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22. februārī Kandavas kultūras namā notika konkursa  
“Kandavas novada Gada jaunietis 2018” rezultātu paziņošana 
un laureātu apbalvošana. 
Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra “Nagla” 
vadītāja

Uzrunājot pasākuma dalībniekus, 
novada domes priekšsēdētāja 
Inga Priede sacīja, ka jaunieši ir 
mūsu dzinējspēks, viņiem pie-

mīt drosme, mērķtiecība, zinātkāre. “Mani 
pārsteidza pagastu skolu jaunieši, katrs ar 
savām interesēm, saviem hobijiem- jaunie 
zinātnieki, dabas mīļotāji un visam pāri- 
jūs protat dziedāt, dejot, sportot!”

Šogad konkursam bija pieteikti astoņi da-
lībnieki, kas tika vērtēti trīs vecuma grupās.

Vecuma grupā no 13–15 gadiem 
bija pieteikti četri pretendenti. Titulu 
“Kandavas novada Gada jaunietis 2018” 
ieguva Oskars Granapskis no Cēres 
pagasta.

Taču žūrija norādīja, ka arī pārējie 
jaunieši ir spēcīgi konkurenti, tādēļ pel-
nījuši specbalvas. Kandavas novada Izglī-
tības pārvaldes specbalvu “Kultūras per-
sonība Zantes pagastā” saņēma Valērija 
Demidova. Biedrības “Kandavas novada 
Jauniešiem” specbalvu “Topošais jaunat-
nes darbinieks Vānes pagastā” – Monta 
Bērziņa. Guntara Indriksona specbalvu 

“Radošais izgudrotājs Zemītes pagastā” 
saņēma Emīls Zandbergs.

Vecuma grupā no 16–18 gadiem bija 
pieteikti trīs pretendenti, visi no Kanda-
vas internātvidusskolas. Titulu “Kanda-
vas novada Gada jaunietis 2018” ieguva 
Margarita Selīna Bogdanova. Stefānijas 
Neibergas specbalvu “Topošais līderis 
jaunatnes jomā” ieguva Krišs Treikals. 
Kandavas novada Kultūras un sporta 
pārvaldes specbalvu “Pozitīvs jaunieša 
tēls” – Sintija Didrihsone.

Savukārt, vecuma grupas no 19–25 
gadiem vienīgā pretendente Gita Agapo-
va saņēma Kandavas novada domes spec-
balvu kā “Jauniešu cerība”.

Žūrija atzina, lai gan šogad preten-
dentu pieteikuma anketas tika saņemtas 
mazāk, taču pieteiktie jaunieši ir spēcīgi, 

aktīvi, zinātkāri, piedalās dažādās aktivi-
tātēs un konkursos gan skolās, gan nova-
da un pat valsts mērogā.

 Pasākumu vadīja jaunieši Anete un 
Mārcis, to kuplināja saksofona priekš-
nesumi Mākslas un mūzikas skolas sko-
lotājas Līvas un audzēkņu izpildījumā, 
nominanti deklamēja iedvesmojošus un 
pārdomu pilnus dzejoļus.

Žūrijas komisijā darbojās Inga Prie-
de, domes priekšsēdētāja; Jeļena Šnikval-
de, Izglītības pārvaldes vadītāja; Stefā-
nija Neiberga, uzņēmēja; Ivars Lasis, 
deputāts, Vānes pamatskolas direktors; 
Guntars Indriksons, deputāts, uzņēmējs, 
Roberts Rozentāls – kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājas vietnieks sportā, Lin-
da Tarasova, biedrības “Kandavas novada 
Jauniešiem” valdes priekšsēdētāja.

Apbalvo konkursa “Kandavas novada
Gada jaunietis 2018” laureātus
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Klāt pavasara pirmais mēnesis, 
bet astroloģiskais pavasaris 
jau sajūtās ienācis februārī. 
Netipiski, bet šobrīd daudzas 

lietas šķiet netipiskas. Saeima budže-
tu vēl nav pieņēmusi, un īsti nav arī 
zināms, kad tad notiks. Tāpēc ir neti-
piski, ka pretēji pieņemtajām normām, 
kas nosaka, ka divu mēnešu laikā pēc 
gadskārtējā valsts budžeta pieņemšanas, 
pašvaldības apstiprina savus budžetus, 
kas ir viens no galvenajiem pašvaldību 
plānošanas un finanšu dokumentiem. 
Pēc spraigām diskusijām budžeta vei-
došanas procesā, arī Kandavas novada 
pašvaldības budžets 28. februāra domes 
sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts. Tiesa 
gan, daudz darāmā vēl priekšā, lai saba-
lansētu visas vajadzības, atspertos, un 
vēlreiz ar stingru un dzelžainu finanšu 
disciplīnu pārskatītu budžeta izlietoju-
mu un izvērtētu iespējas. 

Tipiska un pārāk paredzama ir val-
dības ierēdņu nostāja pret pašvaldībām 
un lauku reģioniem – ne mazākās atkā-
pes no likuma burtiem un ciparu ailēm. 
Nekādas intereses un iedziļināšanās lietu 
būtībā. Lai pamatotu internātvidusskolas 
finansēšanas nepieciešamību, ir izstaigāti 
neskaitāmi vairāku ministriju gaiteņi, iz-
sēdēti Saeimas komisiju krēsli, bet rezul-
tāts ir politiķu mutiski solījumi, ierēdņu 
aizrādījumi, pazemojumi, līdz sajūtām 
nopērta suņa lomā, un vārdiem “nekā 
personīga, Jūs darāt labu darbu, bet….” 
Tāpat nav skaidrs kā tiks veikta admi-
nistratīvi teritoriālā reforma, pašlaik nav 
informācijas, vai Kandavas novads spēs 
saglabāt novada pašvaldības statusu, vai 
arī tiksim pievienoti Tukuma vai Talsu 
novadam, kā tas izskan kuluāros. Rīgas 
kungi zīmē kartes, brauks, vētīs, pētīs un 
varbūt arī ko jautās?!

Retumis, bet ir, protams, arī cilvēcīgi, 
saprotoši un iedziļināties griboši politiķi, 
ar tiem arī kopīgi turpināsim problēmu 
risināšanu un lietu kārtošanu. Reizēm ir 
tik ļoti sāpīgi ap dūšu, ka dari savu darbu 
no visas sirds, neskatoties uz visu, un at-
stājot novārtā privāto dzīvi, saņem dunci 
mugurā, nosodījumu, pārmetumus, par 
to, ko esi darījis vienīgi labu gribot.

 Bet ir pavasaris un jādzīvo ar sauli 
sirdī, smaidu sejā, godprātīgi darot savu 
darbu, lai rodas prieks un gandarījuma 
sajūta. Prieks vairo prieku un paver dur-
vis labajam! Gaisma uzveic tumsu, un 
dod ticību, spēku un enerģiju no pavasa-
ra košajiem ziediem.

Vēlot saulainu un gaišu pavasari
Inga Priede, Kandavas novada domes 

priekšsēdētāja

Ar sauli sirdī…

Ir daudzi uzdevumi, 
kas katram no 
mums jāizpilda, 
lai varam dzīvot 
sakārtotā un 
mūsdienīgā vidē

Deputātu vērtējumam tika ie-
sniegts sabalansēts 2019. gada 
Kandavas novada pašvaldī-
bas budžets, kas sastāv no 

pamatbudžeta un speciālā budžeta. Kan-
davas novadā ir spēkā novada Attīstības 

programma 2017.–2023. gadam, tās mēr-
ķis ir veidot pamatu Kandavas novada teri-
torijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai 
un noteikt rīcību kopumu, kas būtu reali-
zējams šo septiņu gadu laikā. Uz Kandavas 
novada pašvaldības 2019. gada un vismaz 

turpmāko divu gadu budžetu būtisku ie-
tekmi atstās grozījumi likumdošanā par 
internātskolu uzturēšanas finansēšanas 
pārtraukšanu no valsts budžeta ar 2019. 
gada 1. janvāri. Kandavas internātvidus-
skolas darbībai šogad izdevumi plānoti 1 

Pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā, novada ekonomiskā un sociālā situācija
Kandavas novada pašvaldības budžets 2019. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību 
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 2018. gada 18. decembra Finanšu 
ministrijas rīkojumu Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam”, kā arī nodokļu likumos, 
Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Kandavas novada pašvaldības speciālo 
budžetu veido Dabas resursu nodoklis un 
Autoceļa fonda ieņēmumi. Kopējie ieņē-
mumi ir 315 460 eur, izdevumi 346 715 eur, 
atlikums uz 01.01.2019. ir 31 255 eur.

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek 
plānoti lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, 

atkritumu savākšanai un citiem izdevu-
miem, kuri saistīti ar vides aizsardzību no-
vadā 40 000 eur. 

Plānotie autoceļa fonda ieņēmu-
mi 2019. gadā 275  460 eur (2018. gadā 
275  460 eur). Minētie līdzekļi paredzēti 
novada ceļu uzturēšanai. 

Kandavas novada pašvaldības pamatbudžets
Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumus veido nodokļu un 
nenodokļu ieņēmumi, mak-
sas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi, valsts mērķdotāci-
jas un citu budžetu transferti. 
Naudas līdzekļu atlikums uz 
01.01.2019. ir 621618 eur.

Kandavas novada pašvaldī-
bas 2019.  gada ieņēmumi ir plānoti 
9  791  510  eur. Plānotie ieņēmumi ir par 
1 052 507 eur mazāk, kā 2018. gadā sākot-
nēji plānotie (10 844 017 eur). 

Kandavas novada domes pamatbudže-
ta galvenās ieņēmumu pozīcijas ir iedzī-
votāju ienākuma nodoklis 372 5627 euro 
(salīdzinot ar 2018. gadu samazinājums 
133 327 eur) un dotācija no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda 2 095 887 eur 
(salīdzinājumā ar 2018. gadu palielinā-
jums 345 452 eur).

Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodok-
ļa prognozi, pašvaldības budžeta ieņēmu-
mi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 
600 073 eur.

Nenodokļu ieņēmumus 2019. gadā plā-
nots iekasēt 182 894 eur. Šos ieņēmumus 

veido valsts un pašvaldību nodevas, nau-
das sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no 
īpašumu pārdošanas.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi plānoti 275 825 eur. 

Valsts budžeta mērķdotācijas un dotā-
cijas (tai skaitā no valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti Eiropas Savienības lī-
dzfinansētiem projektiem) 2019. gadā plā-
notas 2 528 174 eur apmērā. Valsts budžeta 
transfertu apjoms 2019. gadā ir plānots, ņe-
mot vērā 2019. gada valsts budžetā paredzēto 
finansējumu, spēkā esošos normatīvos aktus. 

Būtiskākais samazinājums ieņēmumos 
no valsts budžeta transfertiem plānotajiem 
ES projektu līdzekļu ieņēmumiem ceļu pār-
būvei, Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” ener-
goefektivitātes paaugstināšanai, jo lielākā 
daļa šie projekti realizēti 2018.gadā. Sama-
zinājums mērķdotācijai Kandavas inter-
nātvidusskolas uzturēšanas pasākumiem. 
Kopumā samazinājums par 1 527 523 eur.

Pašvaldību saņemtie transferta ieņē-
mumi no citām pašvaldībām par savstar-
pējiem norēķiniem par izglītības pakal-
pojumiem 383 030 eur. Palielinājums no 
ieņēmumiem par izglītības iestāžu veikta-
jiem izglītības pakalpojumiem 173 030 eur 
(tai skaitā par Kandavas internātvidussko-
las izglītības pakalpojumiem 147 216 eur).

Izdevumi
Kandavas novada pašvaldī-
bas 2019. gada pamatbudžeta 
kopējie izdevumi ir plānoti 
9 760 876 eur. 

Visi pašvaldības plānotie izdevumi 
pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti 
astoņās funkcionālajās kategorijās, to sa-
dalījums attēlā nr.3. 

Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā 
ir atbalsts izglītībai 47.5%, 
ekonomiskai darbībai 6.9%, 
teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai 13.3%, 
kultūrai un sportam 10.6%, 
sociālajai palīdzībai un pa-
kalpojumiem 9.7%. 

Vispārējās valdības 
dienestu izdevumi

Saskaņā ar LR likumu 
„Par pašvaldībām” un at-
bilstoši Kandavas novada 
Domes nolikumam, pašval-
dības iedzīvotāju pārstāvību 
nodrošina pašvaldības lēmē-
jorgāns – dome, ko veido ievēlēti depu-
tāti, savukārt domes pieņemto lēmumu 
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu nodrošina paš-
valdības administrācija. Kopējie izde-
vumi 2019. gadā plānoti 706 435 eur, tai 
skaitā parāda maksājumi (kredītu apkal-
pošana un procentu izdevumi) ir plānoti 
46 482 eur.

Sabiedriskā kārtība  
un drošība

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās 
kategorijās, šos izdevumus veido pašval-
dības policijas un bāriņtiesas uzturēša-
na. Kopējie izdevumi 2019. gadā plānoti 
199 146 eur.

Ekonomiskā darbība
Šīs sadaļas izdevumus veido, tūris-

ma attīstībai novadā, pilsētas un novada 
infrastruktūras sakārtošanai (ielas, ceļi, 
tilti) plānotie izdevumi: 669 875 eur. Lie-
lākie plānotie darbi ir pabeigt Vānes pa-
gasta ceļa pārbūve 201 663 eur, Kandavas 
pagasta ceļa pārbūve 190 700 eur, mežu 
kopšanai un izstrādei plānoti 48000 eur.

Vides aizsardzība
Plānotie līdzekļi 271 845 eur. Finan-

sējums paredzēts – ielu, laukumu, parku 
un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu sa-
vākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai. 

Kandavas novada pašvaldības
speciālais budžets

Pamatbudžeta 
ieņēmumu 
struktūra

Nr.1

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis

3 725 627

38,1%

Īpašuma 
nodokļi
600 073

6,1%

Nonodokļu 
ienākumi
182 894

1,9%

Maksas 
pakal-
pojumi

275 825

2,8%

Pašvaldību 
budžeta 
transfēri
383 030

3,9%

Valsts budžeta transfēri
4 624 061

47,2%
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Atpūta, kultūra, sports 
un atbalsts biedrībām un 
nodibinājumiem

Plānoti līdzekļi 1 039 448 eur. Atbalsts no-
vada biedrībām un nodibinājumiem plānoti 27 
333 eur. 2019. gadā plānots pabeigt realizēt pro-
jektu “Slimību profilakses un veselības veicinā-
šanas pasākumi Kandavas novadā” 58 858 eur.

Izglītība
Proporcionāli vislielākais finansējums 

ir izglītībai – 4  632  901 eur, tai skaitā: valsts 
mērķdotācijas 1 869 604 eur. 2019. gadā ir plā-
notas izmaiņas novada skolu audzēkņu ēdinā-
šanas līdzfinansēšanā no pašvaldības budže-
ta. Kopsummā audzēkņu ēdināšanai plānoti 
133 089 eur. No 2019. gada 1. marta noteikts 
pašvaldības līdzfinansējums 5.-6. klašu, trūcīgo 
ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu skolēnu ēdinā-
šanai novada skolās. Finansējums atalgojumam 
pedagogiem, ko nefinansē no mērķdotācijām 
plānots 460 501 eur.

2019. gadā plānota Kandavas pilsētas PII 
“Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšanas 
projekta realizācijas pabeigšana par kopējo 
summu 255 851 eur.

Turpināsies projekti “PROTI un DARI”, plā-
noti 25 530 eur, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”) 
plānoti 60 381 eur, “Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai” plānoti 31 522 eur.

Sociālā palīdzība  
un sociālie pakalpojumi

Plānotie līdzekļi 2019. gadā ir 940 984 eur. 
Dažādu veidu pabalstiem plānots tērēt 198 524 
eur, tai skaitā algotos sabiedriskos darbos no-
darbinātajiem bezdarbniekiem plānota atlīdzī-
ba kopā 36 509 eur. Sociālā dienesta telpās, Jel-
gavas ielā 4, Kandavā paredzēts nomainīt logus, 
veikt telpu remontus par 9680 euro. Projekta 
finansējums “Pakalpojumu infrastruktūras at-
tīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Kandavas novadā” 27 687,27 eur (t.sk. 23 534,18 
eur ES fondu finansējums).

Audžuģimenes uz 2019. g. 22. februāri – 59 
ģimenes, (kopā 98 bērni no tiem 22 bērni Kan-
davas novada iedzīvotāji) – 2019. gadā pašval-
dības finansējums plānots 73 843 eur, valsts do-
tācija vidēji gadā 16 000 eur (līdz 7 g. vecumam 
par bērnu 1,77 dienā, no 7.-18. g.vecumam 2.12. 
eur dienā). 

Zantes ģimenes krīzes centrs – pašvaldības 
ieguldījums – 2018. gadā – 103 096 eur, 2019. 
gadā 96  316 eur (krīzes situācijās nonākušo 
bērnu uzturēšana, personāla atalgojums, ēdinā-
šanas izdevumi.

Reģionālā slimnīca SIA “Tukuma slim-
nīca” – pašvaldības ieguldījums pamatkapitāla 
daļu palielināšanai – 2019. gadā 11 445 eur. 

AKTUALITĀTES

Pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā, novada ekonomiskā un sociālā situācija

Kandavas novada pašvaldības pamatbudžets

071 589 eur (tai skaitā no mērķdotācijām 
555 205 eur). Līdz ar to samazināsies pie-
ejamie pašvaldības līdzekļi novada attīs-
tībai un infrastruktūras sakārtošanai, kas 
plānoti Kandavas novada Attīstības prog-
rammā 2017.–2023. gadam.

2019. gada budžets izstrādāts pamato-
joties uz Attīstības programmas Rīcību un 
investīciju plānu, lai pabeigtu īstenot ie-
priekšējā gadā iesāktos darbus. Investīciju 
plānā 2019.gadam ir paredzēts: 

- Pabeigt Kandavas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” ēkas ener-
goefektivitātes paaugstināšanas projektu, 
Vānes pagasta ceļa un Kandavas pagasta 

ceļa pārbūvi, Cēres pagasta administrā-
cijas ēkas jumta nomaiņu, Vānes pagasta 
pārvaldes ēkas ieejas mezgla un koridora 
remontu;

- Veikt inženiertīklu pievada, apkures un 
ventilācijas ierīkošanu Kandavas pilsētas 
bibliotēkas ēkā.

2019. gadā novada infrastruktūra un eko-
nomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiro-
pas Savienības finansētos projektus, nosakot 
budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un 
noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvnie-
cībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. 
Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt 
aizdevumus Valsts kasē par kopējo summu 
196 506 eur (2018. gadā – 1 158 366 eur).

Pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

Plānoti līdzekļi 130 0242 eur. Šīs 
sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un ne-
dzīvojamo ēku apsaimniekošanai un 
uzturēšanai. 

Teritoriju uzturēšanas izdevumi 
(stādījumi, pilsētas un pagastu dekorē-
šana, kapsētu apsaimniekošana, kāp-
ņu, soliņu remonti utt.). Cēres pagastā 
plānots pabeigt pagasta administratīvās 
ēkas jumta nomaiņu 55 618 eur, Vānes 
pagastā plānots pabeigt Vānes pagas-
ta ēkas koridora remontu 27 562 eur. 
Plānots, ka tiks apstiprināts un realizēts 
ES projekts “Turning industrial culture 
and craftsmanship to effecitve and sus-
tainable tourist attractions” 342 206 eur. 
Pulvertorņa jumta atjaunošana – 22 000 
eur (Valsts finansējums projekta apstip-
rināšanas gadījumā 12 000 eur, pašval-
dības – 10 000 eur), Strūklakas pārbūve 
skvērā pie Bruņinieku pilskalna (Kan-
davas pilsētas tūrisma infrastruktūras 
sakārtošana saskaņā ar 28.01.2010. do-
mes lēmumu) – 14  229 eur, Inženier-
tīklu pievada, apkures un ventilācijas 
ierīkošana ēkai Lielā ielā 11, Kandavas 
pilsētas bibliotēkā – 10 000 eur, Pastaigu 
takas – laivu piestātnes izveide Kanda-
vā pie Abavas tilta – 27  687 eur (t.sk. 
23 534,18 eur ES projektu finansējums). 

Kandavas novada vēlēšanu komisija, gatavojoties 
2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
izsludina kandidātu pieteikšanu uz Kandavas novada iecirkņu vēlēšanu komisijām:
Nr.861 – Kandava, Sporta halle
Nr.862 – Kandava, Kandavas novada sociālais dienests
Nr.863 – Cēres pagasts
Nr.864 – Matkules pagasts
Nr.865 – Zemītes pagasts
Nr.880 – Vānes pagasts
Nr.882 – Zantes pagasts

I Z D E V U M I

I E Ņ Ē M U M I

Katram iecirknim var pieteikt 7 kandidātus. Kandidātu sarakstus 
var iesniegt Kandavas novada domē katru darba dienu 
203. kabinetā pie A. Žakaites no 05.03.2019.–20.03.2019. 
Veidlapas var izprintēt no CVK mājas lapas vai arī saņemt 
Kandavas novada domē 203. kabinetā pie A.Žakaites. 

Kandavas novada iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 1. janvāri, pēc PMLP datiem 
ir 8265 iedzīvotāji, pēc Kandavas novada Soc. dienesta datiem (reāli, bet ne 
deklarācijās) ir 9152 cilvēki.

• iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam – 1168;
• iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā –5349;
• iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma – 1748.



4
2019. gada 5. marts

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

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

Domes sēdē 2019. gada 28. februārī pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās 14 deputāti; attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās R.Fabjančiks/

Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja komandējumam uz Næstved ( Dānija) 

no 2019.gada 25.aprīļa līdz 2019.gada 28.aprīlim 
jauniešu delegāciju šādā sastāvā: Adrija Kindzule, 
jauniešu hartas koordinatore, delegācijas vadītāja; 
Kristaps Eņģelis, K.Mīlenbaha vidusskolas 12.kla-
ses skolēns; Ivo Dans Kleinbergs, Latvijas Sporta 
akadēmijas students; Ieva Ozoliņa, jauniešu centra 
“Nagla” vadītāja. A.Kindzulei līdz 2019.gada 8.mai-
jam iesniegt atskaiti par komandējumu. 

• Apstiprināja pamatbudžeta izdevumus Kandavas 
novada pirmsskolas, vispārējās un profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs savstarpējo norēķinu 
veikšanai 2019.gadā pēc 2018.gada naudas plūsmas 
izdevumiem, kā arī izdevumu tāmi savstarpējo 
norēķinu veikšanai pēc 2019.gada pamatbudžeta 
plāna izdevumiem Kandavas internātvidusskolai.

• Apstiprināja darba grupu skolu tīkla optimizācijas 
modeļa izstrādāšanai: Inga Priede, domes priekš-
sēdētāja, darba grupas vadītāja; Jeļena Šnikvalde, 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja, dar-
ba grupas vad.vietniece; Signe Ezeriņa, deputāte, Iz-
glītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētā-
ja; Kaspars Ševčuks, deputāts, Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas priekšsēdētājas vietnieks; Dainis 
Rozenfelds, deputāts, Sociālo lietu un veselības aiz-
sardzības komitejas priekšsēdētājs; Solvita Zvirgzdi-
ņa, deputāte; Egīls Dude, domes izpilddirektors; 
Jānis Mazitāns, Juridiskās un personāla nodaļas 

vadītājs; Sanita Zībiņa, Finanšu nodaļas ekonomis-
te un Egija Muižniece, Kandavas novada Izglītības 
pārvaldes metodiķe. Darba grupas vadītājai uz š.g. 
aprīļa komitejas sēdēm iesniegt starpziņojumu par 
izpētes rezultātiem /par-8; atturas-4; nebalso-1/.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.3 „2019.gada 

pamatbudžets un speciālais budžets” un investīci-
ju plānu 2019.gadam (saistošie noteikumi publicēti 
mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldī-
ba- budžets, investīciju plāns vietnē – plānošanas 
dokumenti)

• Atļāva atsavināt vairākus nekustamos īpašumus, 
pārdot dzīvokli un atsavināt pašvaldības kustamo 
mantu- kokmateriālus, rīkojot izsoles. /informācija 
publicēta šajā informatīvā izdevuma numurā/ 

• Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un līdz 
2019.gada 25.martam iesniegt projekta “Pakalpo-
jumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plāna īstenošanai Kandavas novadā” pieteiku-
mu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas 
sistēmā 2014.-2020.gadam. Projekta kopējās attie-
cināmās izmaksas EUR 27 687,27 no kurām Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 
23  534,18 un Kandavas novada domes līdzfinan-
sējums EUR 4153,09. Projekta līdzfinansējums tiks 
nodrošināts no domes 2019.gada budžeta. 

• Piešķīra līdzfinansējumu saskaņā ar Saistošajos 

noteikumos atbalstāmās procentuālās daļas sum-
mas apmēru, bet ne vairāk kā EUR 402,40 nekusta-
mā īpašuma pieslēgšanai centralizētajam ūdensva-
da un kanalizācijas tīkliem Zemītes ielā, Kandavā.

• Nolēma ņemt divus aizņēmumus no Valsts kases 
165  264 EUR projekta “Kandavas pagasta ceļa 
Nr.13 “P130 – Uidas - Senlejas” pārbūve” un 178 
682 EUR projekta “Vānes pagasta ceļa Nr.5 “Vāne – 
Mehdarbnīcas - Bēlerti” pārbūve” īstenošanai. Aiz-
ņēmumu atmaksas termiņš 10 gadi. Aizņēmumu 
atmaksas tiks garantētas no domes pamatbudžeta 
līdzekļiem.

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 

Kandavas novada domes 2016. gada 24. novem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par pabalstu 
piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem””, kas 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai.

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „ Kandavas no-
vada sociālais dienests” direktora I.Leitarta sagata-
voto sociālā stāvokļa novērtējumu 2018.gadam un 
prognozi 2019.gadam.

• Apstiprināja Zantes ģimenes krīzes centra snieg-
to maksas pakalpojumu cenrādi, kas stājas spēkā 
2019.gada 1.martā (cenrādis publicēts mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība, noteikumi, 
nolikumi, cenrāži)

• Nolēma izīrēt pašvaldības labiekārtotu divistabu 
dzīvokli “Kraujas”-7, Vānē, dzīvokļa īres līgumu 
noslēdzot uz vienu gadu / par-13; atturas-1 / un 
labiekārtoto sociālo telpu ”Lazdas”-17, Vānē, no-
slēdzot īres līgumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Vides un komunālie jautājumi
• Uzdeva darba grupas priekšsēdētājam, deputātam 

D.Rozenfeldam turpināt darbu pie ūdens zudumu 
iemeslu atklāšanas SIA “Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” un sniegt pārskatu par rezultātiem š.g. 
maija komiteju sēdēs. / par-13; atturas-1 / 

Citi jautājumi
• Apstiprināja divu komisiju sastāvu grozījumus, at-

brīvoja deputātu Raivi Bērziņu no Kandavas nova-
da īpašumu pārvaldīšanas komisijas locekļa pienā-
kumiem un uzdeva Sandrai Bērziņai pildīt minētās 
komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, 
iekļāva teritorijas plānotāju Guntu Pērkoni Darīju-
mu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisi-
jas sastāvā. Abu iepriekš minēto komisiju sastāvu 
grozījumi stājas spēkā 2019.gada 1.martā. 

Informatīvie jautājumi
• Domes priekšsēdētājas I.Priedes, priekšsēdētājas 

vietnieces G.Cīrules un izpilddirektora E.Dudes 
pārskats par paveikto februāra mēnesī.

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
“Grozījumi Kandavas novada domes 2017. gada 28.decembra 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 
2017. gada 28. decembra saistošajos notei-
kumos Nr. 23 „Kandavas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centra-
lizētajiem ūdensapgādes vai kanalizāci-
jas tīkliem” (turpmāk- Noteikumi) šādus 
grozījumus:

2. Izteikt Noteikumu 12. punktu šādā 
redakcijā:

„12. SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” 10 (desmit) darba dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas apseko ob-
jektu un izstrādā inženiertīkla pievada no-
vietojuma plānu, kurā norādīts inženier-
tīkla pievada novietojums zemes gabalā, 
tā ārējie izmēri un trases garums metros, 
vizuāli uztveramā formā (M 1:250 vai M 
1:500) uz topogrāfiskā plāna vai būvju si-
tuācijas plāna, turpmāk- Dokumenti.”. 

3. Izteikt Noteikumu 13.punktu šādā 
redakcijā: 

„13. Iesniedzējs, līdzfinansējuma sa-
ņemšanai, Noteikumu 12.punktā norādītos 
Dokumentus uz kuriem saņēmis inženier-
tīklu turētāju un citu valsts vai pašvaldības 
institūciju nepieciešamos saskaņojumus 
(pēc nepieciešamības), iesniedz Kandavas 
novada domes izpilddirektoram izvērtē-
šanai un Noteikumu 14.punktā noteiktā 
lēmuma pieņemšanai.”. 

4. Izteikt Noteikumu 14.punktu šādā 
redakcijā: 

„14. Lēmumu par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu pieņem Kandavas novada domes 
izpilddirektors, saskaņā ar Noteikumu 
4.punktu.”. 

5. Izteikt Noteikumu 15.punktu šādā 
redakcijā: 

„15. Pēc Noteikumu 14.punktā noteik-
tā lēmuma pieņemšanas 10 (desmit) darba 
dienu laikā Pašvaldība sagatavo un piedāvā 
Iesniedzējam slēgt rakstisku līgumu par lī-
dzfinansējuma saņemšanas kārtību.”. 

6. Izteikt Noteikumu 18.punktu šādā 
redakcijā: 

„18. Pēc Pieslēguma izbūves, Iesnie-
dzējs iesniedz SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” inženiertīkla pievada izpild-
mērījuma plānu.”. 

7. Izteikt Noteikumu 19.punktu šādā 
redakcijā: 

„19. Pēc Noteikumu 17. punktā noteik-
to uzdevumu izpildes, SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” 3 (trīs) darba dienu 
laikā iesniedz Pašvaldībai atzinumu par 
Pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas 
nosacījumu izpildi un Noteikumu 18.pun-
ktā norādītos dokumentus.”. 

8. Izteikt Noteikumu 20.punktu šādā 
redakcijā: 

„20. Pašvaldība, pēc SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” akta par inže-
niertīkla pieslēguma izpildi saņemšanas, 

sastāda aktu par līgumsaistību izpildi, ko 
paraksta abas līgumslēdzēja puses. Pēc 
akta parakstīšanas Pašvaldība ieskaita lī-
dzfinansējumu Iesniedzēja norādītajā ban-
kas kontā.”. 

9. Izteikt Noteikumu 1.pielikumu šādā 
redakcijā: 

„1. pielikums
Kandavas novada domes 
2017. gada 28. decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” 
“Robežkalni”, Kandavas pagasts
Kandavas novads, Latvija, LV-3120 
Dzīvojamās mājas
____________________________
(adrese)
Iesniedzējs:
____________________________
(vārds, uzvārds)
____________________________
(personas kods)
____________________________
(deklarētā dzīvesvieta)
____________________________
(tālrunis) 

Pieteikums
Par Kandavas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvoja-
mo māju pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Lūdzu SIA „Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” apsekot objektu un izstrādā 
inženiertīkla pievada novietojuma plānu, 
kurā norādīts inženiertīkla pievada novie-
tojums zemes gabalā, tā ārējie izmēri un 
trases garums metros, vizuāli uztveramā 
formā (M 1:250 vai M 1:500) uz topogrā-
fiskā plāna vai būvju situācijas plāna, un 
Kandavas novada domei piešķirt līdzfi-
nansējumu centralizēto kanalizāciju tīklu 
pieņemšanai, man piederošā nekustamā 
īpašuma, kurš atrodas Kandavas novadā, 

____________________________

Papildus informēju, ka man ir / nav 
(nevajadzīgo svītrot) noslēgts Līgums par 
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
par centralizēto dzeramā ūdens piegādi.

Pielikumā: 
1. Dokumenta kopija, kas apliecina 

atbilstību Noteikumu 7.1. vai 8.1. punkta 
norādītajai kategorijai;

2. zemes robežu plāns, kurā ir atzīmēta 
esošās kanalizācijas sistēmas (krājtvert-
nes) atrašanās vieta un vēlamā pieslēguma 
vieta.

Iesniedzēja paraksts:
____________________________

Datums ______________________”.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
“Grozījums Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem””

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma” 35. panta ceturto un piekto daļu 
un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta tre-
šo daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2016. 
gada 24. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas 

novada iedzīvotājiem” (turpmāk  – notei-
kumi) šādu grozījumu:

1. Izteikt noteikumu 40. punktu šādā 
redakcijā:

„40. Pabalsts Kandavas novada bēr-
niem un trūcīgām vai maznodrošinātām 
pilngadīgām personām klīniskā psihologa 
apmeklējumam (konsultācijai) tiek pie-
šķirts vienu reizi kalendārā gadā.”. 
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Kandavā īstenos 
ūdenssaimniecības 
projektu
SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” 2019. gadā 
īstenos projektu 
“Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Kandavā,  
II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031, 
(turpmāk – Projekts), kura mērķis ir attīstīt 
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to 
pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves 
vidi Kandavas pilsētas iedzīvotājiem, 
t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto 
piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju 
(ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus.
Plānoto kanalizācijas un ūdensapgādes 
tīklu izbūvi paredzēts veikt Kandavas 
pilsētā Lāčplēša, Skolas, Parka, Sabiles, 
Tūju, Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras, 
Lielā un Raiņa ielās. Kandavas pilsētas 
centralizētajiem kanalizācijas tīkliem laika 
periodā līdz 2019. gada 31. decembrim 
plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 
318 pilsētas iedzīvotājiem.
Uz šo brīdi projekta ietvaros ir izstrādāts 
būvprojekts “Ūdenssaimniecības attīstība 
Kandavā II kārta”, kuru veica SIA “Ekolat”.
Februāra beigās plānots veikt iepirkuma 
procedūru par būvdarbu veikšanu un tiks 
veikta cenu aptauja par būvuzraudzību 
projekta ietvaros. 
Projekta kopējās izmaksas: 965931,11 EUR 
(ar PVN), Kohēzijas fonda finansējums: 
69,13% no attiecināmām izmaksām, 
nepārsniedzot 427 371,17 EUR. 
Kandavas novada domes finansējums: 
538 559,94 EUR apmērā.
Projektu finansē, saņemot finansējumu 
no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”  
valdes loceklis Dzintars Rušmanis

Intervija ar SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” va-
dītāju Dzintaru Rušmani.

Dagnija Gudriķe

Esat ienācējs mūsu pusē, pastāstiet 
lūdzu nedaudz par sevi un savu 
līdzšinējo darba pieredzi?

– Esmu dzimis, audzis un skolojies 
rīdzinieks, bet uz Kurzemi pārcēlos tikai 
trīspadsmit gadus atpakaļ. Pēc izglītības 
esmu vides inženieris. Paralēli esošajām 
darba gaitām un ģimenes dzīvei, šobrīd 
studēju nekustamā īpašuma ekonomiku 
maģistratūrā Rīgas Tehniskajā Universitā-
tē. Mani divi dēli ir pirmā Rušmaņu paau-
dze Kuldīgā, un laiks rādīs, kas no tā visa 
sanāks tuvā un tālā nākotnē.

Pēdējo desmit gadu darba pieredze 
ir saistīta ar nekustamā īpašuma apsaim-
niekošanas daļas vadīšanu SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi”, kam, starp citu, 
abreviatūra ir tā pati – KKP, kā Kandavā. 

Manas struktūrvienības pārziņā bija 
pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldī-
ba un apsaimniekošana, tajā skaitā Kuldī-
gas pārtikas un preču tirgus, autoosta. 

Esmu gandarīts, ka zināšanu un pie-
redzes bagāža noderēs, pildot arī jaunos 
amata pienākumus Kandavā.

Kādi bija iemesli Jūsu lēmumam pie-
teikties SIA “Kandavas komunālie pakal-
pojumi” valdes locekļa amatam?

– Manuprāt, vienīgais arguments šā-
dam lēmumam ir profesionālās izaug-
smes iespējas. Papildus tādas nozares, 
kā ūdensapgāde, notekūdeņu attīrīšana 
un siltumapgāde ir liels izaicinājums no 
kompetenču puses. Mana vājība ir visā 
iedziļināties līdz pašai saknei, un arī šajā 
gadījumā, neskatoties uz to, ka man ir vi-
des inženiera diploms. Labam vadītājam ir 
jāpārzina sfēra, kuru viņš vada.

Kādi ir steidzamākie darbi, kas jāpa-
veic, uzsākot darbu uzņēmumā?

– Pirmkārt, jāveic izmaiņas Uzņēmumu 
reģistrā. Bez paraksta tiesībām var gadīties 
kaut ko nokavēt. Otrkārt, jāiepazīstas ar 

uzņēmuma struktūru, statūtiem un esošo 
naudas plūsmu, lai saprastu, cik atraisītas 
vai sasietas ir vadītāja rokas. Lai saglabātu 
pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, 
kā nākamais ir identificēt visus aktīvos uz-
ņēmuma līgumus un to termiņus, pašval-
dības vai valsts institūciju esošus pieprasī-
jumus, norādes u.c. Tā teikt, lietas, kuras 
bija jāizdara jau vakar.

Un, protams, visam pāri un paralēli ir 
jaunā kolektīva iepazīšana, lai apzinātu ad-
ministratīvā darba kapacitāti.

Darāmo darbu sarakstā ir iezīmējušās 
arī aktualitātes, kuras man nezināmu ie-
meslu dēļ nav izdarītas jau agrāk. Tādas, 
piemēram, ir neapmierinoša dzeramā 
ūdens kvalitāte Matkulē un jaunais siltu-
menerģijas tarifs, kas apstiprināšanai jau 
viena mēneša laikā jāiesniedz Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Vai esat paspējis apsvērt, kas būtu 
veicams ilgtermiņā uzņēmuma darba uz-
labošanai? Jūsu skatījums perspektīvā?

– It visur un it visā var kaut ko uzlabot, 
optimizēt vai darīt pretēji ierastajam. Taču 
to nedrīkst darīt darīšanas pēc. Tam jābūt 
no dažādiem skatu punktiem izsvērtam 

pamatojumam. Pats personīgi esmu par 
dažādu procesu vienkāršošanu, kam par 
pamatu varētu kalpot mūsdienu tehnolo-
ģijas. Tas vienkāršotu pakalpojuma pieeja-
mību klientiem, atvieglotu darbu uzņēmu-
ma darbiniekiem un veicinātu racionālu 
līdzekļu izlietošanu.

Uzņēmumu nākotnē redzu kā, starp 
ekonomiskām iespējām un normatīvo 
aktu prasībām, labi sabalansētu komunālo 
pakalpojumu sniedzēju.

Esat kuldīdznieks un Kuldīga ir ļoti 
skaista pilsēta, kāda jums šķiet Kandava 
ienācēja acīm?

– Gluži sveša Kandava man nav. Jau tā-
lajā 2006.gadā piedalījos fotoizstādē “Ru-
dens Kandavā”, akcentējot tieši vecpilsētas 
neatkārtojamo šarmu, ar ko lepojas arī 
Kuldīga. Man pašam par pārsteigumu paš-
valdības mājaslapas rakstiņš par Kandavas 
novadu ir ilustrēts ar manis uzņemtu foto 
Lielajā ielā. Tas priecē.

Šodien uz to visu raugos jau daudz 
profesionālāk. Pieredze Kuldīgā mani 
mudina ieraudzīt detaļas, nosaukt lietas 
vārdos un atšķirt autentisku no mūsdienu 
vienkāršuma.

Ieraudzīt detaļas, nosaukt lietas vārdos PROJEKTI

Biedrība „Kandavas novada Jauniešiem”  
sāk īstenot projektu „Atbalsts. Izaicinājums.  

Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!”
2018. gadā biedrība 
noslēdza līgumu ar 
Jaunatnes starp-
tautisko program-
mu aģentūru par 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2018. gadam 
atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 
iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdz-
dalībai. 2.2. Atbalsts jaunatnes organizāciju 
iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināša-
nai projekta „Atbalsts. Izaicinājums. Kapaci-
tāte – Jauniešu līdzdalība!” īstenošanu.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalī-
bu, sadarbību, līderismu un iniciatīvu īsteno-
šanu, lai sekmētu jaunatnes organizācijas 
darbību ilgtermiņā pilsētā un novada pagas-
tos. Projekta laikā tiks organizētas divas 
apmācības biedrības un brīvprātīgajiem 
jauniešiem – par līderības, sadarbības 
prasmēm un līdzdalības veicināšanu, kā arī 
par āra sportisko aktivitāšu organizēšanu. 

Pēc apmācībām tiks īstenotas jauniešu 
iniciatīvas Kandavā un piecos Kandavas 
pagastos, lai veicinātu jauniešu iesaisti 
sabiedriskajā dzīvē, aktualizētu līdzdalības 
nozīmīgumu, rosinātu jauniešu interesi 
iesaistīties jauniešu organizācijā, veicinot 
organizācijas ilgtermiņa darbību.
Projekta galvenās aktivitātes- trīs dienu 
neformālās izglītības apmācības “Esi 
aktīvs – iesaisties!”, vienas dienas jaunie-
šu apmācības “Āra aktivitātes = veselīgs 
dzīvesveids!”, vienas dienas jauniešu 
iniciatīvas katrā Kandavas novada pagastā 
un „Jauniešu diena Kandavā”.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Kanda-
vas Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu 
centru „Nagla”.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Biedrības valdes locekle Linda Tarasova

Seminārs uzņēmējiem
13. martā plkst. 10.00 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma aktu zālē notiks 
seminārs topošajiem un esošajiem uzņēmējiem “Drosme un ideja – veiksmīga biznesa 
pamats”. Semināru organizē Kandavas novada dome, Kandavas Pieaugušo izglītības 
un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Latvijas 
Zemnieku federācija.

Matkulē maina pasta nodaļas 
darbības modeli un darba laiku
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kandavas 
novada Matkules pagastā no 2019. gada 26. marta 
tiek mainīts Matkules pasta nodaļas darbības modelis un darba laiks, pielāgojot 
to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Matkulē visi pasta pakalpojumi katru 
darbdienu no plkst. 11 līdz 12 tiks nodrošināti līdzšinējās pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietas adresē Bērzos vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka tieši 
savā dzīvesvietā.
Matkules pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 
2019. gada 26. marta tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs.

Skaidras naudas maksājumi
Informējam, ka Kandavas kultūras nama kasē un Kandavas novada sociālā dienesta 
kasē iespējams skaidrā naudā samaksāt visus ar pašvaldību saistītos maksājumus 
(piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, īres maksu, nodevas u.c./. Kandavas sociālā 
dienesta kasē bez minētajiem maksājumiem iespējams skaidrā naudā norēķināties 
arī par komunālajiem pakalpojumiem (otrdienās no 13.00–17.00 un piektdienās no 
8.00–12.00).

ĪSUMĀ
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krājuma glabātāja |

Turpinājums 
• 1951. gada 21. janvārī Kandavas lauk-

saimniecības tehnikuma pedagoģiskās pa-
domes sēdē ziņo, ka tehnikumam ir ļoti lieli 
izdevumi, jo tas atrodas 19 ēkās ar kopējo 
apkalpošanu 3385 m², apkurināšanu veic ar 
121 krāsnīm un plītīm, kopējais logu skaits 
245, aptīrāmo ielu platība 12857 m².

• 1951. gada 3. februārī notiek Latvijas 
PSR Augstākās Padomes vēlēšanas

• 1951. gada 5. aprīlī Kandavas rajona 
Kandavas pilsētas DDP IK nolemj nodot 
Valsts bankas Kandavas nodaļai bilancē 
ēku Talsu ielā 11 bankas vajadzībām

• 1951. gada 13. maijā Tukumā notiek 
Latvijas PSR kausa izcīņa šahā. Komandu 
sastāvā ir seši dalībnieki: pieci vīrieši un 
viena sieviete. Sacensības norit pēc viena 
mīnusa sistēmas. Pēc spraigas cīņas Egons 
Grindulis (Kandava) uzvar Leopoldu Mel-
hertu (Tukums), Smagars (Kandava) – V. 
Jakobsonu (Tukums), Lūcija Kaiva (Tu-
kums) – Martu Grinvaldi (Kandava). 
Sešķis (Kandava) ar V. Knohu (Tukums) 
un Rikveilis (Kandava) ar Jēkabu Larsenu 
(Tukums) cīnās neizšķirti, bet Kalošam 
(Kandava) piešķir uzvaru pret neieradu-
šos pretinieku Ansi Malkcirti (Tukums). 
Sacīkšu rezultāts ir 4:2 Kandavas rajona 
komandas labā

• 1951. gada 29. maijā Kandavas lauk-
saimniecības tehnikuma pedagoģiskās pa-
domes sēdē LK(b)P CK pārstāvis Orlovs 
ziņo, ka studenti nejūt ceļu uz komunismu, 
audzināšanai nav padomju patriotisma 
audzināšanas rakstura, jo, piemēram, sko-
lotājs Š. nevar nosaukt visas komunisma 
celtnes, bet skolotāja K. domā, ka sievietei 
ar politiku nav jānodarbojas

• 1951. gadā no 1. līdz 3. jūnijam Bal-
tijas kara apgabala tribunāls tiesā nacionā-
los partizānus. Pēterim Čeveram, Augustu 
Dunduram, Jāni Guram, Arkādijam Jurcē-
nam piespriež nāvessodu, bet Ārendam La-
piņam un Kandavas lauksaimniecības teh-
nikuma bijušajiem audzēkņiem Ziedonim 
Ālam un Valdim Dzelzgalvim – 25 gadus 
nometnēs

• 1951. gada 22. jūlijā Kandavā notiek 
Dziesmu svētki

• 1951. gada 26. jūlijā Talsu sporta sta-
dionā notiek Latvijas PSR 2. grupas Talsu 
zonas meistarības izcīņa futbolā starp Talsu 
„Dinamo” un Kandavas „Daugavas” vienī-
bām. Šī ir kandavnieku pirmā cīņa otrā riņ-
ķī. Spēle beidzas ar Kandavas „Daugavas” 
3:0 uzvaru

• 1951. gada 29. jūlijā diriģents Eduards 
Tinte (1898 – 1951) vietējā laikrakstā „Sar-
kanā Kandava” aicina interesentus pieteik-
ties kultūras namā, lai organizētu vīru kori

• 1951. gada 19. augustā mirst bijušais 
Kandavas pilsētas valdes sekretārs un popu-
lārais diriģents E. Tinte Uz dusas vietu Baz-
nīcas kapos viņu pavada liels ļaužu pūlis

• 1951. gada 16. decembrī jau agri no 
rīta kandavnieki pulcējas vēlēšanu punktos, 
lai balsotu par komunistu un bezpartejisko 
bloka tautas tiesneša un piesēdētāju kandi-
dātiem. Kandavas pilsētas vēlēšanu punktā 
kā pirmie balsotāji ieradās komjauniete Tat-
jana Jeršova un Kandavas MTS darbinieks b. 
Papelbo. Pulksten vienos jau ir nobalsojuši 
visi balsstiesīgie pilsētas iedzīvotāji

• 1952. gada februārī Kandavas vidus-
skolas literārā pulciņa dalībnieki sākuši 
rosīgi gatavoties lielā krievu rakstnieka Ni-
kolaja Gogoļa (1809 – 1852) 100 gadu nā-
ves atceres dienai. Audzēkņi vāc materiālus 

fotomontāžai, kā arī ilustrācijas no N. Gogo-
ļa darbu „Tarass Buļba” un „Mirušās dvēse-
les” raksturīgākajiem tēliem

• 1952. gada 17. februārī Jaunkandavā 
uz Teteriņu ezera iekārtotajā slidotavā no-
tiek draudzības spēle hokejā ar ripu starp 
rajona patērētāju biedrību savienības ASB 
„Daugava” un Aizupes meža tehnikuma ko-
mandām. Hokeja sacīkstes Kandavā notiek 
pirmo reizi, tādēļ tās rada lielu interesi

• 1952. gada 2. jūnijā Ansis Āboliņš 
(1913 - ?) motokrosā izcīna 1. vietu 350 cm³ 
klasē

• 1952. gadā pēc gada pārtraukuma par 
Kandavas vidusskolas direktoru atkal kļūst 
Otto Ozols. Viņš nostrādā līdz 1957. gadam

• 1952. gadā pie laikraksta „Sarkanā 
Kandava” redakcijas darbojas jauno autoru 
literātu apvienība. Tās mērķis ir audzināt 
jaunos literātus, apgūt prozas, dzejas un dra-
maturģijas sacerējumu rakstīšanas prasmi

• 1952. gada 8. maijā par godu Uzvaras 
svētkiem Kandavas rajona Patērētāju bied-
rību savienības sarkanajā stūrītī notiek šaha 
simultānspēle pret PSRS šaha meistarkan-
didātu Strautmani. Uz minēto spēli ierodas 
spēcīgākie Kandavas pilsētas un rajona ša-
histi. Pēc 3.5 stundu ilgas cīņas Strautmanis 
zaudē divas partijas: E. Krūmiņam un E. 
Grindulim, nospēlē neizšķirti pret V. Jēkab-
sonu, bet visus pārējos dalībniekus uzvar.

Informējam, ka  
2019. gada 11.martā no  
plkst. 11.00–16.00 Kandavas 
novada domē, Kandavā Dār-
zu ielā 6, 1991. gada barikā-
žu dalībnieki varēs saņemt 
barikāžu dalībnieka Statusa 
apliecības. 

Aicinām pie-
teikties līdz 
8 .mar t am, 
zvanot pa 

tālruni 63107362 vai 
26391302. Pieteikties 
un braukt var arī bla-
kus novados dzīvojo-
šie 1991.gada barikāžu 
dalībnieki.

1991. gada barikāžu dalībnieka aplie-
cība ir dokuments, kas apliecina barikāžu 
dalībnieka statusu.

To var iegūt personas,  kas ir reģistrē-
jušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas 
kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas 
zīmi vai Pateicības rakstu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Lat-
vijas Republikas valsts un pašvaldību ies-
tādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada 
barikāžu dalībnieku statusu”. Pašvaldība 
tiesīga savos saistošajos noteikumos šo 
apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībnie-
kiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas 
atlaides un atvieglojumus.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, 
līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai 
Pateicības rakstam (oriģinālam vai kopi-
jai) un Personu apliecinošam dokumen-
tam (pase vai ID karte).

Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav re-
ģistrējušies un ieguvuši kādu no apbalvo-
jumiem, šajā dienā Statusa apliecību iegūt 
nevarēs. 

Ja 1991.  gada barikāžu dalībnieks vēl 
nav reģistrējies, bet vēlas, to var izdarīt se-
kojošā kārtībā:

Barikāžu dalībniekus reģistrē uz iesnie-
gumu pamata.

Iesniegumu var rakstīt jau apbalvots 
un reģistrēts barikāžu dalībnieks par ci-
tiem vēl nereģistrētiem barikāžu dalīb-
niekiem. Aizpildītu iesniegumu var ie-
skenētu sūtīt uz e-pastu info@barikades.
lv vai uz 1991. gada barikāžu dalībnieku 
biedrība Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050, 
vai atnest uz Kandavas novada domes 
sabiedrisko attiecību nodaļu, vēlams līdz 
š.g.11.martam. 

Pēc iesnieguma saņemšanas 6 mēnešu 
laikā valde izskata iesniegumus un virza 
Pateicības raksta saņemšanai. 

Aicinājumu saņemt Pateicības rakstu 
barikāžu dalībnieks saņems uz iesniegumā 
norādīto adresi, kad apbalvošana notiks ie-
spējami tuvāk norādītajai dzīvesvietai.

Par barikāžu 
dalībnieka 
statusa 
apliecību 
izsniegšanu 
Kandavā

Kandavas hronika 1951.–1952. gads
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Izsūtāmie tika klasificēti divās grupās – 
kulaku un nacionālistu ģimenēs. Saska-
ņā ar oficiālajiem datiem no Latvijas 
tika izsūtītas 9144 kulaku ģimenes jeb 

gandrīz trīsdesmit tūkstoši cilvēku, bet ap-
tuveni divpadsmit tūkstoši latviešu, gandrīz 
300 krievu un vairāk nekā 400 citu tautību 
pārstāvju tika deportēti kā nacionālistu ģi-
meņu piederīgie. 

Dokuments, ko var uzskatīt par sākumu 
deportācijas organizēšanai, ir PSRS Minis-
tru padomes 1949. g. 29. janvāra lēmums 
par „Par kulaku un viņu ģimeņu, nelegālā 
stāvoklī esošo bandītu un nacionālsociālis-
tu ģimeņu, bruņotās sadursmēs nošauto 
un notiesāto bandītu ģimeņu, legalizējušos 
bandītu, kas turpina naidīgu darbību, un 
viņu ģimeņu, kā arī represēto bandītu atbal-
stītāju ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas, Lat-
vijas un Igaunijas teritorijas”. Šajā rīkojumā 
norādīts, ka tas pieņemts pēc vietējo kom-
partiju un valdību priekšlikuma. Savukārt, 
Latvijas PSR MP 1949. g. 17. marta lēmumā 
„Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvi-
jas PSR ”teikts, ka tas pieņemts saskaņā ar 
PSRS MP 1949. g. 29. janvāra lēmumu. Krie-
vijas valsts kara vēstures arhīvā materiāli par 
1949. g. 25. marta izvešanām apkopoti lie-
tā par operāciju „Krasta banga” („Priboj”). 
Jebkurā gadījumā pamatmērķis bija izvest 
ģimenes, visus – sirmgalvjus, cilvēkus spēka 
gados, jauniešus, bērnus. 

Savdabīgs dokuments – tā 
saucamie „baltie žurnāli”

Šoreiz par to, kā represijas skāra skolē-
nus, kuri lopu vagonos tika aizvesti faktiski 
no skolas sola. Par to, kas notika toreizējā 
Kandavas vidusskolā un pārējās mūsu no-
vada skolās. Savdabīgs dokuments ir tā sau-
camie „baltie žurnāli” jeb oficiāli – sekmju 
kopsavilkuma žurnāli – viens no svarīgāka-
jiem skolas dokumentiem, kuros tika ierak-
stīti mācību rezultāti ceturkšņos, gadā un 
pārbaudījumos. Īpaši pēdējā aile, kurā pretī 
skolēna vārdam un uzvārdam tika ierakstīti 
lēmumi par pārcelšanu uz nākamo klasi. Ja 
skolēns mācību gada laikā no skolas izstājās, 
šajā ailē ierakstīja iemeslu un datumu. Mu-
zeja krājuma glabātāja Ināra Znotiņa, pre-
cizējot informāciju Tukuma zonālajā valsts 
arhīvā, konstatēja, ka, diemžēl, par Aizdzi-
res, Cēres, Jaundziru, Variebas un Rūmenes 
skolām materiālu nav. 

Kā 1949. gada 25. marta notikumi atbal-
sojas pārējo skolu dokumentācijā?

Kandavas vidusskola - 1948/1949. mācī-
bu gads – līdz pat 5. klasei un pēdējā, vien-
padsmitajā, ir divas paralēlklases ar iespai-
dīgu skolēnu skaitu (pat 55 skolēni klasē); 
no 6. līdz 10. klasei ir viens klašu komplekts. 
Kopā skolā mācās 663 skolēni. Skaitu varē-
ja iespaidot tas, ka daudziem bērniem un 
jauniešiem bija pārtraukumi mācībās kara 
laikā, tāpēc, īpaši vecākajās klasēs, bija pār-
audži (piemēram, vidusskolu beidzot bija 
20 gadu un tml.). Kas atšķir šī mācību gada 
„balto žurnālu” ierakstus no citiem? Pēkšņa, 
masveidīga skolēnu izstāšanās no skolas pēc 

3. ceturkšņa. PSRS okupācijas laikā mācību 
gads tika sadalīts četros ceturkšņos; 3.  ce-
turksnis ilga no 11. janvāra līdz 23. mar-
tam. Ko vēsta klašu audzinātāju ieraksti? 
„Aizvests”, „Aizvests 25. III”, „Aizvests 
25.  III  49.”: Visvaldis Štoferts (1. b); Ansis 
Ansons, Pavils Duhovičs, Lase Grigule, Fri-
cis Krātiņš (visi no 3. a klases); Ilze Dzelzgal-
ve (4. a); Uldis Bajārs (Bojārs), Vija Celmiņa, 
Egīls Grigulis (6. a); Zenta Segliņa (7. klase); 
Ivdija Pīpkalēja (8. klase). Ernai Lasmanei 
no 2. a klases ieraksts pretī uzvārdam: „Aiz-
braukusi uz PSRS ”. 

Zemītes 7-gadīgā skola – „Izstājies 1949. 
gada 26. martā”: Ināra Dreifogele un Jānis 
Emsiņš (1. klase). „Izstājies 1949. gada 26. 
III. Aizbraucis uz citu dzīves vietu”: Mārtiņš 
Jansons (2. klase). „Izstājusies” – Līvija Em-
siņa (5. klase). „Izstājies dzīves vietas maiņas 
dēļ 1949. g. 25. III”: Ivars Dreifogels, Arnol-
ds Emsiņš, Jānis Jansons (visi no 7. klases). 

Matkules 7-gadīgā skola – „Evakuēts 25. 
III”(evakuēts nozīmē- izvests no apdraudē-
tas teritorijas): Gunars Eiermanis, Edgars 
Felzenbergs (3. klase). 

Zantes 7-gadīgā skola – Ilmārs Šenfelds, 
1. klase - „Izstājies 1949. g. 25. martā dzīves 
vietas maiņas dēļ”. 

Vānes 7-gadīgā skola – „25. III 49.”: Aus-
tris Cīrulis (2. a), Lilita Zigmunde (2. b, pie 
tam arī izsvītrota no saraksta), Millija Anto-
na, Olija Čauva, Gaita Kuģe (6. klase); Teo-
dors Cīrulis (7. klase, pēc ierakstiem trijos 
ceturkšņos, absolūts teicamnieks); Volde-
mārs Zigmunds no 2. a klases žurnāla vien-
kārši izsvītrots ar sarkanu tinti. 

… ģimene nojauta, ka viņus 
gaida izvešana

Par to kā klājās Sibīrijā un kādi pārdzī-
vojumi ir par šo laiku, atmiņās dalījās torei-
zējais Kandavas vidusskolas 1948./49. mācī-
bu gada 3.a klases skolnieks Fricis Krātiņš. 

Izvešanas dienā Fricis ir mājās, Kanda-
vas pagasta „Lejastīdās”, jo saslimis ar ma-
saliņām. Izveda visu ģimeni – tēvu, māti 
un Frici. Lai savāktos braucienam, tika do-
tas parastās 15 minūtes. Māte (kādreizējā 
kalpone, savus 11–12 gadus jaunāka par 
tēvu) bija iepriekšējā dienā taisījusi mājas 
desas. Zaldāti pacienāti ar desām, svies-
tu un maizi un laiks tika pagarināts uz 30 

minūtēm… Patiesībā ģimene nojauta, ka 
viņus gaida izvešana. Friča tēvs, arī Fricis 
Krātiņš, ciema padomes deputāts, tautas 
tiesas piesēdētājs, „desmitnieks” (atbildīgs 
par desmit apkārtējām mājām), bija pāris 
dienas iepriekš izsaukts pie ciema padomes 
priekšsēdētāja. Viņš pateicis, ka tēvam būs 
jāiet pa šīm 10 mājām un jāuzrāda izveda-
mie. Tēvs atteicies to darīt, uz ko viņam 
piedraudēja – būs jābrauc pašam. Tēvs bija 
cilvēks gados, ar Pirmā pasaules kara bēgļu 
pieredzi – pēc šādas sarunas kopā ar sievu 
salikuši žāvēto gaļu, zirņus, siltās drēbes pa 
rokai. Ģimenei dodoties prom, kūtī paliek 
trīs gotiņas. Mazais Fricis iepriekšējā die-
nā pagalma liepā uzlicis jaunu putnu būri, 
25. marta rītā strazdu ģimene jau ievāku-
sies līksmi svilpo. Tas ir pēdējais, ko redz 
savās mājās mazais zēns, dodoties svešumā. 
Ratos iejūdz pašu zirdziņu Ansi, lai izves-
tu apmēram vienu km līdz lielajam ceļam 
pie Elku kapiem. Uz ceļa gaida kravas ma-
šīna ar kaimiņmāju – „Laugaļu”, „Sietai-
ņu”, „Čiekuru”, „Žagariņu” un „Kalnatīdu” 
ļaudīm. Jautāts, ko visvairāk bija žēl atstāt, 
par ko visvairāk sāpēja sirds, Fricis Krātiņš 
saka – 23 gadus veco mīļo zirgu Suskiņu, 
kuram vecāku saimniecībā bija piešķirta 
„mūža pensija”. Kandavas stacijā paspē-
ja vēl ierasties mammas mamma (dzīvoja 
Kandavā). Vai viņa bija tā sieviete, kura, 
izmisumā ceļos nometusies, pavadīja aiz-
ejošo vilciena sastāvu…

Tā kā šoreiz vairāk interesē Friča Krā-
tiņa – skolnieka atmiņas, taujāju par skolas 
gaitām Šegarkas rajona Pobedas sādžā. Mā-
cības jāsāk ar 2. klasi (Kandavas vidussko-
lā 1949. g. martā pabeigts 3. ceturksnis 3. 
klasē). Fricim krievu valodas apgūšana bija 
vieglāka, jo kara laikā viņu mājās kādu laiku 
bija nometinātas krievu ģimenes, kurus vē-
lāk nosūtīja uz darba nometnēm Vācijā. Pēc 
pamatskolas beigšanas tiek saņemta atļauja 
stāties Tomskas autoceļu būvniecības tehni-
kumā. Konkursā 15 cilvēki uz vienu vietu. 
Labās sekmes un centība dod rezultātu  – 
puisi uzņem mācību iestādē. Tomskā tiek 
lieliski pabeigts 1. kurss. Un tad ziņa – var 
atgriezties Latvijā! 

Jautāts, kas izsūtījuma laikā bija lielākais 
kārums, vecais vīrs atzīst – ūdenī vārīti kvie-
šu graudi! Abi vecāki strādāja graudu nolik-
tavā, zābakos varēja sabirt graudi… tie tad 
arī kļuva par gardu maltīti. 

Atkal Dzimtenē
1957. gada jūlijs – atkal Dzimtene! Māju 

vairs nav… Ģimene apmetas pie vecmam-
mas šaurajā dzīvoklī Talsu ielā. Rīgā Fricis 
apstaigā 15 tehnikumus ar līdzīgu profilu kā 
Tomskas tehnikumā, kuros mācības notiek 
krievu valodā, saprotot, ko nozīmēja Sibī-
rijā teiktais: „Ja jūs kāds pieņems…” Tāpēc 
silti vārdi vēl šodien tiek veltīti toreizējam 
Kandavas tehnikuma direktoram Viesturam 
Uzkalnam, kurš jaunieti ieskaita 2. kursā. 
Mācīties ir sarežģīti, jo termini eksaktajos 
priekšmetos, arī speciālajos kursos ir zināmi 
krievu valodā. Un, protams, latviešu valodas 
gramatika un rakstība. Labi, ka skolotāji sa-
prata un bija gatavi atbalstīt. 

Jautāts par smagākiem brīžiem, Fri-
cis Krātiņš nopūšas un saka – atgriešanās. 
Jaunībā, 17 gadu vecumā, ir grūti būt at-
stumtam, tādam, ar kuru īsti nevienam nav 
drosmes draudzēties, kura latviešu valoda 
nav īsti pareiza. Nebija nemaz tik vienkārši 
uzdrīkstēties palīdzēt tiem, kuri atgriezās. 
Jāpiemin, kā toreiz ģimenei palīdzēja Kan-
davas izpildkomitejas priekšsēdētāja Milda 
Grīsone. Viņa deva atļauju apmesties mājā 
pretī sinagogai, tiesa, piebilstot – bet es neko 
neesmu devusi. Protams, vajadzēja remontu, 
lai tur varētu dzīvot, bet tēvs un dēls to pra-
ta, ar smaidu saka Fricis Krātiņš V Vienīgais 
(Friča Krātiņa ģimenē vismaz piecās paau-
dzēs likts vārds Fricis). Varu tikai priecāties 
par optimismu, humoru un labestību, kas 
sajūtama no sarunu biedra. Tikai pēc Staļina 
nāves nometinājuma režīma noteikumi kļu-
va pieļāvīgāki. Tika dota arī atļauja atgriez-
ties. Bija jāparaksta dokuments, kurā teikts, 
ka atgriežoties konfiscētais īpašums netiks 
atdots. Tomēr Friča Krātiņa tēvs 1957. gada 
28. martā raksta pieteikumu Kandavas ra-
jona Darbaļaužu deputātu padomes IK par 
mantas un mājas atgriešanu. 1957. gada 9. 
aprīlī saņemtā atbilde ir nepārprotama; „... 
Jūs savu mantu un mājas variet saņemt at-
pakaļ tikai tādā gadījumā, ja ir tiesas vai cita 
uz to pilnvaroto orgānu lēmums. Kas attie-
cas uz to, lai Jūsu pārvietošanu atzītu par ne-
pareizu un nelikumīgu, tas neietilpst rajona 
izpildu komitejas kompetencēs”. 

Lai 1949. gada 25. martā izsūtītu tūksto-
šiem ģimeņu, tik smalka likumu ievērošana 
nenotika. Un pietika ar pāris lēmumiem par 
visiem deportētajiem cilvēkiem. Arī tiem, 
kas bija skolēni. 

Ar skolas somu uz Sibīriju
/1949. gada 25. marts/
Pirms 70 gadiem tūkstošiem Latvijas ģimeņu lopu vagonos 
sākās ciešanu un pazemojumu pilnais ceļš projām no mājām, 
uz Sibīriju. 

Fricis Krātiņš Sibīrijā 1955. gada vasarā. 
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Līga Šupstika

Uz sarunu par uzņēmuma 
veiksmēm un neveiksmēm, 
izaicinājumiem un vērtī-

bām aicināju SIA “Cietkoks” administrato-
ru Aināru Guļānu. 

Kādēļ par uzņēmuma lokācijas vietu 
izvēlējāties Kandavas novadu?

– Kurzeme ir viens no kokmateriā-
liem bagātākajiem reģioniem un atrodas 
diezgan pateicīgā ģeogrāfiskā vietā – pa 
vidu starp visām ostām un tranzītceļu 
krustpunktā. 

Pastāstiet par uzņēmuma vēsturi!
– Tagadējais modelis tapa agrajā pēc-

krīzes laikā- 2012.gada beigās 2013.gada 
sākumā. Uzņēmuma menedžments jeb ra-
žošanas vadītājs sāka veidot ražošanas un 
pārdošanas modeļus, komplektēt darbi-
nieku sastāvu un meklēt realizācijas tirgu. 
Pirms pieciem gadiem bija ļoti grūti atrast 
cilvēkus, kas krīzes laikā būtu gatavi strā-
dāt un noticēt, bet maz pamazām šie pir-
mie 20 cilvēki, kas bija nepieciešami stabi-
la ražošanas procesa nodrošināšanai, tika 
pārliecināti darīt to, ko mēs darām.

Kāda veida produkcija tiek ražota 
uzņēmumā?

– Strādājam tikai ar bērzu. Produk-
cija ir dažāda biezuma un kvalitātes dēļi. 
Dēļu kvalitāte tiek mērīta pēc tā vai tie ir 
ar zariem, serdēm un plaisām, vai bez tām. 
Šādā veidā dēļi tiek šķiroti un pēc kaltēša-
nas pakoti pakās, iekrauti konteineros un 
nosūtīti uz Āzijas tirgiem. Pēcapstrādes 
cehā pārpalikumi no dēļu ražošanas tiek 
izgarināti un saaudzēti garās līstēs, kuras 
tiek līmētas un frēzētas gultu profilos. Sa-
vukārt, pēc šī procesa pāri palikušie mate-
riāli tiek sašķeldoti un izmantoti brikešu 
un granulu ražošanā. Process pilnībā ir 
bezatlikumu, no saņemtajiem kokiem cen-
šamies izmantot visu līdz pēdējam.

Ar kādām grūtībām nācies saskarties 
šo gadu laikā?

– Sākumā bija grūtības ar pastāvīgu 
darbinieku atrašanu un to motivēšanu. 
Viena no grūtībām, ar kuru saskaramies 
joprojām, ir normatīvu izmaiņas. Jāmēģina 
tikt līdzi likumu un noteikumu izmaiņām, 
ne tikai Latvijas mērogā, bet arī globālajos 
tirgos. Tā kā esam eksporta uzņēmums, 
mūsu darbība ir ļoti pakārtota visām svār-
stībām, kas notiek, piemēram, šajās pašās 
Āzijas valstīs. Piemēram, tiklīdz redzam, 
ka Ķīnai ar Ameriku attiecības kaut kādā 
veidā saasinās, mēs to izjūtam pirmie, jo 
arī klienti Ķīnā kļūst uzmanīgi, piesardzīgi 
un vēlas nedaudz mainīt spēles noteikumus. 

Vai bez Āzijas tirgiem ir vēl citi eks-
porta tirgi?

– Pamatmateriāls iet tikai uz Āzijas 
tirgiem, pēcapstrādes ceha materiāli tiek 
izmantoti gultu profilu ražošanai, kuri tiek 
sūtīti uz Vāciju. Daļa materiālu nepārstrā-
dātā veidā aiziet uz Lietuvu. 

Kāpēc tieši Ķīna?
– Kā zināms, Ķīna pasaules mēro-

gā ir vērā ņemams ekonomisks spēks un 

sen vairs nav valsts, kas zināma ar lētu 
un kaitīgu bērnu rotaļlietu ražošanu. Tā 
ir industriāli attīstīta, daudzās jomās ir 
priekšā Latvijai. Mūsu pārstāvji ir bijuši 
vizītēs Ķīnā, lai iepazītu situāciju uz vie-
tas un secinājums, ka apstrādes jaudu un 
kvalitātes ziņā viņi pārspēj Latvijas iespē-
jas. Viņi spēj nodrošināt sava tirgus pie-
prasījumu un ražot arī tālāk eksportam. 
Zinām, ka liela daļa mūsu nosūtīto ma-
teriālu Ķīnā tiek pārstrādāti mēbelēs un 
pārdoti Amerikā.

Zinu, ka Ķīna nepērk mūsu aitu gaļu 
tikai tāpēc, ka viņus neapmierina mazais 
apjoms, ko varam piedāvāt. Vai ar kok-
materiāliem nav tāpat?

– Vidēji sūtam 60 līdz 100 konteineru 
mēnesī. Piemēram, viena no rūpnīcām, ar 
kuru sadarbojamies ir Kandavas izmērā, 
un mūsu produkcija arī šādai rūpnīcai ir 
liels apjoms.

Pastāstiet par investīcijām un jauni-
nājumiem ražošanā?

– Četru gadu garumā piecu cilvēku 
celtnieku brigāde nodarbojās ar attīstī-
bas jautājumiem- viens ir tas, ka viņi šeit 
fiziski atrodas un būvē, otrs, ka viņi būvē 
iekārtas un līnijas, kuras tiek izmantotas 
uzņēmuma attīstībai un ražošanas jaudu 
palielināšanai. 

Pirmais jauninājums – vecā tipa len-
tzāģi tika aizvietoti ar jaunu vertikālo 

gaterzāģa līniju, tādejādi mēs samazinā-
jām nodarbināto cilvēku skaitu, kāpinājām 
ražošanas jaudas un uzlabojām kvalitāti. 
Tomēr jāatzīmē, ka mēs no labas gribas 
nevienu cilvēku pa šiem sešiem gadiem 
neesam atlaiduši, vienmēr atraduši katram 
kādu vietu uzņēmumā. Tāpat esam uzbū-
vējuši jaunu katlumāju un jaunas kaltēša-
nas kameras, kas ir efektīvākas un uztu-
rēšanā ergonomiskākas. Esam uzbūvējuši 
šķirošanas līniju, kas ļauj baļķus jau pie 
saņemšanas sašķirot pa dažādām grupām, 
lai atvieglotu to izmantošanu zāģēšanas 
procesā. Jaunākais ieguvums ir briketēša-
nas un granulēšanas līnija.

Šeit esam jau sesto gadu un varu apgal-
vot, ka šo gadu laikā uzņēmumā ir iegul-
dīti vismaz trīs miljoni, bet skumjākais, ka 
visus mūsu ieguldījumus galā apēd inflā-
cija. Visi šie ieguldījumi ir veikti tikai, lai 
nodrošinātu uzņēmuma dzīvotspēju. 

Kādi ir nākotnes plāni un nākotnes 
vīzijas?

– Nākotnes lielākais plāns ir nodro-
šināt ražošanas stabilitāti un sākt baudīt 
veikto ieguldījumu augļus. Šobrīd gribas 
sajust stabilitāti ārējos tirgos un drošību. 

Runājot par jauniem produktiem… 
Ilgtermiņā raugoties ir sapņi un vīzijas, 
domas par jauniem produktiem - mēbe-
lēm, bloku mājām, bet to īstenošana atka-
rīga no jau minētās stabilitātes. 

Cik darbinieku šobrīd ir uzņēmumā? 
– Šobrīd kopā ir ap 80 darbinieku. Jau 

vairāku gadu garumā pastāvīgie darbinieki, 
jeb kodols ir pāri par 50 cilvēkiem, uz vi-
ņiem uzņēmums arī turas. Daļa darbinieku 
ir tā sauktie laimes meklētāji, kas nāk un iet, 
bet kodols paliek un palielinās, cilvēku mai-
nība mūs vispār vairs neietekmē kā tas bija 
sākumā. 

Cik darbinieku ir no Kandavas 
novada?

– Šāda statistika nav veikta, bet domāju, 
ka vairāk kā 80% darbinieku ir no Kandavas 
novada. Agrāk bija darbinieki, kas brauca 
no Kuldīgas, Talsiem, Skrundas un Saldus, 
tagad vismaz puse no viņiem ir kandavnieki.

Nav noslēpums, ka kokapstrādes no-
zarē uzņēmumos mēdz būt bieža kadru 
maiņa- kā noturat savus darbiniekus, kā 
motivējat viņus?

– Mēs cenšamies motivēt finansiāli. 
Maksājam oficiālas algas un nodokļus un 
cilvēkam ir sociālās garantijas- tā ir liela mo-
tivācija. Ja darbinieks strādā desmit stundas, 
tad par devīto un desmito viņš saņem virs-
stundu likmi. Tas ļoti motivē. Piemēram, ja 
darba līgums parakstīts par 3,50 Eur/h, tad 
devītajā un desmitajā stundā darbinieks sa-
ņem 7.00 Eur/h, pie noteikuma, ja ir nostrā-
dājis pilnu mēnesi un nav kavējumu. Cilvēki 
sākuši rēķināt un saprast, ka nav izdevīgi 
bastot. Esam izvairījušies jeb atkāpušies no 
maiņu darbiem un no darba brīvdienās. 
Līdz ar minimālo algu palielināšanu valstī 
nācās arī mums turēt kanti un būt konkurēt-
spējīgiem, palielinot algas. Alga ir galvenais 
motivācijas faktors. Jāatzīmē, ka minimālās 
algas mūsu uzņēmumā principā nav. Algas 
mūsu uzņēmumā pa šiem gadiem ir palieli-
nājušās vismaz par 100%.

Vai ir kas tāds, ko vēlaties piebilst?
– Gribu teikt, ka cilvēki ir mūsu lielākā 

vērtība. Neviens pie mums nav atnācis kā 
gatavs darbinieks, neviens nebija iepriekš 
strādājis attiecīgajā amatā, visi ir šeit ap-
mācīti. Lai nokomplektētu mūsu šī brīža 
80 cilvēku komandu, uzņēmumam cauri 
izgājuši ap 800 darbinieku. Paskatoties, kā 
mūsu darbinieki šo gadu laikā ir auguši- no 
palīgstrādniekiem līdz meistariem, ir kļuvu-
ši atbildīgi, uzticami un kārtīgi- cepure nost 
viņu priekšā. Mūsu vērtība ir tikai un vienīgi 
cilvēks, mūsu darbinieki, esam atlasījuši lie-
lisku komandu.

Cilvēki ir mūsu galvenā vērtība
Pēc “Lursoft” datiem, kopš 2016. gada Kandavas novada lielākais 
uzņēmums pēc apgrozījuma nemainīgi ir SIA “Cietkoks”.  
Šis uzņēmums arī lielākais darba devējs novadā. Ne velti 
2016. gadā SIA “Cietkoks” saņēma balvu “Kandavas 
novada Gada uzņēmējs” par nozīmīgu ieguldījumu novada 
uzņēmējdarbībā un darba vietu nodrošināšanā iedzīvotājiem.

Ainārs Guļāns pie briketēšanas un 
granulēšanas līnijas

Jaunās kaltēšanas kameras

Šķirošanas līnija
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15. februārī Kandavas kul-
tūras namā tika godināti 
aizvadītā gada sportisti un 
sporta titulu ieguvēji deviņās 
nominācijās. 
Līga Šupstika

Svinīgajā daļā atzinību sporta entu-
ziastiem izteica Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja Inga Priede, 
uzsverot, ka nav bieži tādi brīži, 

kad sakām paldies sportistiem un visiem 
veselīga dzīvesveida cienītājiem. „Bez 
jums Kandava nebūtu tik atpazīstama, pie 
mums nebrauktu tik daudz sportistu, cie-
miņu un līdzjutēju. Ne velti, mūsu vārds 
izskan Eiropā un pasaulē jau no seniem 
laikiem – kas mēs būtu bez Jāņa Lūša, 
Hugo Jurševska, tagadējiem 
sportistiem – Elzas Gulbes, 
Kārļa Grosa, Kristapa Ķil-
pa, māsām Rozenbergām 
un daudziem citiem”. 
Priekšsēdētāja teica pal-
dies sportistu ģimenēm, 
kas atbalsta, saprot un jūt 
līdzi grūtībās un priekos. 

Nominācijai „Entuziasts 
sportā” tika izvirzīti Jānis Štein-
bergs, Mārtiņš Užāns un Ēriks Bam-
bis. Titulu „Entuziasts sportā” saņēma 
Ēriks Bambis – vīrs ļoti cienījamā vecu-
mā, labsirdīgs, godīgs un sportu mīlošs. 
Izaudzinājis divus sportiskus dēlus un šo-
brīd palīdz pirmos soļus likt mazmazbēr-
niem. Savas vecumdienas aizvada apmek-
lējot teju visus sporta pasākumus. Agrāk 
spēlējis novusu, bet kā tagad atzīst – vairs 
galīgi nevarot trāpīt, tādēļ atbalsta pārējos 
sportistus. Balvu pasniedza Kandavas no-
vada domes deputāts un Sporta padomes 
priekšsēdētājs Dainis Rozenfelds.

Titulu „Sporta atbalstītājs” saņēma 
SIA “Kandavas ceļi” valdes priekšsē-
dētājs Ivars Marašinskis. Veicot savus 
ikdienas darbus, Ivars Marašinskis domā 
un rīkojas kā īsts savas pilsētas patriots, 
ikdienā uzturot kārtībā Kandavu un ap-
kārtni un finansiāli atbalstot sporta un 
kultūras dzīvi novadā. Balvu pasniedza 
Kandavas novada Goda pilsonis Ma-
merts Vaivads.

Nominācijai „Gada treneris/skolo-
tājs” tika izvirzīti: Aiva Ķēniņa, Aivars 
Rožinskis un Andrejs Gross. Balvu saņē-
ma Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 
ilggadēja sporta skolotāja Aiva Ķēniņa. 
Neviens sporta pasākums skolā nenotiek 
bez skolotājas Aivas līdzdalības un idejām. 
Ikgadējā “Ritmikas diena”, Olimpiskās 
dienas vingrojums un sacensības pēc vin-
grojumiem sagatavotas ar Aivas palīdzību. 
Viņa ir novada sporta skolotāju metodis-
kās apvienības vadītāja. Balvu pasniedza 
Kandavas novada domes izglītības, kultū-
ras un sporta komitejas vadītāja, deputāte 
Signe Ezeriņa.

Titulu “Gada populārākais spor-
tists” saņēma florbolists Emīls Krū-
miņš – Zemītes pamatskolas absolvents. 
Viņš atvērts visam jaunam, ir pozitīvs un 
mērķtiecīgs. Pirmoreiz ar nūju uz florbola 
laukuma uzkāpa aptuveni divu gadu vecu-
mā, kad braukāja līdzi tētim uz spēlēm un 

treniņiem. Deviņu gadu vecumā debitēja 
Latvijas čempionātā U-12 vecuma grupā 
FK Irlava komandā. Ieguvis Latvijas čem-
pionāta medaļas U-12, U-14, U-16 vecu-
ma komandās. 2017. gadā izcīnījis Latvijas 
Junioru čempiona titulu. Ar Talsu novada 
komandu uzvarēja 2017.gada Latvijas Jau-
natnes olimpiādē. 2018.gadā debitēja Lat-
vijas U-19 vīriešu izlasē, trīs Nāciju kau-
sa spēlēs uzvarot divas florbola lielvalstis 
Šveici un Čehiju. Latvijas U-19 izlases 
kandidāts startam pasaules čempionātā 
florbolā. Balvu pasniedza Kandavas nova-
da domes priekšsēdētāja Inga Priede.

Nominācijai “Labākais tehniskajos 
sporta veidos” pretendēja Kārlis Gross, 
Aldis Šenbergs un Mareks Birziņš. Balvu 
saņēma Kārlis Gross. 2018. gada nogalē 
Kārlis izcīnīja 3.vietu sacīkšu dronu Pa-
saules čempionātā. Zīmīgi, ka šāds čem-
pionāts notika pirmo reizi un tagad čem-
pionāta vēstures pierakstos ir ierakstīts 
mūsu novadnieka vārds. Balvu pasniedza 
Saeimas deputāts un trīskārtējs olimpisko 
spēļu dalībnieks Raimonds Bergmanis.

Apbalvojumam “Gada jaunais spor-
tists/te” pretendēja Agnese Besikirska, 
Kristers Šnikvalds un Emīls Krūmiņš. Bal-
vu saņēma jaunā vieglatlēte Agnese Besi-
kirska, kura 2018. gada sezonā izcīnījusi 
6. vietu Valmieras spēlēs, kā arī sasniegusi 
labus rezultātus Starptautiskajās sacensī-
bās Valgā. Agneses disciplīna ir skriešana, 

viņa ir viena no ātrākajām skrējējam Lat-
vijā. Balvu pasniedza kultūras un sporta 
pārvaldes vietnieks Roberts Rozentāls.

Uz gada labākā sportista titulu 
pretendēja: Dita Rozenberga, Kristaps 
Ķilps un Kārlis Gross. Titulu “Gada spor-
tists” saņēma Kristaps Ķilps – 2018.gada 
U18 Eiropas čempionāta sudraba medaļ-
nieks. Šajā čempionātā Kristaps parādīja 
īstu kandavnieka raksturu – cīņas sparu 
un nepadošanos līdz pat pēdējai spēles 
sekundei. 2018.gada pavasarī kopā ar BK 
Ventspils komandu kļuva par Latvijas bas-
ketbola līgas čempionu. Brīvajā laikā, kad 
atbrauc uz Kandavu, aktīvi iesaistās jauno 
basketbolistu treniņos un motivē viņus tā-
lākai izaugsmei. Balvu pasniedza Kandavas 
novada Goda pilsonis, nopelniem bagātais 
basketbola treneris Armands Krauliņš.

Nominācijā „Gada komanda” tika 
vērtēti: novusa klubs „Kandava”, Kan-
davas kartinga komanda un basketbola 
komanda „Kandava/Compor”. Balvu sa-
ņēma basketbola komanda „Kandava/
Compor”. 2017/2018.gada LBL2 sezo-
nā izcīnīja 5/6. vietu. 2018. gada Latvijas 
čempionu kausa bronzas medaļnieki. Ko-
mandas spēlētāji aktīvi iesaistās arī Kan-
davas ozolzīļu kausā ielu basketbolā un 
Kandavas novada sporta svētkos. Šā gada 
rudenī komanda rīkoja basketbola turnīru 
vīriešiem, kurā piedalījās LBL2 komandas 
un arī kaimiņi no Lietuvas. Turnīrā tika 

aizvadīta arī draudzības spēle starp Kan-
davas domi un Saeimas deputātiem. Paš-
laik komanda LBL2 otrajā posmā ierin-
dojas tabulas augšgalā. Balvu pasniedza 
labdarības fonda „Braliukia” dibinātāji 
Nauris un Normunds Maciusi.

Titulu „Mūža ieguldījums” saņēma 
Broņislavs Hadaņonoks – ilggadējs Kan-
davas internātvidusskolas sporta skolotājs 
un basketbola treneris Kandavas bērnu un 
jaunatnes sporta skolā. Savā darbībā ļoti 
radošs pedagogs un treneris. Pats izgatavo-
jis interesantus inventāra rīkus, lai audzēk-
ņi iegūtu jaunas zināšanas un attīstītu sevi. 
Balvu pasniedza pārstāvji no basketbola 
komandas „Kandava 86”.

Balvu pasniegšanas ceremoniju vadīja 
Kristaps Ozols, to kuplināja bijušās cē-
rinieces Paulas Saijas un Arvila Riharda 
Bernāta muzikālie priekšnesumi. 

„Kandavas novada Sporta laureāts” šo-
gad notika otro gadu. Konkursu organizēja 
Kandavas novada Kultūras un sporta pār-
valde ar mērķi apzināt un godināt perso-
nas par sasniegtajiem panākumiem sportā 
vai sporta nozares attīstībā. Kandidātus 
vērtējot, tika ņemti vērā aizpildīto balso-
juma anketu rezultāti un Sporta padomes 
ieteiktie kandidāti. Kandidātus nomināci-
jām varēja ieteikt Kandavas novada iedzī-
votāji, kuri piedalījās balsošanā. Balsotāju 
aktivitāte bija liela – tika saņemtas gandrīz 
septiņsimt anketas.

SPORTS

Ēriks 
Bambis

Aiva ĶēniņaSporta laureāti 2018

Broņislavs Hadaņonoks

Emīls 
Krūmiņš

Kristaps 
Ķilps

Kārlis 
Gross

Godināti novada 2018. gada sportisti, 
treneri un sporta entuziasti

Agnese Besikirska

Ivars 
Marašinskis
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DZĪVESZIŅAS

Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2019. gada 25. janvāra līdz 

28. februārim reģistrēti 
7 jaundzimušie:

Luīze, Keitija, Estere Katrīna, Beāte, Everts, 
Railands un Kārlis

SVEICAM VECĀKUS!
*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Sveicam februārī salaulātos 3 pārus!
Sveicieni Līnai un Jānim Dembrovskiem

SIRSNĪGI SVEICAM JAUNLAULĀTOS! 
*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

Laulību noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 2019. gada 25. janvāra līdz 
28. februārim reģistrēti mirušie: 

Balode Goldfrīda (1932) no Rīgas
Baumane Milija (1929) no Mērsraga

Binavs-Binaus Ilmārs (1935) no Tukuma novada
Dundure Malda (1925) no Zemītes pagasta

Kreicbergs Juris (1942) no Kandavas
Leimanis Aivars (1960) no Kandavas pagasta
Liepiņlauskis Jānis (1958) no Talsu novada

Piuss Ulvars (1938) no Kandavas
Rudēvics Ēriks (1944) no Matkules pagasta

Vilkauša Solomeja (1930) no Rīgas

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Slimību profilakses  
un veselības  
veicināšanas pasākumi 
Kandavas novadā
Kandavas novada dome īsteno projektu 
„Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas 
novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas 
novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumiem visiem Kandavas 
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, 
nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 
īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses 
pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 
deviņas aktivitātes, aptverot atkarību 
mazināšanu, sirds asinsvadu slimību 
profilaksi un garīgās veselības profilaksi. 
Bet veselības veicināšanas pasākumu 
īstenošanai tiks īstenotas 25 aktivitātes, 
aptverot garīgās veselības veicināšanu, 
reproduktīvās veselības veicināšanu, 
fiziskās aktivitātes, popularizējot vasaras 
un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot 
veselīga uztura seminārus.
Projekts tiek realizēts laika periodā no 
2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 
30. decembrim, iesaistot dažādās 
aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas novada 
iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 
EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda 
finansējums 85704,65 EUR apmērā un 
valsts budžeta finansējums 15124,35 EUR 
apmērā.

Inita Tamsone, projektu vadītāja

Kandavas novada  
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
reģ. nr. 40003554758, paziņo, ka 

KNKKS gada pārskata 
biedru Kopsapulce
notiks š.g 23. martā plkst. 10.00 
Kandavas kultūras nama mazajā zālē.

Laipni aicināti visi Kandavas novada 
Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 
biedri!

8. MARTĀ
11.00 Kurzemes plānošanas reģiona akreditēto 
muzeju sanāksme- Kandavas novada muzejā

9. MARTĀ
18.00 Ielūdz Maestro Raimonds Pauls 
un Andris Bērziņš koncertprogrammā 
“Svētvakars” – BIĻETES IZPĀRDOTAS- 
Kandavas kultūras namā 

14. MARTĀ
12.00 Jauniešu centra “Nagla” izbraukuma 
pasākums -Matkules kultūras namā

15. MARTĀ
19.00 Uz sadziedāšanos ielūdz Zemītes 
vokālais ansamblis “Sapnī”- piedalās 
Kandavas un Tukuma novada vokālie ansambļi- 
ieeja 1 eur- Zemītes tautas namā

16. MARTĀ
10.00 Talka “Dižozolu atbrīvošana”, tikšanās 
autobusu pieturā Plosti.- informācija pa tālruni 
28396830 Iveta Piese

17.00 filma “Klases salidojums” – ieeja 3 eur 
-Zemītes tautas namā
18.00 filma “Klases salidojums” ieeja 3 eur 
(līdz 16 gadiem neiesakām)- Matkules kultūras 
namā

17. MARTĀ
11.00 Radošā darbnīca “Tekstila 
apgleznošana” – vada Linda Romanovska- 
dalības maksa 5 eur- Zantes kultūras namā

19. MARTĀ
9.50 “Koka daudzveidīgā dzīve” izzinošs 
pasākums skolēniem- Zantes kultūras namā

20. MARTĀ
18.00 Bībeles stunda- Zantes kultūras namā 

21. MARTĀ 
No 10.00 – 13.00 Donoru diena- Līdzi jāņem 
pase un pirmo reizi nododot asinis, bankas 
konta Nr.-Kandavas novada Sociālā dienesta 
telpās

10.00 Pasākums bērniem “Kling-klang esam 
klāt!” -Zemītes tautas namā 
22.martā
15.00 Atbalsta grupa Zantes pagasta 
audžuģimenēm- vada psiholoģe I.Granta- 
Zantes kultūras namā

25. MARTĀ
12.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
diena – Matkules piemiņas vietā
12.45 Komunistiskā terora upuru piemiņai 
veltīts atceres brīdis “Pirms 70 gadiem” – pie 
piemiņas akmens Zantē
14.30 Ziedu nolikšana pie represēto akmens 
Kandavas stacijā 
15.00 Piemiņas brīdis pie represēto akmens 
Kandavā- pēc pasākuma koncerts Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolā. Izbraukšana uz 
Kandavas staciju no Depo laukuma Kandavā 
plkst. 14.15.
16.00 Spēļu pēcpusdiena un Kendamas 
sacensības -Zantes kultūras namā

26. MARTĀ
10.00 Multfilma bērniem “Jēkabs, Mimi un 
runājošie suņi” – ieeja 1,50 eur- Zemītes tautas 
namā
11.00 izrāde bērniem “Mana dzimšanas 
diena”- režisors Armands Ekštets -ieeja 3 eur- 
Kandavas kultūras namā

30. MARTĀ
19.00 filma “Klases salidojums” – ieeja 3 eur- 
Zantes kultūras namā

31. MARTĀ
14.00 Dzejas un mūzikas pēcpusdiena 
“Sajūtās pavasaris”- Valdeķu jauktais 
vokālais ansamblis “DoReMi”- ieeja brīva- 
Zantes kultūras namā 

2. APRĪLĪ
19.00 komēdiju “Viņi melo labāk” izrādīs 
“Pannas Teātris”- ieeja 12; 10; 8 eur- Kandavas 
kultūras namā

Paldies Intam Leitartam, Aināram Vilkaušam, 
ēdnīcai “Kā mājās”, radiem un draugiem par 
sniegto atbalstu, dēlu pēdējā gaitā pavadot.

Leimaņu ģimene

Pateicība

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

Aicinām Kandavas novadā dzīvojošas topošās un 
jaunās māmiņas, kuras vēlas atmest smēķēšanu, 
pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā
Nodarbības bez maksas, tās notiks no 6. 
marta līdz 27. martam Zantes ģimenes 
krīžu centrā, Skolas iela 4, Zantē.
Pirmā – informatīvā smēķēšanas 
atmešanas atbalsta grupas nodarbība 
notiks trešdien, 6. martā no plkst. 11.00–
12.30. Tās laikā iepazīsieties ar grupas 

vadītāju, kvalificētu psiholoģi Inesi Grantu, 
kā arī uzzināsiet vairāk par turpmākām 
nodarbībām. Pārējās trīs atbalsta grupas 
nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, 
trešdienās, sākot no 13. marta, no plkst. 
11.00 – 14.00, turpat, Zantes ģimenes 
krīžu centrā, Skolas iela 4, Zantē. 
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25. martā astoņdesmit gadu 
jubileju svinēs Kandavas glez-
notājs Toms Šliseris, atzīmējot 
to ar izstādi zālē “Vējspārns” 
Kandavas kultūras namā. 

Dagnija Gudriķe

Kad pirms pieciem gadiem tikā-
mies Toma 75. gadu jubilejas 
izstādē Kandavas Mākslas gale-
rijā novada muzejā, viņš sacīja, 

ka septiņdesmit pieci gadi ir pavisam no-
pietns gadu skaits. Diez ko viņš sacīs šo-
brīd par astoņdesmit gadiem, ka tas ir jau 
apaļš cipars?

Savulaik, vērojot Toma Šlisera gleznas, 
uzrakstīju dzejas rindas: 
“gaismēnas dejo – tumsa ar gaismu spēlējas
gaismēnas klejo – prāts ar neprātu velējas 
gaisma un ēna – tās vienmēr cīnās
uz audekla top – brīnums…”

Mums katram piemīt savs talants, un 
tieši tāpēc katrs cilvēks ir īpašs, savdabīgs 
brīnums.

Esmu sapratusi, ka gleznas vislabāk ap-
lūkot vienatnē un klusumā, tad tās uzrunā 
savādāk kā izstādes atklāšanas gaisotnē, 
tiekoties ar māksliniekiem, viņu atbalstītā-
jiem un draugiem. Katrai mistērijai ir savs 
skaistums. Tumsa un gaisma, saules un 
ēnas rotaļu spēle sajūtama un saredzama 
gandrīz katrā Toma gleznā. Jubilejas izstā-
dei gleznas atceļojušas no vairāku kandav-
nieku mājām, uzdāvinātas vai iegādātas 

dažādos laikos, tās priecēs izstādes apmek-
lētājus līdz pat marta beigām.

Jau turpat pusgadsimtu Toms Šliseris 
ir kandavnieks. Viņa šūpulis kārts Rucavas 
pusē pie Papes ezera, kur Toms ir dzimis 
1939. gadā. Mācījies Ezeru pamatskolā, vē-
lāk Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas 
Koktēlniecības nodaļā, to absolvējot 1964.
gadā. Pēc skolas beigšanas strādājis par zī-
mēšanas un praktisko darbu skolotāju An-
ces astoņgadīgajā skolā un Priekules vidus-
skolā. Atnākot uz Kandavu, Toms strādāja 

par mākslinieku noformētāju Kandavas 
kultūras namā un Kandavas radio rūpnī-
cā. No tiem tālajiem laikiem pazīstu Tomu, 
jo kultūra un māksla allaž gājusi blakus. 
Strādāju rūpnīcas radiomezglā, apgrozījos 
kultūras namā, dziedot sieviešu vokālajā 
ansamblī un spēlējot dramatiskajā kolektī-
vā. Katru pirmdienu tikāmies „piecminū-
tēs” pie rūpnīcas partijas sekretāres. Mums 
visiem ar kultūru saistītajiem, izveidojās 
draudzīgas koleģiālas attiecības, kas tā-
das palikušas visus šos gadus. Kad 1992. 

gadā nodibinājās Kandavas Mākslas skola, 
Toms kļuva šīs skolas pedagogs.

Atmiņās par tiem gadiem dalījās bijusī 
Kandavas Mākslas skolas direktore Ērika 
Klauberga:

“ Darbu Kandavas Mākslas skolā Toms 
Šliseris uzsāka līdz ar skolas dibināšanu. 
Pedagoģiskajā darbā vairāk kā 15 gadu ga-
rumā strādāts ar dažāda vecuma bērniem. 
Kā mākslinieks viņš prata radoši iedvesmot 
audzēkņus zīmēšanā, gleznošanā, kompo-
zīcijā un kokapstrādē. Darbu rezultāti bija 
redzami audzēkņu darbu izstādēs kultūras 
nama galerijā „Vējspārns”. Toms palīdzēja 
izstāžu iekārtošanā arī Mākslas skolas tel-
pās. Kopā ar darba kolēģiem sanāksmēs 
viņš diskutēja par mākslas jautājumiem, 
deva ierosinājumus mākslas apgūšanā. 
Kolektīvā, kurā pārsvarā strādāja sievietes, 
Toms prata rast interesantus sarunu te-
matus, kā arī bija atklāts savos priekos un 
bēdās. Vienmēr lielu jautrību izraisīja viņa 
trāpīgais humors un atbalsts kolektīvajos 
pasākumos. Līdztekus pedagoģiskajam 
darbam mākslinieks piedalījās arī izstādēs 
ar saviem darbiem. Dzīves stāsts mums 
katram savs, bet atmiņas kopīgas. Lai ko-
pīgās atmiņas dod Tomam spēku!”

Kopš 80. gadu beigām Toms Šliseris ir 
Tukuma Mākslinieku grupas biedrs un re-
gulāri piedalās kopīgajās izstādēs gan Tu-
kumā, gan citās Latvijas pilsētās.

Pats Toms savulaik sacīja, ka ejot pa 
dzīvi savā īpašā redzējumā un nekad ne-
staigā citu pavadā. Un to var sajust viņa 
gleznās.

Lai Jums gaišs un īpašs šis pavasaris, 
Tom!

KULTŪRA

1. februārī Kandavas novada 
jauniešu deju kolektīvs “Imu-
liņa” un Zantes folkloras kopa 
“Vācelīte” viesojās Kandavas 
novada pašvaldības sadarbī-
bas pilsētā Šilale (Lietuva), lai 
ar priekšnesumiem kuplinātu 
Šilales Starptautisko Etnogrā-
fisko nakti.

Starptautisko Etnokultūras nakti Ši-
lales Kultūras centrs organizē jau 
ceturto gadu un šogad tas pulcēja 
vairāk nekā 250 dalībnieku no Lie-

tuvas un Latvijas. Dalībniekus sveica Šila-
les rajona pašvaldības mērs Jonas Gudaus-
kas un kultūras centra direktore Irmina 
Kėblienė.

Par iespaidiem Lietuvā stāsta folklo-
ras kopas “Vācelīte” dalībniece Daiga 
Neiciniece: 

– Zantes folkloras kopai „Vācelīte” jau-
nais gads iesākās ar ielūgumu piedalīties 

Etnogrāfiskās nakts pasākumā Šilalē feb-
ruāra sākumā. Lietuvieši mūs ļoti mīļi 
sagaidīja.

Visas naksts garumā lietuvieši izrādīja 
savas tradicionālās tautas dejas un etno-
grāfisko mūziku. Iemācīja deju soļus un 
lietuviešu tautas rotaļas gan viesiem, gan 
vietējiem jauniešiem, kas bija sanākuši ku-
plā skaitā. Ikviens varēja piedalīties Grei-
čpolkas maratonā - konkursā, lai cīnītos 
par ceļazīmi uz vasaras folkloras nometni. 
Vērtēja pāra saspēli un emocionalitāti, im-
provizāciju un izturību. Savukārt, „Vācelī-
te” uzstājās ar latviešu tautas dziesmām un 
rotaļām. Izbaudījām lietuviešu atsaucību, 
atbalstu un līdzijušanu. Kā īpašu dāvanu 
bijām iemācījušies lietuviešu tautas dzies-
mu “Antai karklai”. Dziesmā vienojās visa 
zāle. Etnogrāfiskajā kokā, kurā katra grupa 
iekāra savu simbolu, mēs atstājām latviešu 
rakstu zīmi – auseklīti. 

Pasākuma laikā darbojās radošās darb-
nīcas- kokgriešana, grozu pīšana, Žemai-
tijas tautisko rakstu tetovējumi, papīra 
figūru griešana un filca piespraužu izgata-
vošana. Ikviens dalībnieks vakara gaitā va-
rēja izgatavot jauku suvenīru vai piemiņas 
lietiņu. 

Kā vakara viesis uzstājās arī Julius Vai-
čenavičius un grupa „Kujaļai”. 

Pasākumā īpaša uzmanība bija veltīta 
Žemaitijas kulinārijas mantojuma izrādī-
šanai un degustēšanai. Nobaudījām lietu-
viešu kuģeli, kvasu, speķi, zirņu ēdienus, 
sieru un uz ugunskura gatavotu zivju zupu.

Mājupceļā saņēmām laba vēlēju-
mus turpmākai sadarbībai un sveicienus 
novadniekiem.

23. un 24. februārī Rīgā Kultūras 
pilī “Ziemeļblāzma” norisinā-
jās Starptautiskas deju sacen-

sības “VIA Baltica 2019”, kurās piedalījās 
dažādu žanru deju grupas ar dalībniekiem 
no piecu gadu vecuma, individuālie izpil-
dītāji un horeogrāfi.

Deju sacensībās veiksmīgi startēja 
Kandavas Deju skolas audzēkņi- vecākās 
grupas meitenes saņēma GRAND PRIX, 
bet 3.-4. un 7.-8. klašu grupas ieguva go-
dalgotās otrās vietas savās vecuma grupās.

Kopumā sacensībās piedalījās dalībnie-
ki ar  120 dažādu žanru priekšnesumiem, 
tos vērtēja starptautiska žūrija četru cilvē-
ku sastāvā no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas 
un Zviedrijas.

Deju skolas vadītāja Andra Eimane 
saka paldies skolotājai Sonorai Grinbergai, 
audzēkņiem, viņu vecākiem un skolotājai 
Solvitai Jansonei par atbalstu sacensību 
apmeklēšanā. Šobrīd notiek aktīva gata-
vošanās nākamajam starptautiskajam deju 
konkursam – “Tukuma kauss 2019”, kas 
notiks no 15. līdz 17. martam Tukumā.

Novada pašdarbības kolektīvi viesojas Lietuvā

Toma astoņdesmitais pavasaris

Toms Šliseris pie savas gleznas

Lepojamies ar 
mūsu dejotājiem!

Vecākās grupas meitenes ar skolotāju 
Sonoru un Grand Prix.
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NOVADA VĒSTNESIS INFORMĀCIJA

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, 

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

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 3 (167). 
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

22. februārī, Cēres sporta 
hallē aizritēja 2. posms 
Kandavas novada kausa 
izcīņā florbolā. 
1. vieta Džūkste
2. vieta Cēres „Spartaks”
3. vieta Nurme (Lauciene)
4. vieta Kandava
5. vieta Gudrie dīķa bērni (Zemīte)

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Rūmenes iela 68, 
Kandava, Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli
Nekustamais īpašums Rūmenes iela 68, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 001 
0544), sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 12142 m2, ir Kandavas novada domes 
īpašums. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – dabas parka neitrālās zonas teritorija 
1,2142 ha.
Izsoles objekta sākumcena 17250,00 eiro, nodrošinājums 1725,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli no-
tiks 2019. gada 8. aprīlī plkst. 11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019.gada 5.aprīlim, Kandavas novada 
domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. No-
solītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Kaperi”, Vānes 
pagasts, Kandavas novads, atsavināšanu
Nekustamais īpašums (starpgabals) „Kaperi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 
9088 001 0521), sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0370 un 
kopējo platību 0,7375 ha, uz kuru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var 
pieteikt pirmpirkuma tiesības. Zemes starpgabala nosacītā cena 2550,00 eiro. Pirmpirkuma tiesību 
realizēšana: pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt zemes starpgabalam pieguļošā 
zemesgabala īpašnieki vai visi kopīpašnieki, ja to īpašumu tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā. Pir-
mpirkuma tiesību pieteikumu reģistrācija – Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas 
novads, līdz 2019.gada 5.aprīlim. 
Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās vairāk nekā viena 
no pirmpirkuma tiesīgām personām, to starpā tiek rīkota izsole. Izsoles solis – 100,00 eiro, nodroši-
nājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas (255,00 eiro) jāiemaksā Kandavas novada domes norē-
ķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Izsole notiks 
2019. gada 8. aprīlī plkst. 11.10 Kandavas novada domes sēžu zālē Dārza ielā 6, Kandavā. Izsoles 
noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”. Norēķini par zemes 
starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107365.

Nekustamie īpašumi apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.
kandava.lv. 

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli
Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms 2090 m3 (priedes 
zāģbaļķi 650 m3, priedes papīrmalka 250 m3, egles zāģbaļķi 160 m3, egles papīrmalka 90 m3, bērza 
finierkluči 200 m3, bērza papīrmalka 620 m3 un lapu koku taras kluči 120 m3, kokmateriālu apjoms (ko-
pējais apjoms vai katrs kokmateriālu sortiments atsevišķi) var mainīties 10% robežās), kas izstrādāti 
no pašvaldības nekustamā īpašuma „Viršu mežs” Zemītes pagasts, Kandavas novads. 
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedā-
vājums pašvaldības kustamas mantas - kokmateriālu rakstiskai izsolei”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 25. martam plkst. 11.00. 
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 114270,00 eiro par visu apjomu (priedes zāģbaļķi 65 eiro/
m3, priedes papīrmalka 40 eiro/m3, egles zāģbaļķi 72 eiro/m3, egles papīrmalka 42 eiro/m3, bērza 
finierkluči 70 eiro/m3, bērza papīrmalka 46 eiro/m3, lapu koku taras kluči 35 eiro/m3). 
Izsoles nodrošinājums 11427,00 iemaksājams līdz 2019.gada 22.martam Kandavas novada domes 
norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2019. gada 25. martā plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stā-
va sēžu zālē.

Ar pašvaldības kustamās mantas rakstiskas izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada 
domes mājaslapā www.kandava.lv. Tālrunis informācijai 25652445.

IZSOLES

Vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Zante 11.03. 11:00 16.05. 11:00 26.08. 11:00 Mehāniskajās darbnīcās,  
šoseja V1486 pretī Liepu ielai

Zemīte 11.03. 13:30 16.05. 13:30 11.07. 11:00 “Cerības”, Pils iela  
(Zemītes tautas nams)

Cēre 22.03. 12:00 07.06. 11:00 05.07. 10:00 Pie Cēres muižas parka,  
šoseja V1435

Kandava 01.04. 11:00     03.07. 15:00 Valteru iela 6  
(Kandavas VLT teritorijā)

Kandava 01.04. 14:30 13.05. 14:00 03.07. 14:00 KS Kurzemīte mehānisko 
darbnīcu teritorijā

Valdeķi 05.04. 11:00 07.06. 14:00 22.08. 13:00 Parka iela  
(pie mehāniskajām darbnīcām)

Matkule 05.04. 13:00 10.05. 11:00 29.08. 11:00 Pie mehāniskajām darbnīcām, 
šoseja V1261

Vāne 05.04. 14:00 10.05. 14:00 29.08. 14:00 Mehāniskajās darbnīcās

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Kandavas novadā
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
 Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, 
atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar 
bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis: 26767135, 28676423, 
e-pasts: tukums@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki un vietas Kandavas novadā

FEBRUĀRA SPORTA APSKATS

Februārī Kandava/COMPOR basketbolisti pēc 
aizvadītām piecām spēlēm turnīra rezultāta tabulā 
ierindojas otrajā vietā
Kandava/COMPOR 101:86 RSU
Kandava/COMPOR 103:88 Bauskas BJSS/ SC Mēmele
Kandava/COMPOR 96:88 Valmiera Glass/ Vidzemes Augstskola -2
Kandava/COMPOR 63:81 BK Jelgava/LLU
Kandava/COMPOR 92:99 BA Turība

Komanda saka lielu paldies atbalstītājiem  
par skaļo atbalstu un gaida  
arī nākamajās spēlēs!

KKSP/Kandava komanda 
februārī aizvadīja trīs spēles 
Engures novada čempionātā 
basketbolā
KKSP/Kandava 61:56 Jaunpils
KKSP/Kandava 81:87 Engure
KKSP/Kandava 82:43 Brīvsolis

Februārī Kandavas 
novada čempionātā 

basketbolā tika 
aizvadītas septiņas 

spēles

Jaunie veterāni 93:103 RGR Pluss
Jaunie veterāni 76:59 Pūre
BJSS1 86:63 Pūre
KLT 100:102 RGR Pluss
Pūre 80:75 BK Ivetas zirgi
BJSS1 101:46 BJSS2
KLT 79:120 Jaunie veterāni

15. martā
20.00 LBL2 spēle  
Kandava/COMPOR pret  
Ventspils Augstskola – 
Kandavas sporta hallē!


