uz aploksnēm adresāts tika norādīts tikai „ E.Liepiņš”, bet visās vēstulēs
uzrunāts „Egucītis”, kļūdaini domājām, ka
zēna vārds ir Egīls. Tagad droši zinām, ka
Kandavā dzīvoja Edgars Liepiņš. Kādus
likteņa līkločus puisis piedzīvoja kara laikā – nezinām. Tikai to, ka tas nepaņēma
viņa dzīvību, jo 1945. gada 26. jūnijā Vācijā, „dīpīšu” nometnē viņš aizpilda anketu,
sniedzot ziņas par sevi. Puisis dzimis 1924.
gada 27. oktobrī, Ventspilī. Tātad 1940.
gada vasarā Edgaram ir nepilni sešpadsmit
gadi. Tēvs – Alfrēds Liepiņš, māte Aleksandra Liepiņa( dzim. Linde) Vairāk ziņu
ir par mammas puses radiem, jo tieši viņi
dzīvoja Kandavā.
Māja Jelgavas ielā 7 ir nopirkta 1925.
gadā. Kā mājas īpašniece tiek norādīta
Marta Linde (dzim. 21.07.1894.), skolotāja, kura gan reāli apmetas uz dzīvi Kandavā
tikai 1941. gada 13. jūnijā. Edgara mamma
varētu būt īpašnieces māsa. Toties jau no
1925. gada 3. augusta mājā dzīvo un pilda mājas pārvaldnieka pienākumus Kārlis Linde (dzim.12.04.1865.)- pensionēts
skolotājs no Ventspils, kā arī Betija Linde
(dzim.06.10.1860.), kura arī pārcēlusies no
Ventspils un ir darba nespējīga. Kārlis un
Betija Lindes varētu būt Edgara vecvecāki
no mātes puses. 1931. gada 4. jūnijā mājā
pierakstīti Aleksandra ( 28.07.1898.dzim.
Linde) un viņas dēls Edgars Liepiņi. Edgars
no Rīgas, kur tika īrēts dzīvoklis Hospitāļu ielā 53 – 14, pārceļas uz Kandavu 1941.
gada 5. jūnijā. Māte apmetas Kandavā tikai
1941.gada 22.augustā. Iespējams - abi cerēja, ka mazpilsētā kara laiks būs mierīgāk
pārdzīvojams.
Ziņas iegūtas pēc Talsu apriņķa, Kandavas pilsētas, Jelgavas ielas 7 iedzīvotāju
saraksta. Papildinformāciju dod aile „Kad
un no kurienes ieradies” ar prasību „Izpildāms par visiem, kas apmetas uz dzīvi pēc
1940.gada 16. jūnija”(1940. gada 17. jūnijā
PSRS okupē Latviju)
Anketā, kura izpildīta „dīpīšu” nometnē 1945. gada jūnijā vēl ir tikai divas ziņas:
tas, ka pēc sazināšanās ar Latvijas Nacionālās valdības līdz 1940.g. pārstāvi Londonā,
ir apstiprināts, ka Edgara profesija ir dārzkopis. Un otra – par pamatojumu vēlmei
izceļot Edgars norāda kodu Nr.12 – politisku iemeslu dēļ nevēlas atgriezties Latvijā.

Visu atrasto vēstuļu autors
Gunards Hāns

Arī Gunardu karš pasaudzēja, arī par
viņu informācija iegūta no „dīpīšu” nometnē 1945. gada 26. oktobrī aizpildītās
anketas.

Gunards dzimis 1925. gada 12. jūnijā.
Tēvs – Žanis Hāns, māte Alma Ozoliņa
(mātes mātei meitas uzvārds Linde); varētu būt, ka Edgars un Gunards ir attāli radinieki. Ir neliela informācija par Gunarda
darbošanos bēgļu nometnes laikā. Viņš
mācījies Ausekļa ģimnāzijā Augsburgā
(dibināta 1945. gada 4. augustā), sākotnēji tā darbojusies bēgļu nometnes 1. un
2. bloka bēniņtelpās. Aktīvi darbojies
pašdarbībā – 1946. gada 22. martā ģimnāzisti iestudē R. Blaumaņa joku lugu „Trīnes grēki”, Gunards tēlo tēvu. Tā paša gada
9. maijā laikraksta „Latvju Domas: Nedēļas
laikraksts kultūrai un izglītībai” Nr. 19
publicēts Augsburgas latviešu ģimnāziju
beigušo audzēkņu saraksts. Gatavības
apliecību saņem arī Gunards(no Jelgavas
skolotāju institūta).
Pēdējās pašlaik pieejamās ziņas par
Gunardu ir no anketas, kura izpildīta, lai
izceļotu no Vācijas. Tajā viņš norāda savu
tautību – LATVIS. 1950. gada 24. maijā ar
ģimeni emigrē uz ASV. Iespējams, emigrācijā nav aktīvi darbojies latviešu diasporā,
jo vairāk informācijas nav.
Gunarda Hāna vecākais brālis ir Edgars Daugavietis (dzim. 1919. gada 9. februārī Rīgā), kurš paspēj izdarīt uzvārda
maiņu. 1943. gada 30. novembrī pabeidz
LU ar ārsta diplomu. Dzīvo Rīgā, Puškina
ielā 14 – 4; adrese, kuru arī Gunards norāda kā savu atpakaļadresi. Edgars Daugavietis pēc Otrā pasaules kara vēlreiz kārto
ārsta eksāmenus, tad strādā Tukumā. Miris 1987. gadā, apglabāts Rīgā.
Vēl viens radinieks, iespējams – brālēns – Hugo Eižens Daugavietis (dzim.
Hāns; 1921. gada 26. jūnijā Rīgā). Viņa
mātes mātei meitas uzvārds ir Linde (Edgara Liepiņa mātes vecāki ir Lindes). Hugo
Eižens miris 2004. gada 28. maijā Kanādā.
Viņš minēts „Mirušo Latvijas un latviešu
ārstu sarakstā /dspace.rsu.lv/
Par abu vēstuļu draugu dzīvi Amerikā
ziņu nav. Iespējams, ka viņi aktīvi nedarbojās emigrācijas latviešu sabiedriskajā
dzīvē.
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KULTŪRA
Pagājušā gadsimta notikumu un personību
iemūžinātājs – Žanis Legzdiņš

PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ
6. oktobrī
10.00 Jautra izrāde bērniem “Dzeltenā zemūdene” – ieeja 4.- eiro – Kandavas KN
8. oktobrī
17.00 Anim. filma bērniem ”Sarkanās kurpītes un
7 rūķīši” – ieeja 1,- eiro – Kandavas KN
19.00 Latviešu filma “Maiņa” 16+ – ieeja 3,- eiro –
Kandavas KN
19.00 “Mīlestība, tik klātesoša” (grāmatas prezentācija) – D. Gudriķe, Dz. Linde, ansamblis “DOREMI” – ieeja brīva – Zemītes tautas namā
9. oktobrī
19.00 Daces Straumes koncerts meditācija “Skaņu stāsti” – ieeja 5,- eiro – Zantes KN
20.00 Šķēdes Dailas teātra izrāde “Sievasmātes
senču laiki” – ieeja 2,- eiro – Vānes KN
10. oktobrī
20.00 Rudens balle ar “Brāļiem Rozentāliem – ieeja 7,-eiro – Vānes KN
15. oktobrī
13.00 Rudens košums receptēs – tematiskā
ēdienu pēcpusdiena – Zantes KN
19.00 “Mīlestība, tik klātesoša” (grāmatas prezentācija) – D. Gudriķe, Dz. Linde, ansamblis “DOREMI” – ieeja brīva – Valdeķu KN
16. oktobrī
19.00 Vjačeslavs Mitrohins “Latviešu blūzi un ne
tikai…” – ieeja 9,- eiro – Kandavas KN
19.00 Strazdes amatierteātra izrāde “Bleķīša
kunga izziņa” – ieeja 2,- eiro – Cēres pamatskolas
zālē
20.00 Šķēdes Dailas teātra izrāde “Sievasmātes
senču laiki” – ieeja 2,- eiro – Zantes KN
17. oktobrī
16.00 Kandavas novada teātru ražas svētki –
Zemītes tautas namā
18. oktobrī
13.00 Kuldīgas kamerkora “Rāte” koncerts –
Zemītes ev.lut.baznīcā
22. oktobrī
17.30 Radošā nodarbība. Gandrīz gleznošana
(akrila liešana) – dalības maksa 5,-eiro (iekļauti
visi materiāli) – Vānes KN
25. oktobrī
14.00 Komēdija 2 cēlienos “Ne viss ir tā, kā izskatās” – režisors Voldemārs Šoriņš – ieeja 12,-;
10,-; 8,- eiro – Kandavas KN
30. oktobrī
20.00 Spoku ballīte – Zantes KN
31. oktobrī
14.00 “Mīlestība, tik klātesoša” (grāmatas
prezentācija) – D. Gudriķe, Dz. Linde, ansamblis
“DOREMI” – ieeja brīva – Kandavas KN

IZSTĀDES

Līdz 9.10.2020. Pētera Lakša jubilejas izstāde
“Septembris” – galerijā “Vējspārns”
Līdz 30.10.2020. Zantenieku foto izstāde “Dārza
brīnumi 2020” – Zantes kultūras namā

SPORTS OKTOBRĪ

5. oktobrī
16.00 Kandavas kauss orientēšanās sportā
3. posms – Brīvdabas estrāde “Ozolāji”
17.–18. oktobrī
Latvijas 3x3 basketbola līgas “Top Gun”
pamatturnīra posms – Kandavas sporta hallē
23. oktobrī
BK Kandava/Anzāģe pret Jelgava – Kandavas
sporta hallē
24. oktobrī
13.00 BK Kandava sievietes pret Dimantu
akadēmiju – Kandavas sporta hallē
26. oktobrī
16.00 Sporta spēļu pēcpusdiena – Zantes KN
30. oktobrī
20.00 Kandava/Anzāģe mājas spēle pret BJBS
Rīga/DSN – Kandavas sporta hallē

Kandavas novada muzejs aicina!

No 6. līdz 10. oktobrim Ināras Pētersones
mārtiņrožu kolekcijas izstāde. 6.10. no 14.00
līdz 17.00 tikšanās ar mārtiņrožu audzētāju.
No 17. septembra līdz 21. novembrim Žaņa
Legzdiņa fotogrāfijas.
No 11. oktobra līdz 29. novembrim interaktīva
izstāde “Lielas zivis, mazas zivis”. Bērnudārza
un skolēnu grupas lūgums pieteikt iepriekš pa
tālruni 26687442.

2020. gada 5. oktobris
26. septembrī Kandavas novada muzejā atklāja
publicista, žurnālista un fotogrāfa Žaņa Legzdiņa
(1915–1991) fotogrāfiju izstādi.
Žanis Legzdiņš nāk no Matkules puses un ir lielisks pagājušā gadsimta notikumu un personību
iemūžinātājs melnbaltajās fotogrāfijās. Darba
gaitas uzsācis 1945. gadā kā fotokorespondents
laikrakstā “Tukuma Ziņotājs”, tad strādājis laikrakstā “Cīņa”, bet no 1950. gada līdz 1991. gadam – žurnālā “Zvaigzne” Viņš ir pirmais no
fotogrāfiem, kuram 1971. gadā tika piešķirts Nopelniem bagātā mākslas darbinieka nosaukums.
Par Žani Legzdiņu kā par personību pastāstīja
muzeja krājuma glabātāja Ināra Znotiņa, viņa fotomākslas niansēs palīdzēja ielūkoties Talsu foto
kluba biedrs Dainis Kārkluvalks un Zigurds Kalmanis. Pasākumu kuplināja fotogrāfa māsas ģimenes atvases. Ar interesantiem faktiem par Žani
Legzdiņu, viņa ikdienu un spilgtākajiem notikumiem, dalījās viņa māsas meita Lolita Muižniece.
Izstāde apskatāma līdz 21.novembrim.
Inese Roze, muzeja vadītāja

Latvijas rokmūzikas aristokrāts –
Vjačeslavs Mitrohins
Par “Latvijas rokmūzikas aristokrātu” un vienlaicīgi arī par
“roka huligānu” dēvētais ģitārists, komponists, aranžētājs
un producents Vjačeslavs Mitrohins ar koncertprogrammu
“Latviešu blūzi un ne tikai…” viesosies Kandavas kultūras
namā jau 16. oktobrī.
Dagnija Gudriķe

Vjačeslavs Mitrohins dzimis Liepājā
1953. gada janvārī. Absolvējis Liepājas mūzikas vidusskolas vijoles klasi, bet ģitāras
spēli apguvis pašmācības ceļā.
Maniem vienaudžiem Vjačeslavs noteikti palicis atmiņā no ansambļa “Modo”
laikiem, kad daudzas meitenes, tajā skaitā
arī es, sajūsminājās par viņa virtuozo ģitāras
spēli un neatkarīgo rokmūziķa tēlu.
Ar populāro mūziķi tikos neklātienes
sarunā, lai lasītājiem sniegtu nedaudz vairāk
informācijas par Vjačeslavu pirms viņa koncerta Kandavā.
Jūs piederat manai paaudzei, un, tā
kā laika ritums ir nesaudzīgs un cilvēku
atmiņa samērā īsa, droši vien daudziem
no jaunākās paaudzes Jūsu vārds ir svešāks. Pastāstiet lūdzu, kā iesākās Jūsu ceļš
mūzikā?
– Kad mācījos mūzikas skolā, tajos laikos
radio sāka skanēt ansamblis THE BEATLES, kuri man iedvesmoja pat līdz šodienai.
Redzot manu jūsmošanu par Bītliem, tēvs
uzdāvināja man pirmo ģitāru. Tā kā es jau
sešus gadus mācījos mūzikas skolā, man bija
diezgan viegli apgūt arī ģitāras spēli. Ar saviem panākumiem ģitārspēlē, es iedvesmoju
savus draugus un jau 1968. gadā nodibināju
pirmo skolas grupu bez nosaukuma.
Septiņdesmitajos gados Jūs bijāt daudzu jauniešu elks, par Jums jūsmoja meitenes, kā tikāt galā ar šo uzmanību un slavas saldo garšu?
– Vispār jaunībā viss kas gadās un gāja
ļoti jautri. Bet es nebiju no tiem, kas metas
no vienas puses uz otru un biju izvēlīgs.
Problēmu risināju ļoti vienkārši, pirmo reizi
apprecējos jau 19 gados.
Pēc aiziešanas no “Modo” darbojāties
Latvijas Radio un TV vieglās un estrādes
mūzikas orķestrī, uzplauka Jūsu komponista talants. Kuras no tolaik rakstītajām
dziesmām skan vēl šodien, kā jūs tās vērtējat šodienas acīm?
– “Vārdi, vārdi”, “Ceļamaize”, “Gājēju
motīvs”, “Gājputni” un daži instrumentālie skaņdarbi. Pat šodien tie skan diezgan

moderni. Arī jaunajā albuma
ir ierakstītas šīs dziesmas mūsdienīgā aranžējumā. Programmā “Latviešu Blūzi un ne
tikai…” arī skanēs daži no šiem
skaņdarbiem.
1996. gadā izveidojāt savu ierakstu studiju MMBand Studio, kur
darbojaties kā producents un aranžētājs. Neesat pametis novārtā arī kompozīciju. Cik un kādi jūsu albumi iznākuši šo
gadu laikā?
– 2019. gadā iznāca albums “Ceļš uz
mājām”. Šogad vairāk uzmanības bija pie
mēģinājumiem un sagatavošanās lielajai
koncerttūrei. Sanāca tā, ka pavasara koncerti tika pārcelti uz rudeni (sakarā ar visiem
zināmo situāciju), tātad tagad rudenī būs
“lielais ķēriens” ar astoņiem koncertiem un
vēl Ziemassvētku koncerttūre.
Kādi skaņdarbi ietverti jūsu jaunajā
programmā “Latviešu blūzi un ne tikai…”
Kā pievērsāties blūzam, kāpēc tas jūs
uzrunāja?
– Tā kā pats esmu liepājnieks, programmā skanēs vairākums Liepājas komponistu
dziesmas. “Latviešu Blūzi” tās ir dziesmas,
aranžētas blūza stilā, jo Latvijā blūza kā tāda
nav, izņemot dažas dziesmas, kurus uzrakstījis Uldis Stabulnieks (Miglas Blūzs), Aivars
Hermanis (Komunālais Blūzs), mana dziesma (Ceļš uz mājām) un vēl dažas. Bet, pat
ja visas šīs dziesmas savāktu kopā, albūmam
nepietiks, tāpēc man radās ideja aranžēt
dziesmas, kuras var stilizēt blūzā. Tādas,
kā piemēram, Imanta Kalniņa “Jautra dziesmiņa sev pašam”, Zigmāra Liepiņa “Ķiršu
lietus” un Raimonda Paula “Varbūt”, “Ai,
dundur...”, “Lapas dzeltenās”. Tā arī sanāca
ļoti jauks albums un koncertprogramma.
Ļoti iesaku atnākt visiem un paklausīties,
kas mums sanācis.
Pēc jūsu producentes Annas sacītā, jūs
aktīvi muzicējat, filmējaties video klipos,
rakstāt mūziku, piedalieties festivālos un
vedat aktīvu dzīves veidu. Pastāstiet nedaudz par to sīkāk?
– Tā kā mana sieva ir jaunāka par mani
34 gadus un vēl man ir maza astoņgadīga

princesīte, garlaikoties nav laika. Šogad jau
uzfilmējām divus video klipus. “Pandemic” – instrumentālais skaņdarbs par esošu
situāciju un latviešu tautas dziesmu “Upe
nesa ozoliņu”, kuru izpildījām kopā ar meitu. Tā kā diezgan labi sanāca, nolēmām, ka
nākošgad jau mēģināsim ierakstīt veselu albumu ar tautas dziesmām mūsdienīgā aranžējumā. Vasarā sanāca aizbraukt Lietuvā uz
blūza festivālu.
Meitai uz astoto dzimšanas dienu uzdāvinājām kalnu divriteni, tāpēc tagad kopā ar
viņu braucam uz visiem iespējamiem velomaratoniem dažādas Latvijas pilsētās.
Kur jūs ņemat iedvesmu tik aktīvam
dzīvesveidam? Kas vēl aizpilda jūsu dzīvi,
dod prieku un enerģiju?
– Iedvesmojums, protams, nāk no bērniem. Viss jāparāda ar savu piemēru. Jo nevar likt bērnam nodarboties ar sportu vai
muzicēt, bet pašam sēdēt dīvānā. Tāpēc arī
pats vedu aktīvu dzīvesveidu. Jo vairāk kusties, jo vairāk enerģijas.
Ko gribētu novēlēt mūsu laikraksta
lasītājiem?
– Protams, veselību un labu garastāvokli. Un gribu uzaicināt visus uz koncertu “Latviešu Blūzi un ne tikai...” 16.oktobrī
Kandavas kultūras namā. Jums būs liels pārsteigums dzirdēt pazīstamas dziesmas jaunā
skanējumā. Būšu priecīgs satikt jūs visus, jo
tas ir tas, kāpēc mēs esam, lai dāvinātu viens
otram emocijas!

www.kandava.lv
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Jaunā basketbola sezona tuvojas
Edgars Priede

Ar lieliem soļiem tuvojas
jaunā 2020/2021. gada basketbola sezona. Šajā sezonā
dažādi jaunumi gan mums, gan līgai. Sāksim
ar to, ka no jaunās sezonas LBL2 vairs nav,
čempionāts tagad sauksies Ramirent Nacionālā basketbola līga, tāpat pēc 26 gadu pārtraukuma ir atjaunota Latvijas kausa izcīņa,
kurā startēsim no otrās kārtas.
Ramirent Nacionālajā līgā līdzīgi kā
pagājušo gadu, turnīra dalībnieki ir sadalīti divās grupās – Rietumos un Austrumos,
saprotams, ka spēlēsim Rietumu grupā, tomēr šogad daži pretinieki mūsu apakšgrupā
ir pamainījušies. Klāt no trešās līgas nākusi
BK Tukums komanda, pret kuru droši vien
būs īpašas tikšanās, tāpat arī Rīgas pārstāvētās komandas pamainījušās – tās komandas,
kuras pagājušo gadu bija austrumos, šogad ir
rietumu pusē un otrādi. Līdz ar to šogad jau
pamatturnīrā spēkosimies ar RSU komandu,
ar kuru pēc kalendāra projekta arī paredzēta sezonas atklāšanas spēle. Vēl klāt nākušas
RTU un Rīga/DSN vienības.
Tālāk par jaunumiem mūsu komandā.
Sākumā vēlamies teikt milzīgu paldies Ainaram Balseram un Artim Rudzītim, kuri

Pētera Lakša jubilejas
izstāde galerijā
“Vējspārns”

nolēmuši spēlēšanu augstā līmenī
beigt. Vēlreiz paldies, vīri, par Jūsu
milzīgo ieguldījumu komandā! Tāpat
vēlam veiksmi Jānim Zemelim ar jaunajiem izaicinājumiem – sezonā tiksimies! Lai izdodas milzīgs izrāviens izaugsmē
Kristeram Šnikvaldam, kurš savu talantu turpinās slīpēt LU basketbola sistēmā, ceram jau
šogad redzēt viņu arī kādā Latvijas-Igaunijas
līgas spēles pieteikumā. Dāvis Čīma šogad
būšot viens no mūsu lielākajiem faniem, un
jutīs līdzi neklātienē un noteikti arī kādreiz
tribīnēs. Nenovērtējams paldies mūsu pagājušās sezonas trenerim Laurim Grugulim par
ieguldīto darbu, laiku un zināšanām!
Bet kā saka, tukša vieta jau nestāv... Ar lielu prieku vēlamies paziņot, ka beidzot, savas
dzimtās pilsētas komandu nolēmis pārstāvēt
Mārcis Saulītis. Vēl groza apakšu Mārcim cementēt palīdzēs viens no garākajiem Rojas
puišiem – Aivis Lēmanis. Grozu apšaudīt no
distances un noteikti ielikt kādu efektīvu danku
mūsu komandas labā palīdzēs talsinieks Ralfs
Tipāns. Ja reiz Kurzeme, tad Kurzeme – saspēli diriģēt šogad palīdzēs ventspilnieks Artūrs
Grīnbergs. Un visbeidzot mājās atgriežas, iepriekšējo sezonu izlaidušais, Ralfs Bērziņš, un
pēc ilgāka laika komandā atgriežas reaktīvais
Riks Petkevičs. Laipni lūgti komandā!

Komandas sastāvs:

Ralfs Bērziņš (180cm);
Artūrs Grīnbergs (190cm);
Aivis Lēmanis (198cm); Riks
Petkevičs (180cm); Ralfs Tipāns (194cm);
Lauris Zuze (202cm);
Roberts Rozentāls (184cm);
Edijs Veinbergs (187cm);
Ralfs Bergs (192cm);
Arvis Savčenko (200cm);
Aigars Strāķis (188cm);
Kristaps Gotfrīds (195cm);
Guntars Strāķis (komandas kapteinis) (188cm);
Ivo Kleinbergs (201cm);
Mārcis Saulītis (209cm).
Komandas galvenais treneris Edgars Priede.

Sieviešu basketbols
atgriežas Kandavā!

Sieviešu basketbola
komandas sastāvs:

Laura Keistere; Kristiāna
Šogad Kandavas vārds izskanēs
Andersone; Madara Balandina;
Douglas Baltijas basketbola līgas
Tīna Luīze Bernāne; Martina
kontekstā. BK Kandava sieviešu
Bertāne; Baiba Čevere; Monta
basketbola komanda startēs StarpSIEVIEŠU BALTIJAS
Sintija Feldmane; Ilze Gotfrīda;
tautiskajā grupā. Komanda izveidota BASKETBOLA LĪGA
Madara Ķilpe; Arta Kublačova;
pēc bijušās kandavnieces Annijas
Nelda Leimane; Laura Diāna Pavare;
Zvirgzdiņas iniciatīvas, viņa arī apņēmās
Linda Sarja; Paula Šenberga; Adelīna
komandas sastāva nokomplektēšanu.
Vanaga; Tīna Zeberiņa, Annija Zvirgzdiņa
Komandas pamatā pārsvarā ir jaunās spē(komandas kapteine).
lētājas, bet ir arī ar pieredzi bagātas dāmas.
Komandas galvenais treneris Roberts
Sezonas atklāšanas spēle bija 3.oktobrī pret
Rozentāls.
Daugavpils universitātes komandu.

Septembra sporta apskats
Noslēdzies “Kandavas
novada taku skriešanas
seriāls 2020”

2. vietu ar personīgo rekordu 12.34 metri. Diska
mešanā 2. vietu ieguva Marta Rūta Šteinberga
ar rezultātu 27.06 metri. Viņai arī 6. vieta lodes
grūšanā 11.27 metru tāls metiens.
Labs panākums arī Arnim Mileikam lodes
grūšanā, kurš ar personīgo rekordu 12.34 metri
ierindojās 4. vietā.
Sacensībās piedalījās arī Janeks Šimkēvičs,
Aleksa Saka un Anabella Pāža.
Pēc sacensībām bija neliela ekskursija pa
pilsētu, apskatījām Kokneses pilsdrupas un
parku.
Treneris Andrejs Gross

Laucienes (Talsu novads) komandu, 1. vietu
izcīnīja VK „Paplakas Gaļsaimnieks” (Tukuma
novads). 3. vieta mūsu novada komandai
„Universālie” (Kandava).

Noslēdzies Kandavas
novada atklātais futbola
čempionāts

Sieviešu godalgotais trijnieks

Līdz 9. oktobrim galerijā “Vējspārns” Kandavas
kultūras namā vēl varat apskatīt novadnieka
Pētera Lakša jubilejas izstādi “Septembris.
Glezniecība, zīmējumi, keramika.”
26. septembra pēcpusdienā sveikt mākslinieku
80 gadu jubilejā bija ieradušies Pētera Lakša
daiļrades cienītāji un draugi no Kandavas,
Tukuma mākslinieku grupas, bet tālākie ciemiņi
no Rīgas. Ar mākslinieka daiļradi iepazīstināja
galerijas vadītāja Ilzīte Grinberga. Jubilejas
gaisotni kuplināja brīnišķīgais novadnieces
Lienes Grosas dziedājums un akordeona
spēle, kas piešķīra īpašu emocionālu piesitienu
vēlējumiem un vēlākajām radošajām sarunām
mākslas mīļotāju vidū.
Pēteris Laksis dzimis Rīgā 1940. gada
22. aprīlī. Mācījies Rīgas Lietišķās mākslas
vidusskolā, studējis Latvijas Mākslas
akadēmijā un to absolvējis 1976. gadā.
1981. gadā uzņemts Latvijas mākslinieku
savienībā. Jau no 1961. gada aktīvi piedalījies
republikāniskajās un ārzemju izstādēs.
Dagnija Gudriķe

18. septembrī Kandavā pie Pulvertorņa notika
“Kandavas novada taku skriešanas seriāla
2020” 6. jeb noslēguma kārta.
Startēja 10 dalībnieki. Pēc sacensībām tika
apbalvoti sezonas kopvērtējuma laureāti.
Šogad seriālā (vismaz vienā kārtā) piedalījās
32 skrējēji.
Kopvērtējuma rezultāti:
Jaunietes sākot no 2002.gadā dzim.
1.vieta Biruta Grīnberga
2.vieta Inese Grīnberga. Abas meitenes no
Cēres pagasta.
Sievietes bez vecuma ierobežojuma
1.vieta Liene Medisone no Engures
2.vieta Evita Bērziņa no Cēres
3.vieta-Inta Zviedre no Kandavas
Jaunieši sākot no 2002.gadā dzim.
1.vieta Ingus Rožinskis
2.vieta Ilvars Rožinskis, abi no Cēres
Vīrieši bez vecuma ierobežojuma
1.vieta Mārtiņš Mārtiņsons- Kandava
2.vieta Aivars Rožinskis- Cēre
3.vieta Edgars Valdmanis – Mazsalaca
U.Vēciņš

Mūsējie startē Kokneses
kausā 2020

19. septembrī Koknesē notika sacensības
vieglatlētikas mešanu disciplīnās “Kokneses
kauss 2020”. Tika grūsta lode, mests disks,
šķēps un veseris. Sacensībās piedalījās 268
dalībnieki, starp tiem arī Kandavas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi.
Mūsu vieglatlēti iepriecināja ar lieliskiem
rezultātiem un medaļām!
Lodes grūšanā Agneta Muskeite izcīnīja

Aizvadīts Riča piemiņas
kauss volejbolā

19. Septembrī Cēres sporta zālē tika aizvadīts
Ritvara Ausekļa piemiņas kauss volejbolā.
Sacensībās piedalījās deviņas komandas,
piecas no Kandavas novada, t. sk. trīs no Cēres,
un pa divām komandām no Talsu un Tukuma
novadiem.
Saspringtā cīņā tika aizvadītas spēles par
godalgotajām vietām. Rezultātā, ar diviem
punktiem pārspējot un atstājot 2. vietā

Šogad čempionātā piedalījās piecas
komandas. Izslēgšanas spēles izvērtās
gana interesantas. Sākot ar pusfināliem, kur
komandas cīnījās par katru laukuma centimetru
un daži spēlētāji tika noraidīti no laukuma
par pārlieku lielu cīņassparu. Spēlē par trešo
vietu tikās komandas Universālie sportisti un
Kandavas nereāls. Regulārā čempionāta spēlē
uzvaru izcīnīja Kandavas nereāls, tomēr, mazajā
finālā ‘’universālajiem’’ izdevās revanšēties
un izcīnīt 3.vietu. Finālā tikās turnīra
favorītkomandas ZS Arvo un FK Sabile. Spēle
izvērtās ļoti interesanta, jo tās gaitā nevarēja
pateikt, kura komanda uzvarēs, to nācās
noskaidrot pēcspēles brīvsitienos. Jāpiemin,
ka brīvsitieni notika diezgan ekstrēmos
apstākļos – tikpat kā tumsā. Brīvsitienos
veiksmīgāki izrādījās FK Sabile futbolisti,
izcīnot čempiona titulu.
1.FK Sabile;
2.ZS Arvo
3.Universālie sportisti
4.Kandavas nereāls
5.FK Pūre
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs Ritvars
Jušķins(FK Sabile). Labākais vārtsargsKristaps Stivrinieks (ZS Arvo). Turnīra
vērtīgākais spēlētājs- Mārcis Červoņikovs
(FK Sabile).
Paldies atbalstītājiem par skaļo atbalstu spēlēs,
tiekamies nākamgad!
Roberts Rozentāls
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

2020. gada 5. oktobris

Esmu Kandavas
patriots!
Ir patīkami uzzināt, ka kāds, tālās zemēs skolojies, Kandavas
jaunietis atgriežas dzimtajā pusē un šeit, tēva mājās, realizē
dzīvē savas biznesa idejas. Šis būs stāsts par vienu no
šādiem jauniem cilvēkiem, kas paša vārdiem runājot,
viennozīmīgi ir un paliek Kandavas patriots.
Saruna ar Kristapu Ribu, z/z “Reiznieki” īpašnieku.
Iveta Pāža; Dagnija Gudriķe

Tava saimniecība “Reiznieki” dibināta 2015.gadā. Kā tu nonāci pie domas par
savas saimniecības dibināšanu. Zinu, ka
esi mācījies Anglijā, pastāsti, kur un ko
studēji?
– Anglijā Wolverhamptonas universitātē studēju starptautisko uzņēmumu vadību,
absolvēju, ieguvis bakalaura grādu. Jau tajā
laikā, kad studēju, studiju sistēma bija sakārtota tā, ka, visiem mācīties gribētājiem bez
izņēmuma deva studiju kredītu, galvenais
ka vēlies izglītoties. Tu piesakies, tev piešķir
finansējumu jeb aizdevumu, kuru tu sāc
atmaksāt tad, kad esi pabeidzis studijas un
sācis strādāt. Nav kā pie mums, ka vajadzīgi galvotāji, un ja kas, tad arī garantēt ar atmaksu ar visu kas tev ir... Studijas pabeidzu
jau labu laiciņu atpakaļ. Aizbraucu uz Angliju 2009. gadā un atgriezos Latvijā 2012.
gadā. Man mērķis nebija palikt un dzīvot
ārzemēs, bet iegūt plašāku skatījumu uz dzīvi un lietām, ko noteikti arī izdevās realizēt.
Pieredze tomēr arī cita, kad aizbrauc viens
pats pēc skolas beigšanas uz nezināmu vietu,
ar lauztu valodu un centies sākt jaunu dzīvi.
Savus dzīves plānus saistīju ar Latviju.
Pēc studijām, atgriežoties Latvijā, ar
ko sāki savas darba gaitas?
– Sāku strādāt transporta uzņēmumā,
nostrādāju kādus 10 mēnešus, bet sapratu,
ka tas nav īsti tas, ar ko gribu nodarboties.
Tad pārgāju uz atkritumu apsaimniekošanas
biznesu, kurā arī šodien vēl darbojos paralēli
savai zemnieku saimniecībai.
Un kāpēc tu izlēmi dibināt zemnieku
saimniecību?
– Lauki man vienmēr ir patikuši. Nekad
īsti neesmu uzskatījis sevi par pilsētnieku.
Pilsētā vai laukos, kaut kas jādara tomēr ir,
un tā kopā ar domubiedru izdomājām dibināt savu saimniecību. Mūsu zemnieku
saimniecība nodarbojas ar graudaugu, pākšaugu un eļļas sēklu audzēšanu. Laukus nomājam, pamazām iegādājāmies tehniku, ir
divi traktori, sējmašīna, arkls, miglotājs un
citas tehnikas, taču, tās vienmēr var vēlēties
vairāk, lai darbus varētu veikt kvalitatīvāk.
Divatā lielākoties ar darbiem galā tiekam, pa
vasaru ņemam praktikantus, parasti – divi
plus viens. Audzējam kviešus, rapsi, rudzus.
Tas jau pamatā ir visām saimniecībām. Tu
nevari iesēt divas kultūras un aizmirst par
pārējām, tev obligāti ir jāsēj vismaz trīs, ja
ne vairāk, lai arī augsnē notiktu vielu aprites process. Apstrādājam 160 hektārus, tā
gandrīz visa ir nomāta zeme mūsu novadā.
Līdz kombaina iegādei vēl neesam tikuši, šo
pakalpojumu nomājam, jau ilgāku laiku sadarbojamies ar uzņēmēju, kam ir kombains,
bet kurš pats nav zemnieks. Tādēļ mums
nav jāgaida, kad viņš vispirms savus laukus
nokuls un tikai tad pie mums brauks.
Vai tehniku iegādājāties ar projektu
palīdzību, vai lietotu?

– Kaut ko nopirkām paši, kaut ko startējot LAD projektos. Projektus rakstām paši.
Arī uz traktora sēžamies paši. Mūsu pieredze jau vēl maza. 2017./2018.gads bija īsts
“jautrību” gads. Jau vasaras beigās sāka līt
bez apstājas kas sabojāja vasarāju ražu, tad
lietavas ilga no augusta līdz decembrim.
Ziemājus iesējām, bet viss noslīka. Vasarājus
pāresējām, bet tie no karstuma un sausuma
neizauga. Tātad pazaudējām 2 potenicālās
ražas viena gada laikā un nenokūlām neko.
Tāda pieredze liek daudz ko apdomāt un izsvērt darbojoties tālāk.
Kas jums palīdz tieši agronomijas
ziņā?
– Kompānijām, ar kurām sadarbojamies
ņemot minerālmēslus un visu citu, ir savi
agronomi, kas izbrauc uz vietas, uz saimniecībām. Atbrauc uz lauka, apskatās, dod
padomus, ko un kā labāk. Konsultējamies
ar vairākiem agronomiem, kā arī cenšamies
apmainīties ar infomāciju ar blakus esošajiem saimniekiem, dzīvojam tomēr vienā
reģionā un apmainoties ar informāciju tomēr iegūt var katrs, jo vienam zināt visu nav
iespējams. Dzīve jau nestāv uz vietas, viss
attīstās, mainās tehnoloģijas, daudz no tā,
ko mācīja pirms desmit gadiem, vairs nav
aktuāls šodien. Jāiet līdzi laikam. Piemēram, bezaršanas tehnoloģija kļūst aizvien
populārāka arī mūsu reģionā, kā var novērot pēc ziemāju sējumiem pēdējos gados.
Mēs zemi noplicinām un aršana nemaz tik
ļoti neuzlabo zemes struktūru, kā līdz šim
iedomājāmies, jo zemi katru gadu uzplēšot
arī skābeklis no augsnes izgaro un tā paliek
nabadzīgāka, bet, kas gan to klaji atzīs, jo
daudzi būs zaudētāji, ja tehniku zemnieki
nepirks. Lauksaimniecības tehnikas pārdošana ir viens liels bizness, jo vairāk, jo labāk.

Jāiet laikam
līdzi, to prasa
šodienas
realitāte
Par
bioloģisko
saimniekošanu
nedomājat?
– Vēl jātiek galā ar paša saimniecību un
darbiem, bet viss ir iespējams. Lai saimniekotu bioloģiski, vēl jāiegūst daudz zināšanu
un sapratne kā to pareizi darīt. Tas tomēr
ir un būs ļoti populāri ņemot vērā pasaules
attīstības tendences... Tēvam ir bioloģiskā
saimniecība, kur piepalīdzam ar zemes darbiem. Tur jau arī šo to mēģinam bioloģiski
izdaudzēt. Audzējam bioloģiskās kaņepes,
tur nekāda ķīmija netiek lietota.
Kur šīs kaņepes tiek realizētas?
– Lielākā daļa tomēr aiziet uz Lietuvu vai
Vāciju, jo Latvijas patēriņš it tik liels cik nu
ir. Kaņepes audzē vai nu sēklai vai stiebru
šķiedrai. Latvijā tomēr, cik zinu, visi audzē

Kristaps Riba kaņepju laukā

sēklai. Ir lietuviešu kompānijas kurām interesē nokult kaņepju zaļo masu. Viņi savāc
zaļo masu, lapiņas no kurām spiež CBD eļļu.
Produktu klāsts ko vispār no kaņepes var
saražot ir ļoti plašs, sākot no medicīnas beidzot ar celtniecību un apģērbu. Latvijā kaņepju apstrāde/pārstrāde tomēr pagaidām ir
“pirmatnējā’’ stadijā, kaņepes gan sēj jau ļoti
sen, bet attīstīta šī niša nav. Par cik kaņepe ir
diezgan kolorīts augs, tā audzēšana tiek arī
cītīgi pārbaudīta no uzraugošo iestāžu puses
– LAD, valsts augu aizsardzības dienests, kas
brauc un pārbauda vai viss notiek likuma un
regulējumu ietvaros. Mums ir jāiesniedz iepirktās sēklas sertifikāti, jāsamaksā par potenciālo monitoringu, kas tiek veikts izlozes
kārtā.
Kaņepju audzēšana ir viens no taviem
papildus rūpaliem?!
– Jā, tieši tāpat kā kvieši, rapsis, vienīgi kaņepei ir sava specifika ar kulšanu un
apstrādi, jo stiebri ir ļoti cieti un tās mēdz
izaugt pat 2-3m augstumā. Tas tomēr prasa
papildus resursus un darbu, kam ir jābūt gatavam. Kad sēkla ir nokulta, vedam to uzreiz
uz kalti, jo pēc iespējas ātrāk tai jābūt sausai.
Tava ikdiena norit starp Kandavu un
Rīgu?
– Jā, pareizi, dekarējies esmu Kandavā,
jo nemainīgi esmu un vienmēr palikšu Kandavas patriots! Rīgā es uzturos, jo tur man
bija darbs, bet pamazām palēnām arī liela
daļa ar darbu saistītās lietas tīri fiziski notiek
Kandavas novadā, līdz ar to viss pats organiski saliekas pa vietām.
Tu strādā firmā “Galangal”, kas nodarbojas ar atkritumu pārstrādi. Kādas ir tavas funkcijas uzņēmumā?
– Kad uzņēmums “Galangal” sāka savu
darbību, mēs divatā ar Robertu šo biznesu
virzījām, tātad darījām visu. Pēc pāris mēnešiem mums piebiedrojās trešais cilvēks.
Šogad pievienojās arī Edgars, viņa galvenie
projekti ir agro polimēru savākšanas no
zemniekiem un Labie maisi – atkritumu
maisi, kas pārstrādes procesā ražoti no mūsu
savāktā izlietotā iepakojuma tepat Kandavas novadā un Latvijā. Pirms sākām maisu
projektu, gribējām ražot maisus Kandavā,

meklējām telpas ražotnei, bet konkurenti ar Valsts ieņēmumu dienesta palīdzību
un citām iestādēm līdzdarbojoties, mūs uz
pāris gadiem paralizēja no šādas attīstības.
Rezultātā daļu biznesa jāpārceļ uz kaimiņu
valstīm, kur uz uzņēmēju skatās ar pozitīvu
skatu. Tā mēs savus vietējos uzņēmējus arī
nokaujam, un sūdzamies, ka valsts budžets
nepildās kā vajadzētu gadu no gada.
Kā tavu biznesu atbalsta ģimene?
– Atbalsta un saka, lai tik turpinu darīt,
nav ko bez darba sēdēt! (smejoties).
Kādus plānus uz priekšu arī domā, ir
tev kāds fantāzijas lidojums, kas varētu
būt pēc desmit gadiem?
– Es ceru, ka būšu šeit, bizness būs gājis uz priekšu un arī Kandava būs vēl labāk
attīstīta kā dzīvošanai, tā biznesa videi. Kā
lietas attīstīsies grūti teikt, zinot kā esam pavadījuši šo 2020 gadu... Jebkurā gadījumā,
es laukiem redzu lielu perspektīvu “apdzīt”
pilsētas labākas dzīves ziņā, gan ekonomiski, gan labsajūtas, jo cik tad ilgi tos betona
džungļus cilvēks var panest. Ja paskatamies
uz Skandināviju, lai arī pilsētas un to vide
ir ekonomikas dzinulis, arī tur ļoti liela daļa
cilvēku brīvajā laikā cenšas būt vairāk pie
dabas! Lai vai kā, ja apstākļi ļaus un gudrās
galvas arī, tad es domāju, ka turpināsim attīstīties. Gribētu, lai Kandavā atgrieztos cilvēki, lai te būtu dzīvība, kas bija, kad es vēl
pamatskolā gāju!
Vai turpini izglītoties?
– Bez tā nevar. Dotajā brīdī mācos Latvijas Lauksaimniecības universitātē, meža
fakultātē. Patreiz esmu otrajā kursā. Zināšanas jāpapildina, galva jāatsvaidzina, kopš
pabeidzu universitāti Anglijā jau astoņi gadi
pagājuši, daudz kas mainās, jāiet laikam līdzi, to prasa šodienas realitāte.
Vai tev ir kādi hobiji?
– Visa šī mana dzīve ir mans hobijs.
Darbdienas un brīvdienas daudz neatšķiras,
nestrādāju skaitot stundas, jo darbs var būt
arī pēc desmitiem vakarā. Sports ir mans
līdzgaitnieks un esmu pietiekami kustīgs,
aizraujos ar crossfit. Patīk arī ceļot, šobrīd
gan tas ir ierobežoti, bet arī Latvijā ir daudz
skaistu vietu, ko apskatīt.

www.kandava.lv

DZĪVESZIŅAS
Sveicam Briljanta
kāzās Metu un Leonu
Krautmaņus!
Oktobrī mūsu novadā nebijis notikums! Briljanta kāzu jubileju jeb 70 gadus

laulībā atzīmēs kandavnieki Meta un
Leons Krautmaņi, kuru kāzas svinētas tālajā 1950. gadā.
Lai gaviļniekiem veselība un možs gars
vienmēr līdzās!

Kopā par spīti nelabvēlīgam laikam
Septembrī Dimanta kāzas jeb 60 gadus laulībā
atzīmēja kandavnieki Dimāra un Mārtiņš
Jansoni. Dižajā jubilejā Jansonu pāri sveica
Kandavas novada domes Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Maija Zariņa un novada
domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule.
Dagnija Gudriķe

Laulība pirms sešdesmit gadiem, 1960.
gada 10.septembrī, tepat Kandavas dzimtsarakstu nodaļā noslēgta, bez baltas kleitas, līgavas pušķa un kāzu viesiem. Nav arī
kāzu fotogrāfijas, jo neviens viņus tajā dienā nenofotografēja. Divi vien šo nozīmīgo
notikumu piedzīvojuši. Aizgājuši pulksten
vienpadsmitos uz izpildu komiteju, kas toreiz atradusies Padomju ( tagad Lielā) ielā
un tikuši salaulāti. Smidzinājis tāds sīks
lietutiņš un vecmamma, pie kuras Dimārai
bijusi gultas vieta, iznākusi uz lieveņa, paskatījusies debesīs un noteikusi: “Šitais pāris
ilgi nenodzīvos kopā, paskat, kāds laiks!”
Par spīti viņas sacītajam, Jansonu pāris kopā
jau nodzīvojuši veselus sešdesmit gadus! Dimāru un Mārtiņu salaulājusi Vilma Rozenberga, brīnījusies, kāpēc neviens apsveicējs
jaunajam pārim nav atnācis. “Es toreiz strādāju slimnīcā, kas bija mana pirmā darba
vieta, nevienam neko nesacīju, ka precēties
gatavojos. Biju pavisam jauna, deviņpadsmit
gadi, Mārtiņš nesen no Sibīrijas atgriezies,
viņam divdesmit, mums taču nekā nebija,
vai mēs kāzas varējām sarīkot!” Pirmā kopīgā bilde ir no vēlākiem laikiem.
Kādu laiku jaunais pāris dzīvojis Zemītes ielā, Mārtiņš aizgājis armijā, un pa to
laiku Dimārai iedots dzīvoklis Sabiles ielā,
bez elektrības, bez nekā, klapatojusi, līdz
kāds privāti to elektrību ievilcis. Sabiles

ielā nodzīvojuši labu laiku, tur arī abi bērni
(meita un dēls) piedzimuši. Vēlākos gados
Valdeķos dzīvojuši, bet nu jau vairākus gadus atkal Kandavā.
Mārtiņš visu mūžu vienā darba vietā,
Kandavas tehnikumā, nostrādājis. Bijis buldozerists, brigādē strādājis, komandējumos
daudz laika pavadījis, būvējuši ceļus. “Mārtiņš jau visu laiku apkārt braukāja pa Tukuma rajonu. Kad tehnikumam pievienoja
klāt saimniecību, vairāk uz vietas bija. Es
daudzos darbos esmu strādājusi. Vispirms
slimnīcā, tad bērnudārzā, pilsētas un tehnikuma- par auklīti. No bērnudārza aizgāju
pie cūciņām, vārīju tām ēst. Bija agri jāceļas,
diena gara, tas bija ļoti smags darbs. Aizgāju
pensijā 55 gadu vecumā.”
Dimāra ir ļoti rets vārds, tādēļ lūdzām
padalīties ar stāstu, kā pie šāda vārda tikusi.
Tētis bijis jūrnieks, bet mammīte strādājusi
uz kuģa par saimnieci. Sapazinušies, apprecējušies un kādā ārzemju braucienā ostā,
kurā piestājuši, notikusi prinča kronēšana
un princi saukuši par Dimāru. Mamma jau
esot bijusi gaidībās un nolēmusi, ka, ja piedzims meita, nosauks to par Dimāru. Tā arī
noticis.
Dimanta pāris ļoti labi jūtas kopā vēl
joprojām. Un abi ļoti labi izskatās, Dimāras
kundze smējās, ka viņa jau vēl jauna, tikai
79 gadi. Un Mārtiņam arī tikai gads vairāk.
Savas laimīgās kopdzīves receptē abiem bija
grūti padalīties, jo tādas receptes nemaz
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Pateicība
Sirsnīgi pateicamies visiem
radiem, draugiem, ēdnīcai “Kā mājās”,
A. Vilkauša apbedīšanas birojam “Kalve” par
spēcinošajiem vārdiem, atbalstu, garšīgo ēdienu
un skaistajiem ziediem, Gunāru Dedilu
pēdējā gaitā pavadot.
Piederīgie

Reģistrēti
jaundzimušie
Jansonu pāris jaunībā un Dimanta
kāzās 2020. gada 10. septembrī

nesot! Dzīvē gājis visādi, kas tad bez strīdiem nodzīvojis! Un tie strīdi jau arī vairāk
par sīkumiem bijuši. ”Izstrīdamies un labi
atkal! Nebija jau laika strīdēties, viņš pa komandējumiem, es jau četros cēlos uz darbu,
vai tad es viņu redzēju, gultā palika guļot.
Atgriezos ar tumsu, sestdienas un svētdienas arī nebija, lops jau katru dienu grib ēst!
Mārtiņam, kad bija ražas novākšana, arī
darbs darbu dzina, es viņu tikpat kā neredzēju! Kad satikāmies, noprasījām, kā iet,
labi iet! Tā dzīve pagājusi!”
Jubilāri atzina, ka tagad beidzot varot
baudīt dzīvi kopā! Un kopā ir labi! Iet pastaigās, atpūsties, dārzā rušināties.
Domājot par sešdesmit kopā nodzīvotiem gadiem, vislabākie esot bijuši pirmie
astoņi, kad bērni vēl nebija dzimuši, un
tagad pēdējie, kad abi pensijā. Jaunībā ar
mocīti izceļojušies, ekskursijās, pa mežiemogās un sēnēs… Tagad ilgojoties pēc mazmazbērniem, cerot, ka gan jau Dievs dos!

Kurzemes un Zemgales Dzimtsarakstu nodaļas
pieredzes apmaiņā Kandavā
30. septembrī Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Maija Zariņa uzņēma
viesus no Skrundas, Saldus,
Jaunpils, Engures, Kuldīgas,
Ventspils un Ventspils novada, Talsu, Tukuma un Dobeles Dzimtsarakstu nodaļām.

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2020. gada 1. septembra līdz
30. septembrim reģistrēti 8 jaundzimušie:
Elizabete, Annija, Eleonora, Artūrs, Zemgus,
Niks, Ričards un Marats
SVEICAM VECĀKUS!

Laulību
noslēguši
Sveicam septembrī salaulātos pārus!
Edīti un Arti Milerus
Lauru Kristīni un Emīlu Anšancus

Sēru vēstis
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2020. gada 1. septembra līdz
30. septembrim reģistrēti mirušie:
Ābelīte Jautrīte (1952) Kandava
Dukāte Silvija (1929) Sabile
Ostrovskis Heinrihs (1933) Kandava
Rēvalde Vilma (1927) Vānes pagasts
Rullis Armands (1983) Kandava
Santmane Dzidra (1941) Laucienes pagasts
Traumanis Andrejs (1980) Strazdes pagasts

INFORMĀCIJA

Dagnija Gudriķe

Ciemiņi bija ieradušies iepazīties ar
mūsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darba pieredzi, apskatīt novada skaistākās un
ievērojamākās vietas un risināt saviesīgas
sarunas, apmainoties idejām par Dzimtsarakstu nodaļu darba uzlabošanu ar jaunām inovatīvām metodēm. Tikšanās tika
organizēta saistībā ar teritoriālo reformu
un gaidāmo novadu apvienošanu nākamajā gadā.

KANDAVAS

Ciemiņi pie Kandavas novada muzeja

Maija Zariņa iepazīstināja ar izbraukuma laulību organizēšanu un specifiku
Kandavas novadā. Pieredzē par daudzvalodu standarta veidlapu izdošanu dalījās
Ventspils Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Regīna Lazdāne, bet Tukuma nodaļas vadītāja Smaida Kokina pastāstīja par

Dzimtsarakstu simtgades grāmatas veidošanas aktualitātēm un pasākuma plānošanu saistībā ar Dzimtsarakstu sistēmas
100 gadi 2021. gadā.
Semināra dalībnieki paviesojās Kalnmuižas pilī un Rūmenes muižā, kā arī apmeklēja Kandavas novada muzeju.

Godātie kandavnieki, novada, tuvās un
tālās apkaimes iedzīvotāji!
Informējam, ka sākot ar 2020. gada
22. septembri apbedīšanas pakalpojumus
Kandavas novadā un tās apkārtnē
SIA “Kalve Kandavā” vietā nodrošina
apbedīšanas birojs “Tāle”, par līdzšinējām
cenām nodrošinot pilnu apbedīšanas
pakalpojumu klāstu.
Apbedīšanas birojs atrodas Kandavā,
Sabiles ielā 5-1, (blakus veikalam
Centrs), biroja darba laiks: darba dienās
no 9.00 līdz 15.00, diennakts tālrunis
266 90 992
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Atklāta pieteikšanās 5. mācību kārtai pieaugušo
izglītības projektā

22. septembrī, atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo
izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts
izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības
programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.
Pieteikšanās mācībām norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv
autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un
strādājoši pensionāri.
Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu ir mainījušies līdzfinansējuma nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā
tikai 5% līdzmaksājums, jo 95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc programmas apgūšanas iedzīvotājs
varēs saņemt arī ceļa izdevumu kompensāciju līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties uz prakses vietu
un atpakaļ. Pārējo izglītības programmu veidos iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi
10%, ES fondu un valsts – 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt
strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

2020. gada 5. oktobris

IZSOLES

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma
“Skujiņas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums „Skujiņas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0155, kopējo platību 0,4809 ha.
Izsoles objekta sākumcena 2100,00 euro, Izsoles nodrošinājums – 210,00 euro. Izsole notiks 2020.
gada 16. novembrī, plkst. 11.00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Līdz izsoles reģistrācijas dienai, 2020. gada 13. novembris, plkst.14.00, personai, kura vēlas
piedalīties izsolē jāiesniedz iesniegums un līdz izsoles dienai jāiemaksā Kandavas novada domes
kontā izsoles nodrošinājuma nauda. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz
pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.
Ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā
www.kandava.lv, sākot ar 07.10.2020.

Kandavas novada dome izsludina nekustamā īpašuma,
(starpgabala) „Cēres robežlauks”, Kandavas pagasts, Kandavas

novads (kadastra numurs 9062 007 0098), un sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9062 007 0098, ar kopējo platību 3700 m2, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, starp
zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem.
Īpašuma nosacītā cena - 2000,00 euro, izsoles solis - 200,00 euro. Izsoles datums - 2020. gada
16. novembris plkst. 11.20. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 13. novembrim, plkst. 14.00.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā
reģistrācijas termiņā.
Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads. Izsoles noteikumi
pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”, sākot ar 07.10.2020. Norēķini
par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Pabeigti
multifunkcionālas
vietas izveides
darbi pie Vānes
pamatskolas
Pabeigti projekta
“Multifunkcionālas vietas izveide
pie Vānes pamatskolas”, Nr.
19-08-AL14-A019.2205-000008
ietvaros plānotie labiekārtošanas
darbi. Projekta mērķis bija
izveidot multifunkcionālu vietu
pie Vānes pamatskolas, tā palielinot vietas potenciālu, lai nodrošinātu kultūras, izglītības un citu
sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu attīstību.
Multifunkcionālas vietas projektēšanu veica SIA “Jaunpils projekts”, izbūvēja SIA “Kaims”,
būvuzraudzību nodrošināja SIA “LR BŪVE”. Projekta kopējās izmaksas ir 22 541,08 EUR, publiskais
finansējums 16 204,17 EUR un 6336,91 EUR Kandavas novada domes līdzfinansējums.
Biedrības “Ģimeņu un audžu ģimeņu klubiņš “PRĀTNIEKI”” valdes locekle Ilze Kalnarāja-Ozola

Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Kandavas novadā

Kandavas novada dome īsteno projektu “Slimības profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Kandavas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, it īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajai vietējai sabiedrībai, laika periodā no 2017.-2023. gadam īstenojot darbību kompleksu
iedzīvotāju veselības paradumu maiņai. Aktivitātes ir bezmaksas un uz nodarbībām aicinām ikvienu
novada iedzīvotāju.
Attīstības un plānošanas nodaļas projekta vadītāja Alise Līva Mažeika

Pasākumu grafiks 2020.gada oktobra mēnesim
Aktivitāte

Datums
07.10.2020

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

PAZIŅOJUMS
PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS – DERĪGO IZRAKTEŅU (SMILTS, SMILTS-GRANTS) IEGUVE
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ ,,AUSEKĻI” VALSTS NOZĪMES DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADNES
“CĒRE” IECIRKNĪ “AUSEKĻI” KANDAVAS NOVADĀ, CĒRES PAGASTĀ, IETEKMES UZ VIDI
NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (smilts,
smilts-grants) ieguve nekustamajā īpašumā
,,Ausekļi” (zemes vienības kadastra Nr.9044
003 0041) valsts nozīmes derīgo izrakteņu
atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi” Kandavas
novadā, Cēres pagastā
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA „EURO
SKANDI AUTO››, reģ. Nr. 55403007111, juridiskā
adrese: Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003,
tālrunis: 27883888; e-pasta adrese info@esa.lv
Paredzētā darbības vieta: Kandavas novads,
Cēres pagasts, nekustamais īpašums ,,Ausekļi”
(zemes vienības kadastra Nr.9044 003 0041),
atradne „Cēre» iecirknis ,,Ausekļi»
Vides pārraudzības valsts birojs 25.01.2013. ir
pieņēmis lēmumu Nr. 24 par Ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu.
02.10.2018. ir izsniegta Programma Nr. 5-03/7
ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants
un smilts ieguvei atradnes “Cēre” iecirknī
“Ausekļi’’ Kandavas novada Cēres pagastā
nekustamajā īpašumā “Ausekļi”
Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Firma L4”, projekta
vadītāja eksperte Inga Gavena, tālrunis: 29545377,
E-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notiks neklātienes formā (attālināti) no 2020. g.
19. oktobra līdz 23. oktobrim. Tīmekļa vietnē
https://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajaiapspriesanai/ :

• Laika posmā no 2020. gada 15. oktobra
08.00 līdz 2020. gada 23. oktobrim 17.00 tiks
publicēta prezentācija par paredzēto darbību un
interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un
saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi inga.
gavena@gmail.com.
• 2020. gada 19. oktobrī laika posmā no
16.00 līdz 17.00 tiks nodrošināta tiešsaistes
videokonference, saite uz videokonferenci tiks
publicēta Interneta vietnē, iepriekš rakstot uz
e-pasta adresi inga.gavena@gmail.com, saiti
varēs saņemt arī E-pastā.
Ar IVN Ziņojumu var iepazīties 30 dienu laikā
pēc šī paziņojuma publicēšanas:
1) SIA “Firma L4” tīmekļa vietnē https://www.
l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/
2) Kandavas novada domē* Dārza iela
6, Kandava, Kandavas novads, iepriekš
saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālr.
63107362
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto
darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts
birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045,
tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, E-pasts
vpvb@vpvb.gov.lv, interneta vietne www.
vpvb.gov.lv) 30 dienu laikā pēc Paziņojuma
publikācijas pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis”

14.10.2020

Jogas nodarbības

21.10.2020
28.10.2020

Īstenošanas vieta

Laiks

Kandavas Mīlenbaha
vidusskolas aktu zālē,
Skolas iela 10

19.00-21.00

Kandavas sporta hallē,
Skolas iela 12

19.30.20.30

Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolas aktu zālē,
Skolas iela 10

17.45-18.45

Kandavas kultūras
nama mazajā zālē

17.30-19.30

Sociālā dienesta telpās,
Jelgavas iela 4a

13.00-14.00

05.10.2020
Vingrošana telpās trenera vadībā

12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020
08.10.2020
15.10.2020

Zumbas nodarbības

22.10.2020
29.10.2020

Izglītojošs seminārs par bērna uzturu
un veselīgiem našķiem

20.10.2020
06.10.2020
13.10.2020

“Zumba Gold” nodarbības

20.10.2020
27.10.2020
07.10.2020
14.10.2020

Ūdens vingrošana senioriem 50+

21.10.2020
28.10.2020

Vingrošanas nodarbības bērniem
pareizas stājas attīstības veidošanai

16.10.2020
09.10.2020

Vingrošana telpās trenera vadībā
(augstas intensitātes treniņi)

16.10.2020
23.10.2020
30.10.2020

Laidzes peldbaseins,
(transports tiek
nodrošināts un
uz nodarbību
obligāta iepriekšējā
pieteikšanās)
Kandavas sporta hallē,
Skolas iela 12
Kandavas Reģionālās
vidusskolas sporta zālē,
Talsu iela 18A

11.00-12.00

17.30-18.30

18.30-19.30

* Ņemot vērā noteiktos ārkārtas situācijas drošības
pasākumus, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto
Ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti
Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 10 (186).
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

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

