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AKTUĀLI VĀRDS 
UZŅĒMĒJIEM
Galvenais ir 
matemātika un 
loģiskā domāšana

Šogad svētkus 
svinēsim 
Novadnieku zīmē

8. lpp. >2. lpp. >

“... No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,

Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,

Un pašiem mīlestību paust.”
/Lita Apine/

Lieldienu pasākumi 21. aprīlī
11.00 
Lieldienu 
koncerts un 
pasākums – 
Zemītes  
tautas namā

12.00 Lieldienu svinēšana Zantē 
(Lieldienu ieskandināšana, lugas 
“Rekets sieviešu gaumē” pirmizrāde 
Zantes amatierteātra izpildījumā; 
olu izstāde, jautras atrakcijas un 
rotaļas) – Zantes kultūras namā

12.00  
Lieldienu 
pasākums  
Cērē –  
pie Cēres 
pamatskolas

12.00 Mazo 
vokālistu 
Lieldienu 
koncerts “Vānes 
cālis” – Vānes 
kultūras namā

15.00  Lieldienu dievkalpojums 
Kandavas katoļu baznīcā

13.00  Lieldienas Kandavas Promenādē. 
Lieldienu zaķu figūru autoru apbalvošana

10.00  Lieldienu dievkalpojums ar svēto 
Vakarēdienu Kandavas luterāņu baznīcā

13.00 Lieldienu svinēšana Matkulē 
graviņā pie Mārtiņa – Tradicionālais 
skrējiens apkārt baznīckalniņam, 
Mārtiņa burbuļu šovs ar krāsainiem 
ziepju burbuļiem. Neaizmirsti paņemt arī 
krāsotas olas ripināšanai un mainīšanai!

Gaišas un priecīgas Lieldienas, 
    saulainu pavasari! Novēl Kandavas novada dome
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Ir sācies sulu tecināšanas laiks, 
atgriežas gājputni, klāt Liel-
dienas un mostas daba. 

Vienlaicīgi ar dabas atmodu, vēroja-
ma rosība mazdārziņos un zemnie-
ku saimniecībās. Aizejošais sniegs ir 
atklājis daudz piedrazotu vietu, ko 
cenšamies sakopt un satīrīt, rīkojot 
sakopšanas talkas. Skumji, ka ir cilvē-
ki, kas atstāj aiz sevis nekārtību, savus 
radītos atkritumus aizvedot uz tuvējo 
mežu, vai atstāj tos, kur pagadās. Katru 
gadu tiek savāktas neskaitāmas tonnas 
atkritumu no ceļmalām, mežiem un 
atpūtas vietām. Vēlos aicināt nekārtī-
bu radītājus cienīt citu darbu, un pa-
domāt par radītajām sekām dabai un 
visai apkārtnei. 

Līdz ar pavasara atnākšanu, ra-
dusies pozitīva enerģija, ko mūsu 
iedzīvotāji, kolēģi, uzņēmēji cenšas 
izmantot, lai vairotu prieku, skaistu-
mu, aktivitātes sev un citiem. Patiess 
prieks, ka Kandava aizvien vairāk pie-
saista tūristus, un radījusi interesi, aiz-
vien vairāk cilvēkiem, īpaši darbīgām 
jaunām ģimenēm, kas izvēlas Kanda-
vu par savu turpmāko mājvietu. Tādēļ 
turpinām aktīvi strādāt pie dažādiem 
labiekārtošanas projektiem, lai ar ma-
ziem līdzekļiem spētu izveidot aizvien 
jaunas un interesantas atpūtas vietas, 
kā arī sakārtotu mūsu kultūras un tū-
risma objektus. 

Bez problēmām neiztikt, jo val-
dība uzspiež veikt skolu tīkla optimi-
zāciju, bet gribu nomierināt pagastu 
ļaudis, ka pagaidām lauku skolas aiz-
slēgtas netiks. Tās tiks pārveidotas tā, 
lai saņemtu pietiekošu finansējumu. 
Pārskatām arī citu iestāžu darbību, 
lai panāktu vēlamo efektu. Ar prieku 
gatavojamies svētkiem – Lieldienām, 
novada svētkiem, kuri šogad solās būt 
īpaši interesanti kopā ar bijušajiem un 
esošajiem novadniekiem. Līgo svētki, 
pagastu svētki, vēl un vēl….jo prieks 
rada prieku, un noslāpē negācijas. 

Noslēgumā gribu pateikt paldies 
politiski represētajiem novadniekiem, 
skolu jaunatnei un visiem, kas atnāca 
un pieminēja genocīdā pret latviešu 
tautu cietušos, kuriem toreiz pirms 70 
pavasariem, 25. marta nakts pārrāva 
bērnību zem Latvijas debesīm. Sibīri-
jas bērni nu paši izaudzinājuši bērnus 
un mazbērnus, bet atmiņas par zaudē-
to bērnību nepārstās smelgt, tāpat kā 
nevar kokam aizaugt rēta, cirsta pa-
vasara Māras dienā, tā nevar aizmirst 
baisos notikumus. 

Gaišu pavasari vēlot,
Kandavas novada domes 

priekšsēdētāja Inga Priede

Dabas 
atmodas laiks

Līdz ar pavasara 
atnākšanu, radusies 
pozitīva enerģija…

Strauji tuvojas laiks, kad pašā 
pavasara plaukumā Kandavas 
ielās atkal pulcēsies ļaudis no 
malu malām, lai kopā prie-
cātos un svinētu Kandavas 
novada svētkus. 

Līga Šupstika

Šogad Kandavas novada svētki no-
risināsies no 24. līdz 26. maijam 
un svētku tēma būs “Novadnieku 
dienas”. 

Svētki, kā ierasts, tiks atklāti piektdie-
nas pēcpusdienā Kandavas novada muzejā, 
kur 24. maijā plkst. 16:00 paredzēta tikša-
nās ar Kandavas novada pagastu un pilsē-
tas vadītājiem kopš 1991. gada. 

Vakara turpinājumā svētkus ieskandi-
nās iedzīvotāju iemīļotais koncerts Bruņi-
nieku pilskalnā. Šoreiz klātesošos priecēs 
Aija Vītoliņa un grupa “Tango Sin Quinto” 
ar mūsu novadnieka Kārļa Lāča piedalīša-
nos. No plkst. 22:00 Tirgus laukumā būs 
apskatāmi retro stila un ķūnētie auto, brīv-
dabas kino, lāzeršovs, bārmeņšovs “Cuba 
cafe” un diskotēka. 

Svētki turpināsies sestdien, no plkst. 
12:00 amatnieku tirgošanās Ūdens ielā, 
novada uzņēmēju piedāvājums Promenā-
dē un smagās tehnikas parāde Tirgus lau-
kumā. Promenādē paredzēta Pīlīšu regate 
un burbuļu šovs, ar koncertiem uzstāsies 
novadniece Paula Saija un grupa “Pirmais 
kurss”. Tāpat dienas laikā komandas varēs 
sacensties strītbolā, pludmales volejbolā, 
bet bērni- izbaudīt spēles un atrakcijas. 

Jaunums novada sporta aktivitātēs būs sa-
censības boksa ringā pie Sporta halles, ko 
organizēs viens no Latvijas atpazīstamā-
kajiem smagā svara bokseriem, sabilnieks 
Kristaps Zutis. 

Plkst. 19:30 novada iestāžu un uzņē-
mumu darbinieki, kolektīvi un nevalstiskās 
organizācijas, kā arī citi svētku dalībnieki 
dosies svētku gājienā no Katoļu baznīcas 
uz brīvdabas estrādi “Ozolāji”, kur notiks 
lielais svētku koncerts Raimonda Paula 
vadībā. Vakaru vadīs Dailes teātra aktieris 
Artis Robežnieks un koncertu kuplinās 
dziedātāji Ance Krauze, Ginta Krievkalna, 
Mārtiņš Ruskis, Dainis Skutelis, mūsu no-
vada deju kolektīvi un kori. Vakara turpi-
nājumā zaļumballe ar grupu “Miera Vējos” 
un novada dziedātājiem. 

Šogad Novada svētku noslēdzošā diena 
plānota atšķirīga no iepriekšējiem gadiem, 

tās devīze “Ejam ciemos!”. Iedzīvotājiem, 
svētku viesiem un citiem interesentiem tiks 
piedāvāti vairāki maršruti, kas ļaus iepazīt 
dažus no konkursa “Diženi Kandavas no-
vadā” laureātiem un tikties ar novada tūris-
ma uzņēmējiem. 

Lai arī Novada svētku programma vēl ir 
tikai izstrādes stadijā, tā paredzēta plaša un 
daudzpusīga. Ieplānojiet laiku no 24. līdz 
26. maijam Kandavas novada svētkiem 
un svinēsim tos kopā! 

P. S. Pēc Novada svētku svinībām, nāka-
mais liela mēroga pasākums gaidāms Līgo 
svētkos. 23. jūnijā brīvdabas estrādē “Ozo-
lāji” tiks izrādīta režisora Voldemāra Šori-
ņa iestudēta izrāde “Preilenīte” ar pašmā-
ju aktieru dalību. Pēc izrādes zaļumballe, 
kurā spēlēs tādas populāras latviešu mūzi-
kas grupas kā “Dakota”, “Credo” un “Roja”.

23. martā notika Kandavas no-
vada Kooperatīvās krājaizdevu 
sabiedrības ikgadējā biedru 
atskaišu kopsapulce. 
Līga Frīdemane | KNKKS valdes 
priekšsēdētāja |

Sabiedrības valde ziņoja par padarīto 
2018. pārskata gadā un informēja par 
plānotajiem darbiem šajā gadā. 

2018. gadā Kandavas novada koopera-
tīvā krājaizdevu sabiedrība turpināja kon-
kurētspējīgu ilgtermiņa attīstību, piedāvājot 
Kandavas novada iedzīvotājiem - Sabiedrī-
bas biedriem kreditēšanas pakalpojumus un 
noguldījumu apkalpošanu. Par biedriem Sa-
biedrībā var kļūt Kandavas novada iedzīvo-
tāji, kā arī fiziskas personas, kurām novada 
teritorijā pieder nekustamais īpašums. 

2018. gada beigās biedru skaits bija sa-
sniedzis 651, iestājušies 11 jauni biedri, kas 
liecina par kooperatīvās krājaizdevu sa-
biedrības atpazīstamību vietējā sabiedrībā 
un par piedāvāto pakalpojumu pieprasīju-
mu un aktualitāti Kandavas novada iedzī-
votāju vidū. 

2018. gadu Sabiedrība noslēdza ar po-
zitīviem rādītājiem. Sabiedrības aktīvi gada 
beigās sasniedza 512 556 eiro, salīdzinājumā 
ar gada sākumu panākts palielinājums par 
2,3%. Kredītportfelis gada beigās sastādīja 
84,38 % jeb 436 346 eiro no Sabiedrības aktī-
viem, kas salīdzinot 2017. gadā bija 82,60%, 

sasniedzot palielinājums par 22 731 eiro. 
Savukārt, noguldījumu apjoms nedaudz sa-
mazinājies, kopumā par 2,4%. Sabiedrības 
pamatkapitāls 2018. gada beigās sastādīja 
153 876 eiro, procentuāli sasniedzot pieau-
gumu par 2,4%. 

Šī gada finanšu rezultāti sasniegti, sagla-
bājot augstu likvīdo aktīvu apjomu un ka-
pitāla pietiekamības rādītājus. Gada beigās 
Sabiedrības kapitāla pietiekamība ir 30,02%, 
kas trīs reizes pārsniedz minimālo Likum-
došanas prasību 10%. 

2018. gadā piešķirti 49 kredīti, kopsum-
mā 203 100 eiro. Tiek izsniegti gan īstermiņa 
kredīti ar atmaksas termiņu līdz 12 mēne-
šiem, gan ilgtermiņa aizdevumi ar termiņu 
līdz pieciem gadiem. 2018. gadā lielākā daļa 
kredītu izsniegti kā ilgtermiņa aizdevumi. 

Kredīta mērķi ir dažādi, kā piemēram- 
malkas iegāde, mājokļa remonti, medicīnas 
pakalpojumu apmaksa, automašīnu remon-
ti – kopumā tie ir patēriņa kredīti sadzīvis-
ku un ikdienišķu izdevumu un vajadzību 
apmaksai. 

Lielākas aizdevuma summas tiek prasī-
tas ar mērķi – nekustamā īpašuma iegādei 
vai īpašuma remontam, automašīnas, lauk-
saimniecības tehnikas iegādei, ieguldīju-
miem saimniecības attīstībai, paplašināšanai 
un tamlīdzīgi. 

Kopumā, vērtējot aizņēmēju atbildību 
pret saistībām, tā ir pozitīva. Tas liecina, ka 
aizņēmēji ir kļuvuši apzinīgāki – KNKKS 
biedrs vēršoties pēc kredīta ir rūpīgāk 
apdomājis kredīta nepieciešamību un 

izvērtējis atmaksas iespējas rēķinoties ar 
saviem ienākumiem. 

2018. gada pārskata gada darbības re-
zultāti tika sasniegti, izmantojot samērā 
konservatīvu un piesardzīgu kreditēšanas 
politiku, kas ir būtiski turpmākai Sabiedrī-
bas attīstībai. Par savu veiksmīgo darbību 
varam pateikties mūsu sabiedrības biedriem 
par izrādīto uzticību un abpusēji veiksmīgo 
sadarbību. 2019. gadā ar gandarījumu turpi-
nāsim pozitīvi un ar augstu atbildību veik-
smīgi attīstīt Kandavas novada Kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības darbību. 

Šogad svētkos pulcēsim novadniekus 

Novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
atskaitās par padarīto

Valdes priekšsēdētāja Līga Frīdemane
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Ar pavasara pirmajiem vēst-
nešiem dzērvju klaigām un 
cīruļu dziesmu treļļiem, ar 
pirmo stārķi, kas pārlaidās pār 
Vāni, ar saulainu, cerīgu skatu 
ir sācies jauns pavasaris.

Daina Priede | Vānes pagasta pārvaldes 
vadītāja |

Daba mostas, mēs mostamies, 
esam ar enerģiju piepildīti un ar 
apņēmību darboties. Ir jaunas 
idejas, ir savi redzējumi un kā 

saku, darāmā Vānē netrūkst. Mūsu primārs 
uzdevums ir saglabāt un uzturēt kārtībā to, 
kas jau izveidots. Un te būtu vietā teikt- Kā-
das mūsu iespējas, kādi mūsu resursi? Ko 
mēs gribam, jo tikai ar savu gribu, vēlmi 
vien nepietiek ir vajadzīgi resursi. 

Domes sēdē 28. februārī apstiprināja 
2019. gada budžetu, pastāstīšu par to, ko 
bijām ieplānojuši un kam līdzekļi ir apstip-
rināti tikai ar nelielu nobīdi, kas netraucēs 
veikt mūsu galvenos ieplānotos darbus. 

Esam uzsākuši veidot ziedu paklāju. Šo 
ziedu paklāju veidojam ar pirmajiem pava-
sarīgajiem sniegpulkstenīšu stādījumiem. 
Veidojam ar iedzīvotāju atbalstu atpūtas 
parkā “Spāres”. Šī ideja bija izauklēta gadu 
iepriekš un nupat sāk realizēties dzīvē. 

Kandavas dome ir izstrādājusi jauku 
projektu, kur novada ļaudis vecumā 54+ 
brauc uz Kuldīgas peldbaseinu vienu reizi 
nedēļā vingrot. Pirmie grupas apmeklētāji 
bija no Vānes un Matkules. Cik daudz opti-
misma, pozitīvisma! Cik daudz jauku vārdu! 
Projekts izdevies! Paldies projekta vadītājai 
Initai Tamsonei no Vānes iedzīvotājām!

22. martā Kandavas Partnerības vadītā-
ja Inta Haferberga organizēja semināru par 
LEADER projektu iespējām, netrūka jautā-
jumu un tika sniegtas izsmeļošas atbildes. 
Ar LEADER projektu palīdzību ir vēlme 
brīvdabas estrādi atremontēt vai arī labie-
kārtot tūrisma objektu “Barona kapi”. 

4. aprīlī notika Vānes pagasta Konsul-
tatīvās padoms sēde, kurā informēju par 
pagasta budžetu, izrunājām visu par veica-
majiem darbiem Lielajā Talkā.

Pasākumi ir ieplānoti un pie tiem 
mēs arī pieturēsimies. Paredzēta brīvda-
bas estrādes grīdas seguma nomaiņa. Tiks 
veikts darbs pie Vānes pagasta ceļa Nr. 5 
(Vāne-Mehdarbnīcas-Bēlerti)

Tāpat joprojām turpināsim veikt visus 
mazos un lielos darbus, kas saistīti ar pa-
gasta labiekārtošanu, teritorijas appļaušanu, 
kopšanu. 

Lai mums izdodas ieplānotās ieceres 
īstenot!

Dagnija Gudriķe

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī un 
tajā iedzīvotāji aicināti ne tikai vākt 
atkritumus, bet iet vienu soli tālāk, 
tos šķirojot. Ikviens, kurš jebkad 

piedalījies Lielajā Talkā, var patiesi lepo-
ties, jo viņu darbs pamanīts un novērtēts 
arī ārpus Latvijas un kļuvis par iedvesmu 
citās pasaules valstīs. Pēc pirmās “Pasau-
les talkas”, kurā piedalījās 157 valstis un 18 
miljoni iedzīvotāju, šogad janvārī Tallinā 
notika tai veltīta konference, kurā 
Latvijai tika pasniegta izcilības 
balva kā labākajai valstij, kur 
talkās gadu no gada iesais-
tās procentuāli visvairāk 
iedzīvotāju.

Kādi darbi plānoti  
mūsu novadā? 

Kandavas novada domes iz-
pilddirektors Egīls Dude:

Pašvaldības iestādes un uzņēmumi 
savu teritoriju sakopšanu veiks visā tal-
kas nedēļas garumā. 16. aprīlī pašvaldības 
administrācija un deputāti organizē meža 
dienas, tās ietvaros tiks stādīts mežs paš-
valdības īpašumos Kandavas pagastā. Tiek 
laipni aicināts jebkurš interesents.

27. aprīlī būs iespēja strādāt  pilsētas 
teritorijas sakopšanā, visi talkotāji  tiks 
nodrošināti ar talkas maisiem un saska-
ņotas talkošanas vietas. Tikšanās vieta 
nemainīga – pie autoostas plkst. 9:00. 
Talkošanas vietas aicinu pieteikt jebkuru 
iedzīvotāju pa tālruni 25652445. Tāpat to 

varat darīt oficiālajā Lielās talkas mājas 
lapā:  talkas.lv

Valdeķu ciemata iedzīvotāji, kā katru 
gadu, talkas dienā pulcēsies pie kultūras 
nama un veiks apkārtnes uzkopšanu.

Neatkarīgi no tā, vai piedalāties kādā 
no organizētajiem pasākumiem, aicinu 
ikkatru mūsu novada iedzīvotāju sakopt 
savu dzīvesvietu un tai tuvāko apkārtni 
ne tikai talkas dienā, bet gan pastāvīgi. Lai 
mums visiem veicas!

Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja 
Rita Diduha:

Daudzīvokļu mājas iedzīvo-
tāji tīrīs ēkas apkārtni ar tai 

pieguļošo teritoriju; privāt-
mājas sakops savu māju ap-
kārtni; iestādes – savas teri-
torijas.  Lai 21. aprīlī varētu 
notikt Lieldienu Dievkal-

pojums Zemītes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, 18. aprīlī 

pagasta un kultūras darbinieki 
kopā ar Zemītes baznīcas draudzes 

pārstāvjiem tīrīs baznīcu un sakops tel-
pas. Projekta ietvaros, Zemītes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, kas ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis,  ir veikta apkures 
renovācija. Iespējams, ka 9. aprīļa iedzīvo-
tāju konsultatīvās padomes sēdē radīsies 
vēl jaunas idejas talkai.

Matkules pagasta pārvaldes vadītāja 
Dzidra Jansone: 

Plānojam Buses pilskalnā uzlabot ta-
ciņu uz pilskalnu no Gravu māju puses.  
Protams notiks arī atkritumu vākšana un 
šķirošana, gan pagasta centra gan privāt-
māju apkārtnes sakopšana.

Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Dai-
na Priede:

Vānē talkosim 26. aprīlī, sāksim 
plkst. 9:00 no rīta. Strādāsim pie teritori-
jas labiekārtošanas. Vāksim atkritumus un 
pie reizes arī šķirosim. Darbs nodrošināts 
Vānes centra ezermalas pakrastē. Baznī-
cā mazgāsim, spodrināsim logus, tīrīsim 
iekštelpas un baznīcas apkārtni,  skolas ko-
lektīvs labiekārtos, uzposīs savu teritoriju. 
Darāmā ir pietiekoši, lai tik būtu darītāji. 
Gaidīsim talciniekus un pēc darba skolas 
teritorijā cienāsimies ar skābeņu zupu un 
uz ugunskura ceptām desiņām.

Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Mai-
ja Jēce:

27. martā iedzīvotāju konsultatīvās pa-
domes sēdē runājām arī par talku. Talkas 
dienā plānots strādāt aiz skolas bijušajā sko-
las lauciņu teritorijā- attīrīt no krūmiem, sa-
kopt. Cēres parka nesakoptajā daļā grābsim 
lapas, attīrīsim no koku sēklaudžiem (izvei-
dojies biezoknis); lasīsim atkritumus ceļu 
malās (pašvaldības ceļš Nr.2, valsts autoceļi). 
Viss atkarīgs no ieradušos talkotāju skaita 
un laika apstākļiem. Skola talkos pirms tal-
kas dienas savā teritorijā, lasīs atkritumus 
ceļu malās. Kad atļaus laika apstākļi, atsāk-
sies arī Cēres ceļa un apvedceļa rekonstruk-
cijas darbi. Jau 1.aprīlī ceļš tika nogreiderēts.

Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jā-
nis Kālis:

Zantes pagastā ir gadu garumā iegājies, ka 
vispirms sakopjam pagasta ceļu malas, savā-
cot atkritumus, kas tur samesti gada garumā, 
tā notiek nemainīgi vienmēr. Domāju, ka tal-
kosim jau pirmstalkas nedēļā. Sakopsim visu, 
kur redzēsim, ka nepieciešams pielikt roku!

Ar 2019. gada 1. aprīli Nodibinājums Zantes ģimenes atbalsta 
centrs ar Latvijas bērnu fonda un Kandavas novada domes atbal-
stu uzsāk darbu kā reģionālais atbalsta centrs sociālās rehabilitā-
cijas, bērnu tiesību aizsardzības un izglītošanas jomā. 

Dagnija Gudriķe

Par pārmaiņām stāsta Zantes ģimenes 
atbalsta centra vadītāja Aija Švāne. 

Kādā virzienā turpmāk strādās centrs?
– Mēs turpināsim strādāt, lai sniegtu 

profesionālu palīdzību bērniem, ģimenēm 
ar bērniem, sievietēm krīzes situācijās, dar-
bosimies kā izglītības un atbalsta centrs 
bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, 
nodrošinot attīstošas, informatīvas un pre-
ventīvas programmas, organizēsim bērnu 
nometnes. Centra darbības pamatā ir četri 
principi- atvērtība, attīstība, tolerance un 
profesionālisms. Centra darbību raksturo 
trīs virzieni – Konsultāciju nodrošināšana 
vardarbības un krīzes situācijās, klientu so-
ciālās aprūpes nodrošināšana un informatī-
vi izglītojošais un preventīvais darbs. 

Cik gadus darbojāties kā Zantes ģime-
nes krīzes centrs, kādi bija tā galvenie dar-
bības virzieni?

– Centrs Zantē darbojas kopš 2006. gada 
2. janvāra ar mērķi sniegt atbalstu bērniem 
un ģimenēm, kuras cietušas no prettiesiskām 
darbībām. Centra komandu veido sociālie 

darbinieki, klīniskie psihologi, sociālie audzi-
nātāji un citi profesionāļi. Mēs iestājamies par 
drošu bērnību – brīvu no fiziskas, emocionā-
las, seksuālas vardarbības un novārtā pame-
šanas. Mēs esam pārliecināti, ka vardarbība 
pret bērnu ir novēršama – ja vien rīkojamies 
preventīvi. Lai vardarbība pret bērniem ne-
notiktu, mēs izglītojam bērnus un jauniešus, 
vecākus dažādos projektos. Savukārt, ja var-
darbība pret bērnu ir notikusi, mēs palīdzam 
to atklāt un sniedzam atbalstu: psiholoģiskā 
rehabilitācija bērnam; konsultācijas bērna 
ģimenei, speciālistiem. Latvijas sabiedrībā 
joprojām vērojama visai augsta vardarbības 
tolerance – gan pieaugušo attieksmē pret bēr-
niem, gan arī pašu bērnu vidū. Mūsuprāt, par 
bērnu drošību atbildīgs ir ikviens – no vecā-
kiem līdz garāmgājējiem, no skolotājiem un 
ārstiem līdz ministriem. Mēs cenšamies pa-
nākt vienotu sabiedrības izpratni par vardar-
bības riskiem un pazīmēm, palīdzēt radīt vie-
notus rīcības algoritmus un savlaicīgu iesaisti, 
lai bērniem palīdzētu. Lai mainītu sabiedrī-
bas attieksmi, regulāri piedalāmies sociālās 
kampaņās, paužam savu viedokli medijos, kā 
arī cenšamies aktīvi iestāties pret vardarbību 
politiskā līmenī. 

Uzsākot jaunu darba cēlienu, sakām 
vislielāko paldies visiem, kas mūs atbalsta 
ikdienā – Kandavas novada domei, sociālo 
lietu komitejas priekšsēdētājam Dainim Ro-
zenfeldam, deputātiem, Zantes pamatskolas 
skolotājiem, Kandavas bāriņtiesai, sociāla-
jam dienestam, novada iedzīvotājiem un 
draugiem no Gotlandes. 

Kas jūs motivē darīt šo grūto, emocio-
nāli smago un atbildīgo darbu?

– Strādājot šo darbu, esam sastapuši tik 
daudz labu cilvēku un organizāciju, kas kat-
ru dienu palīdz gan trūcīgajiem, gan maz-
nodrošinātajiem ļaudīm, gan veciem, gan 
jauniem un slimiem cilvēkiem. Tas, kurš 
dara labu citam, vēl vairāk dara labu pašam 
sev. Ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu 
balva, bet gan tajā, ka apziņa, ka padarīts 
labs darbs, pati par sevi sniedz lielu prie-
ku un gandarījumu. Aicinām arī turpmāk 
sadarboties uzņēmumus un organizācijas, 
iedzīvotājus – esam atvērti kopīgiem pro-
jektiem un kampaņām. Kopā mēs varēsim 
paveikt vairāk!

Pavasara sakopšanas darbi novadā Ar optimismu 
pavasari sagaida 
Vānes pagastā

Apziņa, ka padarīts labs darbs, 
sniedz gandarījumu

Zantes ģimenes atbalsta centrs
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KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 18. APRĪLĪ NO PLKST. 9. 00, DOMES SĒDE 2019. GADA 25. APRĪLĪ PLKST. 13. 00

Kandavas novada domes sēdē 2019. gada 28. martā pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Nolēma mainīt Kandavas novada pašvaldības pado-

tībā esošās iestādes “Kandavas internātvidusskola” 
nosaukumu uz “Kandavas reģionālā vidusskola” no 
2019. gada 1. augusta. Uzdeva Kandavas internāt-
vidusskolas direktorei Elitai Lavrinovičai izstrādāt 
atbilstošu Izglītības iestādes Nolikumu un informēt 
Izglītības iestāžu reģistru par izglītības iestādes no-
saukuma maiņu. (par - 9; pret - 2; atturas - 2)

• Apstiprināja Kandavas internātvidusskolas noli-
kuma grozījumus, kas stājas spēkā 2019. gada 1. 
augustā. 

• Nosūtīja komandējumā uz Antāliju (Turcija) no 
2019. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 10. aprīlim 
domes priekšsēdētāju Ingu Priedi un Kandavas no-
vada Kultūras un sporta pārvaldes reklāmas mene-
džeri/ lietvedi Anniju Rudzīti. 

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos no-

teikumus Nr. 6 “Grozījumi Kandavas novada domes 
2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 
3 “2019. gada pamatbudžets un speciālais budžets”. 

• Apstiprināja Kandavas novada domes 2011. gada 
26. maija amatu sarakstu ar grozījumiem, kas stājas 
spēkā 2019. gada 1. aprīlī. 

• Apstiprināja grozījumus 2018. gada 26. aprīļa Kan-
davas novada pašvaldības amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības nolikumā, kas stājas spēkā 2019. 
gada 1. aprīlī. 

• Atļāva atsavināt Kandavas novada domes īpašumu - 
dzīvokļus, kas atrodas „Birzītes”-2, (atturas -3) Ze-
mītes pagastā un Lielā iela 26-6, Kandavā. 

• Izskatīja jautājumus par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no asto-
ņām personām. 

• Grozīja domes sēdes 2019. gada 28. februāra lēmu-
ma “Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Kandavas novadā” pieteikuma iesniegšanu” 2. pun-
ktu, izsakot to šādā redakcijā: “Apstiprināt projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas 29 662,53 EUR ap-
mērā, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da finansējums ir 23 534,18 EUR, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām 1334,81 EUR un Kandavas 
novada domes līdzfinansējums ir 4793,54 EUR. ”

• Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
2019. taksācijas gadam, nodokļa summu samazi-
not par 25% - 3 personām; nodokļa summu sama-
zinot par 50% - 6 personām. 

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada bāriņtiesas priekšsē-

dētājas J. Vicinskas pārskatu par darbu 2018. gadā. 
• Nolēma pārvietot no Zantes ģimenes atbalsta cen-

tra telpām pirmsskolas izglītības piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu grupas uz Kandavas novada Zan-
tes pamatskolu. Uzdeva pamatskolas direktorei K. 
Elksnītei atbrīvot lēmuma 1. punktā minētās telpas 

līdz 2019. gada 1. jūnijam un nodrošināt pirmssko-
las izglītības piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupu 
apmācību uzsākšanu Zantes pamatskolas telpās ar 
2019. gada 1. septembri. Domes izpilddirektoram 
E. Dudem iesniegt uz š. g. maija komiteju sēdēm 
Kandavas novada Zantes pamatskolas telpu re-
monta tāmi. Aprīļa komitejas sēdē izskatīt jautāju-
mu par pašvaldības iestādes “Zantes ģimenes atbal-
sta centrs” turpmāko darbību. 

• Izīrēja divām personām sociālās dzīvojamās telpas 
Ķiršu ielā 10, Kandavā un ”Briedumi”, Matkules 
pagasts, Kandavas novads. 

Vides un komunālie jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos 

noteikumus Nr. 5 “Decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība Kan-
davas novadā”, kas stājas spēkā pēc publikācijas 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kandavas 
Novada Vēstnesis” un pašvaldības mājas lapā www.
kandava.lv. 

• Nolēma slēgt līgumu ar SIA „Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu un decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekoša-
nas kontroli. Pilnvaroja Kandavas novada domes 
priekšsēdētāju I. Priedi noslēgt lēmuma 1. punktā 
minēto līgumu. 

• Pieņēma zināšanai informāciju par SIA “Kandavas 

komunālie pakalpojumi” izstrādāto siltumenerģi-
jas apgādes pakalpojuma tarifu Kandavas novadā. 
( atturas-1, nebalso-1)

• Atzina par spēku zaudējušu Kandavas novada do-
mes 2016. gada 28. aprīļa lēmuma „Par pašvaldības 
uzdevuma – Kandavas novada kapsētu un Kanda-
vas pilsētas kapličas apsaimniekošanu un uzturēša-
nu – deleģēšanu SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” 3. punktā apstiprinātā cenrāža „Kandavas 
kapličas un kapu vietas ierādīšanas, Kandavas no-
vada kapsētās cenrādis” trešo, ceturto, piekto, sesto, 
septīto, astoto pozīciju ar 2019. gada 6. martu. 

Citi jautājumi 
• Nolēma, ka domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sa-

sauktas š. g. 18. aprīlī: Vides aizsardzības un komu-
nālo jautājumu komitejas sēde plkst. 09. 00; Sociālo 
lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde plkst. 
10. 00; Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 
plkst. 11. 00; Finanšu plānošanas un novada attīstī-
bas komitejas sēde plkst. 13. 00

Informatīvi jautājumi
• Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“Piejūra”” pieejamo pakalpojumu nodrošināšanu; 
• Par Kandavas multifunkcionālā jauniešu centra 

“Nagla” darbību;
• Par Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes 

finanšu rādītājiem 2019. gada 1. ceturksnī.

SIA “AAS “Piejūra”” pakalpojumu sniegšanas kvalitāte 
un izpilde nav bijusi traucēta un tā tas būs arī turpmāk
Kā jau informējām, 2019. gada 
12. martā, ārkārtas sapulcē, 
SIA “AAS “Piejūra”” pašvaldību 
(Jūrmalas pilsētas dome, Talsu, 
Tukuma, Kandavas, Engures, Rojas, 
Mērsraga, Dundagas un Jaunpils 
novada dome) kapitāla daļu turētāja pārstāvji 
nolēma pilnā sastāvā atsaukt uzņēmuma valdi. 
Dalībniekiem vienojoties, tika pieņemts 
lēmums, par uzņēmuma pagaidu valdes 
locekli iecelt Ēriku Zaporožecu, kura galvenais 
uzdevums – nodrošināt pakalpojumu 
nepārtrauktību un veikt pilnu uzņēmuma 
finanšu auditu. 
Ar 21. martu, SIA “AAS “Piejūra”” sāk srādāt 
jauni struktūrvienību vadītāji, kuriem ir doti 
uzdevumi un noteikti pienākumi. Uzņēmums 

sadarbojas ar regulatoru un banku, lai 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai varētu tikt iesniegts 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
tarifa projekts. Tiek veikta arī analīze, 
lai uzlabotu sniegto pakalpojumu 

kvalitāti un optimizāciju. Finansiālu problēmu 
uzņēmumam nav, visas tekošās izmaksas tiek 
segtas. 
Kopš uzņēmuma valdes maiņas ir pagājušas 
vairākas nedēļas. Šajā laikā pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāte un izpilde nav bijusi 
traucēta un tā tas būs arī turpmāk. 
Jautājumu, neskaidrību vai ieteikumu gadījumā, 
SIA “AAS “Piejūra”” aicina sazināties, zvanot uz 
kontakttālruni: 63123306 vai rakstot e-pastu – 
info@piejuraatkritumi.lv.

Projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību 
Kandavā” realizācija veiksmīgi turpinās
Kā jau iepriekš informējām, 
pašvaldības kapitālsabiedrība 
SIA “Kandavas Komunālie 
pakalpojumi” (SIA “KKP”) 
ir noslēgusi līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
(CFLA) par projekta Nr. 4. 3. 1. 0/18/A/004 
“Siltumapgādes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana, īstenojot jauna posma 
būvniecību Kandavā” realizēšanu, kas paredz 
Kūrorta ielas katlumājas slēgšanu, lai esošās 
ēkas pievienotu jaunajai centrālajai pilsētas 
katlumājai. Kā rezultātā tiks samazinātas 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī 
uzlabosies siltumapgādes hidrauliskie rādītāji, 
nomainot siltumtrašu posmus Kūrorta ielas 
trasēs. 
SIA “KKP” informē, ka projekta realizācija 
veiksmīgi turpinās - 20. 11. 2018. SIA “KKP”, 
veicot tirgus izpēti uz projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu un 

pēc tirgus izpētes procedūras pabeigšanas 
ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma 
iesniedzēju, tika noslēgts līgums ar SIA 
“District Heating Partner” par projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu. 
15. 06. 2019. tiks veikta iepirkuma procedūra 
būvuzraudzībai un būvniecībai siltumapgādes 
sistēmas paaugstināšanai, īstenojot jauna 
posma būvniecību Kandavā. 
Projekta kopējie izdevumi: 291 482,15 EUR 
(divi simti deviņdesmit viens tūkstotis četri 
simti astoņdesmit divi eiro un 15 centi), no 
tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 240 894,34 
EUR (divi simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti 
deviņdesmit četri eiro un 34 centi). Atbalsta 
summa: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, 
nepārsniedzot 96 357,74 EUR (deviņdesmit seši 
tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi eiro un 74 
centi) Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 
50 587,81 EUR (piecdesmit tūkstoši pieci simti 
astoņdesmit septiņi eiro un 81 cents).

PROJEKTS

20. martā biedru kopsapulcē 
padarīto aizvadītajā gadā vēr-
tēja nodibinājums “Kandavas 
novada iespēju fonds” (KNIF).

Signe Ezeriņa un Ērodeja Kirillova  
| Fonda valdes locekles |

Kopsapulcē tika caurskatīts un ap-
stiprināts 2018. gada darbības 
pārskats un revīzijas komisijas 
ziņojums, 2019. gada darbības 

plāns, kā arī apspriesti citi aktuālie jautāju-
mi, kas skar organizācijas darbību. Atska-
toties uz paveikto 2018. gadā, dažādām ak-
tivitātēm, mērķprogrammām un projektu 
realizācijām Fonds tika piesaistījis līdzekļus 
par summu 13393 Euro, kas izmantoti at-
bilstoši paredzētajiem mērķiem.

2019. gadā tika nolemts turpināt esošās 
mērķprogrammas un veidot aktivitātes, kas 
sekmē iedzīvotāju iesaisti savas dzīves vides 
kvalitātes sakārtošanā. Fonda dalībnieki un 
vadība ir pateicīgi Kandavas novada domei 
un deputātiem par izrādīto uzticību un fi-
nansiālo atbalstu projektu konkursa “Dari 
pats” turpināšanai. Arī šajā gadā novada 
dome šī projekta konkursa īstenošanai ir 
piešķīrusi 2000,- Euro, kas ļauj īstenot vis-
maz piecus projektus. Projektu konkursu 
“Dari pats” plānojam izsludināt aprīļa mē-
nesī, lai pretendenti varētu īstenot sabied-
rībai aktuālas idejas pašu rokām, jo finan-
sējums nemainīgi tiks piešķirts tikai ideju 
realizēšanas materiālu iegādei. 

Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonds 
atkal devis iespēju pieteikties uz finansē-
jumu projektu programmai “Pats savam 
saimes galdam”. Esam pieteikušies uz šo 
programmu un atbalsta gadījumā varēsim 
piedāvāt ģimenēm ar ierobežotām finansu 
iespējām sēt un stādīt dārzeņus savas izti-
kas nodrošināšanai. Par to, vai tāda iespēja 
mums būs, zināsim aprīļa beigās vai maija 
sākumā un tad informēsim mērķauditoriju. 

Turpināsim sadarbību ar organizāci-
jām ziedot.lv un biedrību “Tuvu”, kuras 
mums piedāvā mantiskos ziedojumus. 
Šos ziedojumus tālāk izdalām maznodro-
šinātajiem, audžuģimenēm un ģimenēm 
ar bērniem. Esam iesaistījušies biedrībā 
“Kurzemes NVO centrs”, kas piedāvā pla-
šāku sadarbību ar nevalstiskajām organi-
zācijām Kurzemē un sniedz informāciju 
par šī sektora aktualitātēm Latvijas mērogā 
un starptautiski. 

Tuvākā aktivitāte, uz kuru aicinām sa-
biedrību, ir Kandavas novada Lūgšanu 
brokastis, kas notiks 26. aprīlī plkst. 10.00 
Pensionāru Dienas centrā. Brokastu tēma 
šogad – “Ticēt, kā bērni tic…”. Brokastīs 
saziedotos līdzekļus šogad esam paredzēju-
ši novirzīt dzijas materiālu iegādei novada 
jaundzimušo bērnu pirmajām čībiņām. Ie-
lūgumu dalībai šajā pasākumā varat saņemt 
zvanot uz tālruni 26391302 līdz 18.aprīlim, 
vai rakstot uz e-pastu knifkandava@inbox.lv 

Esam atvērti jauniem dalībniekiem, sa-
darbības partneriem un atbalstītājiem. Ja ir 
interese par mūsu darbību vai ir sadarbības 
piedāvājumi, lūdzu rakstiet: knifkandava@
inbox.lv.

Gada veikumu vērtē
Kandavas novada Iespēju fonds
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Maruta Balode  
| Kandavas MMS direktore |

aunie mūziķi uzstājās ar solo skaņ-
darbiem un koncerta izskaņā vieno-
jās koporķestrī, kuru vadīja Ventspils 
mūzikas vidusskolas skolotāja Vineta 
Krūmiņa. 
68 balsīgajā stīgu korī muzicēja arī 

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas vi-
jolnieki Rimants Jakobovics, Elīza Oliņa, 
Helēna Krista Dombrovska, Beāte Beta 
Makovska, Renāte Ausekle, Adrija Anna 
Zariņa un Katrīna Tomeijere. 

Audzēkņi bija sajūsmā par iespēju mu-
zicēt tik iespaidīgā un pilnskanīgā orķestrī 
un jau gatavojas jaunam muzikālam pro-
jektam, mācoties citu repertuāru. 

Paldies vijolnieku ansambļa skolotājai 
Ingai Rubenei par audzēkņu sagatavošanu 
“stīgu virpulim”!

20. martā, Eiropas Sociālā fon-
da projekta PuMPuRS ietvaros 
Deviņkalnu Disku Golfa parka 
entuziasti kopā ar Kandavas 
internātvidusskolas skolē-
niem ierīkoja diskgolfa trasi 
Pūzurgravā. 
Kristaps Gotfrīds

Projektu “Mācīties var arī tā” īsteno 
biedrība “Kandavas attīstībai” un 
diskgolfa trases ierīkošanā piedalījās 
vairāk kā sešdesmit Kandavas inter-

nātvidusskolas skolēnu kopā ar skolotājiem, 
diskogofa treneriem un citiem interesentiem.

Projekta mērķis ir radīt izglītojamajiem, 
kuriem ir ar mācību darbu vai izglītības ies-
tādes vidi saistīti riski, kā arī ar ģimeni sais-
tīti riski. Tā ir laba iespēja tiem Kandavas 
internātvidusskolas 7.-12. klases skolēniem, 
kuriem ir motivācijas trūkums mācīties un 
ir nepieciešama pretimnākoša, draudzīga 
un motivējoša vide, kas palīdzētu aizmirst 
ģimenes problēmas, savstarpēji integrējoties 
ārpus mājas un mācību telpām, bet iespēja-
mi tuvu mācību videi, apgūt komunikācijas 
prasmes, praktiskās iemaņas un neformālo 
izglītību veselīgas atpūtas vidē, kombinējot 

praktisko darbošanos – teritorijas labiekār-
tošanu ar sporta elementu uzstādīšanu un 
veselību veicinošām aktivitātēm, sadarbībā 
ar citiem jauniešiem un atbalsta grupām.

Izglītojamie aptaujās bija norādījuši, ka, 
labprāt līdzdarbojoties sporta treneriem un 
sporta entuziastiem, vecākiem un citiem 
jauniešiem, vēlētos izveidot aktīvās atpūtas 
laukumus un trases Pūzurgravā (disku golfs, 
pļavbols un futbolgolfs). Lai atbalstītu mērķa 
grupas jauniešu intereses, projekta ietvaros, 
svaigā gaisā kopīgi ar Deviņkalnu disku gol-
fa parka treneriem, sporta skolas speciālis-
tiem un pedagogiem, biedrības aktīvajiem 
jauniešiem un citu skolu jauniešiem tiek 
izveidota trase, aktīvās atpūtas laukumi, tiks 
labiekārtota un uzturēta kārtībā teritorija un 
apkārtne.

Projekta noslēgumā tiks sarīkota nomet-
ne, spēļu turnīrs, kā arī brīvdabas izstāde par 
paveiktajām aktivitātēm pašu radītā vidē. 
Biedrības “Kandavas attīstībai” sadarbības 
partneri projekta īstenošanā ir Kandavas 
Kultūras un sporta pārvalde, Kandavas no-
vada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Kan-
davas internātvidusskola. 

Projekts tiks īstenots laika periodā no 
2019. gada februāra līdz jūnijam, Eiropas So-
ciālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” ietvaros.

Maruta Balode  
| Kandavas MMS direktore |

Katru gadu Jūrmalas Mākslas skola 
aicina ikvienu bērnu un jaunieti 
piedalīties starptautiskā vizuālās 
mākslas konkursā. Konkursa 

virstēma ir vienota – “Es dzīvoju pie jūras”, 
bet ik gadu tiek noteikta jauna apakštēma, 
šogad tā bija – “Vētra”

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņi piedalījās starptautiskajā vizuālās 
mākslas konkursā ar pieciem darbiem, kuru 
autori bija Sofija Līga Ābele, Melita Leitlan-
de, Marta Luīze Šmēla, Elizabete Baiba Tī-
zenkopfa, Marta Nagle. 

Marta Luīze Šmēla (skolotāja Ilze Bau-
mane) saņēma sudraba medaļu un Diplo-
mu par 2. vietu tekstilā 12-15 gadu vecuma 
grupā. 

Elizabete Baiba 
Tīzenkopfa (skolo-
tāja Ilze Baumane) 
saņēma ATZINĪBU 
tekstilā 12-15 gadu 
vecuma grupā par 
veiksmīgu piedalīša-
nos un radošu tēmas 
izklāstu. 

Melita Leitlande 
(skolotāja Iveta Šmē-
la) saņēma ATZINĪ-
BU grafikā 8-11 gadu 

vecuma grupā par veiksmīgu piedalīšanos 
un radošu tēmas izklāstu. 

Kopā ar Diplomu katrs saņēma Gada 
grāmatu, kurā redzami visi uzvarētāju darbi. 

Paldies skolotājām Ilzei Baumanei un 
Ivetai Šmēlai par veiksmīgu audzēkņu vir-
zīšanu uz radošiem sasniegumiem!

Pateicoties projektam „Skolas soma”, Zantes kultūras namā 
Kandavas novada Zantes pamatskolas skolēniem notika 
izzinošs pasākums “Koku daudzveidīgā dzīve” par koku 
daudzveidīgo pielietojumu sadzīvē. 
T. Tripāne | Skolotāja |

Zantes pamatskola ir EKO skola, un 
šoreiz pie sevis uz skolu tika aicināti 
Garkalnes „Namdaru darbnīcas” 
meistari. Pasākumā meistari intere-

santi un atraktīvi iesaistīja skolēnus dažādos 
praktiskos, domāšanas un uzmanības uzde-
vumos. Skolēni tika sadalīti vairākās grupās. 
Viena grupa interaktīvā sarunā uzzināja un 
iepazinās ar dažādu koksnes smaržu, vielu – 
terpentīnu, ko ražo no koksnes, apskatīja 
neparastus un dizainiski skaistus kokamat-
niecības izstrādājumus. Citiem skolēniem 

praktiski kopā ar meistariem bija izdevība 
izmēģināt dažādus kokamatniecības instru-
mentus, izveidojot katram savu piemiņas 
„dekora skaidu”, kopīgi izcirst puķu kasti. 
Vēl bija iespēja uzcelt guļbaļķu namiņa divas 
kārtas, makšķerēt koka zivis, sacensties līdz-
svara noturēšanā uz baļķa spēka divcīņā ar 
skaidu maisiem. Kultūras nama pagalmā no-
tika aktīva atpūta – staigāšana ar koka kājām, 
slēpošana trijatā ar vienām koka slēpēm, 
braukšana ar „ričiņu”, kā arī citas aktivitātes. 

Atgriezeniskā saitē bija iespēja saņemt 
īpaši izstrādātas darba lapas ar izziņu vei-
cinošiem uzdevumiem.

Zantes pamatskolā izzin 
koku daudzveidīgo dzīvi

APSVEICAM! 
Kurzemes reģiona mūzikas skolu pi-

anistu konkursa “No prelūdijas līdz…” 
III vietas ieguvēju Robertu Barkānu un 
skolotāju Dzintru Lindi! 

Konkurss norisinājās 21. februārī 
Ventspils mūzikas vidusskolā.

Kandavnieki stīgu virpulī Ventspilī
20. martā Ventspilī Pārventas bibliotēkas koncertzālē notika 
koncerts “Stīgu virpulī”, kurā satikās Ziemeļkurzemes 
mūzikas skolu jaunie stīdzinieki – vijolnieki un čellisti no 
Kuldīgas, Talsu, Ventspils, Engures, Dundagas un Kandavas 
mūzikas skolām.

Audzēkņi kopā ar skolotāju Ingu Rubeni 
Ventspilī

J

PROJEKTS

Ierīko diskgolfa trasi Pūzurgravā

Kandavnieku panākumi starptautiskajā 
konkursā “Es dzīvoju pie jūras”

Martas Luīzes 
Šmēlas darbs
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Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
krājuma glabātāja |

1953. gada sākumā ar Liepājas apga-
bala partijas komitejas biroja lēmumu par 
Kandavas rajona izpildu komitejas priekš-
sēdētāja vietnieku komandē Ivanu Jaņeviču 
(1917 – 1982)

1953. gada 5. martā Kuncevas vasarnī-
cā mirst PSKP ģenerālsekretārs, un „tautu 
tēvs” Staļins (īstajā vārdā Josefs Džugašvili, 
1878 – 1953)

1953. gada 30. aprīlī Kandavas pilsētu 
organizāciju, iestāžu un uzņēmumu dar-
binieki dodas kopējā gājienā uz fašistiskā 
terora upuru kapiem, lai noliktu vainagus 
un godinātu kritušo piemiņu. Krāšņus vai-
nagus uz kapiem noliek LKP Kandavas RK 
pārstāvji, rajona izpildu komitejas, Pa-
tērētāju savienības, Kandavas MTS un 
citu iestāžu un uzņēmumu darbinieki

1953. gada 1. jūlijā stājas spēkā 
PSRS Augstākās Padomes lēmums no-
teikt kolhoznieku saimniecību aplik-
šanu ar lauksaimniecības nodokli pēc 
cietām likmēm no vienas simtdaļas hek-
tāra piemājas zemes, kas atrodas sētas 
personīgā lietošanā, neatkarīgi no kol-
hoznieku saimniecību ienākumu kop-
summas, kurus viņi iegūst no personīgās 
saimniecības

1953. gada 4. un 5. jūlijā notiek ik-
gadējā mākslinieciskās pašdarbības ska-
te. Tajā piedalās 10 deju kolektīvi ar 155 
dalībniekiem, 11 jauktie kori ar 375 dzie-
dātājiem, 16 sieviešu kori ar 350 dziedātā-
jām un divi vīru kori ar 70 dziedātājiem

1953. gada 23. septembrī kultūras 
namā notiek šaha simultānspēle pret 
PSRS šaha meistarkandidātu Strautma-
ni. Pēc vairāk nekā trīs stundu ilgās cīņas 
spēle beidzas ar Strautmaņa uzvaru pār 
visiem dalībniekiem. Vissīvāko pretestību 
Strautmanim izrāda Kandavas vidusskolas 
9. klases audzēknis Zigurds Dauga, Kan-
davas lauksaimniecības mehanizācijas teh-
nikuma 2. kursa audzēknis Liepa, Kandavas 
apvienotās slimnīcas galvenais grāmatvedis 
Jēkabsons

1953. gada 17. un 18. oktobrī notiek 
Kandavas rajona lauksaimniecības izstāde. 
Tajā piedalās arī Kandavas rajona rūpkom-
bināts ar saviem ražojumiem: kaļķi, ķieģe-
ļiem, logiem, durvīm, bērnu dārza iekārtu, 
biešu un cukurbiešu izcēlājiem arkliem, 
maisu audumiem, gataviem maisiem un 
daudz ko citu

1954. gada 3. martā Kandavas rajona 
kultūras namā notiek laikraksta „Cīņa” la-
sītāju konference, veltīta „Cīņas” iznākša-
nas 50. gadadienai. Referātu lasa redakcijas 
„Cīņa” pārstāvis Kalniņš. Savus ierosināju-
mus un priekšlikumus izsaka astoņi lasītāji. 
Viņu vidū ir Kandavas vidusskolas direk-
tors O. Ozols, Kandavas MTS agronoms 
Jēkabsons, MTS direktors I. Nikolajenko 
un citi

1954. gada 7. martā Kandavas rajona 
kultūras namā pulcējas pilsētas un tuvāko 
kolhozu darbaļaudis, lai atzīmētu Starp-
tautisko sieviešu dienu. Ar referātu uzstājas 
LKP Kandavas rajona komitejas sekretāre 

Kalniņa. Noslēgumā kultūras nama dra-
matiskais kolektīvs skatītājus priecē ar R. 
Blaumaņa lugu „Ļaunais gars”

1954. gada 14. martā notiek PSRS 
Augstākās Padomes vēlēšanas. Vēlēšanās 
piedalās 99.98% no vēlētāju kopskaita

1954. gada 1. aprīlī Kandavas centra 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandā (BUK) 
ir 85 biedri, no viņiem aktīvi darbojas 35. 
Pie Kandavas BUK noorganizē DOSAAF 
pirmorganizācijas pulciņu ar 20 biedriem. 
Tā vadītājs ir Imants Laukmanis. Tiek iz-
dota sienas avīze „Uguns un Sargs”

1954. gada 1. maijā plkst. 12.00 sporta 
laukumā Jaunkandavā notiek svētku mī-
tiņš. Pēc mītiņa sākas apvienoto koru, kul-
tūras nama deju kolektīva un pūtēju orķes-
tra koncerts, bet plkst. 16.00 Jaunkandavā 
notiek plašas motokrosa sacensības, kurā 
piedalās arī Rīgas auto-moto kluba mo-
tobraucēji. Noslēgumā plkst. 20.00 kultū-
ras namā dramatiskais kolektīvs skatītājus 
priecē ar R. Blaumaņa lugas „Ļaunais gars” 
tautas izrādi

1954. gada 20. jūnijā Kandavas Ozolā-
jos notiek Kandavas rajona Dziesmu diena. 
Uz Kandavu no visām pusēm steidz dalīb-
nieki no Sabiles, Jaunpagasta, Vānes, Ze-
mītes, Pūres un citiem ciemiem. Dziesmu 
dienas virsdiriģents ir J. Lancers, diriģents 
Vilis Jankevics (1911 – 1994), tautisko deju 
vadītājs – Bērziņš. Plkst. 18.30 no kultūras 
nama uz Ozolājiem sākas koru un deju 
kolektīvu gājiens. Dziesmu dienā ierodas 
arī Dziesmu svētku virsdiriģents Haralds 

Mednis (1906 – 2000). Visi kolektīvi 
ir labi iestudējuši 1955. gada Dziesmu 
svētkiem paredzētos dziesmu un deju 
repertuārus un šinī vasarā aktīvi pie-
dalījušies visos koru un deju kolektīvu 
kopmēģinājumos, kā arī Dziesmu die-
nas ieskaņas koncertos Zentenē, Mat-
kulē un Jaunpagastā
1954. gada 21. jūnijā Kandavas lauk-

saimniecības un mehanizācijas tehniku-
mā noslēdzas eksāmenu sesija 1., 2. un 3. 
kursiem. No vairāk nekā 200 audzēkņiem 
nesekmīgas atzīmes saņem tikai divi: Mār-
tiņš Avotiņš un Grīnvalds, bet A. Balcers, 
Gunārs Vikstrems, Rolands Helde, Kārlis 
Šote, Ilgonis Dreifogels, Māris Baumanis 
u.c. saņem tikai labas un teicamas atzīmes. 
Pēc eksāmeniem 1. un 3. kursu audzēkņi 
dodas brīvlaikā, bet mācību praksē dodas 
1. mehāniķu kurss un 2. elektriķu kurss

1954. gada 27. jūnijā kārtējā Latvijas 
PSR II grupas meistarības spēlē futbolā 
Kandavā sastopas vietējā „Daugavas” ko-
manda ar Stendes „Lokomotīvi”. Spraigā 
cīņā uzvaru gūst Kandavas „Daugavas” ko-
manda ar rezultātu 4:2

1954. gada 30. jūnijā Kandavas vi-
dusskolā notiek piektais absolventu 
salidojums.

Skolas zālē pulcējas partijas un komjau-
natnes rajona komitejas pārstāvji, skolotāji, 
skolēni, viņu vecāki un viesi. Skolas direk-
tors O. Ozols atklāj atklāj svinīgo aktu un 
izsniedz gatavības apliecības, kā arī katrs 
absolvents saņem A. Fadejeva grāmatu 
„Jaunā gvarde”. Tikai ar labām un teica-
mām sekmēm vidusskolu beidz Skaidrīte 
Irbe, Māra Briede, Milda Saldeniece, Ligita 
Neimane un Anita Mediņa

1954. gada 1. jūlijā, ņemot vērā val-
dības lēmumu, kinoteātrī pazemina ki-
noizrāžu cenas caurmērā par 18 – 30 %. 
Jaunais cenu pazeminājums Kandavas ie-
dzīvotājiem dod iespēju vēl biežāk apmek-
lēt kinoteātri

1954. gada 31. jūlijā Kandavas lauk-
saimniecības un mehanizācijas tehnikumā 
notiek VII audzēkņu izlaidums. Tehnikumu 
beidz 38 jaunie speciālisti: tehniķi-mehāniķi 
un tehniķi-elektriķi. Ar izcilību beidz Ilgo-
nis Garokalns, Vilnis Auzenbahs un Ludis 
Melderis

1954. gada 10. septembrī ar Kandavas 
rajona Kandavas pilsētas DDP IK sēdes lē-
mumu, caurskatot Ventspils dzelzceļa sta-
cijas restorāna iesniegumu, nolemj piešķirt 
telpas bufetei Kandavā, Padomju ielā 29 (ta-
gad Lielā iela 29)

1954. gada 8. oktobrī Kandavas rajona 
Kandavas pilsētas DDP IK sēdē pieņem lē-
mumu piešķirt Kandavas lauksaimniecības 
mehanizācijas tehnikumam zemes gabalu, 
pieguļošu Abavas ielai, sporta laukuma ie-
kārtošanai platībā 3 ha

1954. gada oktobrī kinoteātris „Spar-
taks” ir izpildījis ienākumu plānu un virs 
plāna nopelnījis vairāk nekā 1000,- rubļu. 
No gada sākuma kinoteātrī 570 seansos fil-
mas ir noskatījies 41 tūkstotis skatītāju

1954. gada 27. decembrī Kandavas ra-
jona Kandavas pilsētas DDP IK nolemj Kan-
davas rajona BUB zemi 9. Maija laukumā 
Nr. 7 ugunsdzēsēju depo ēkas pagarināšanai 
32 m² apmērā

1954. gada 27. decembrī Kandavas ra-
jona Kandavas pilsētas DDP IK nolemj Kan-
davas rajona patērētāju biedrību savienības 
valdei piešķirt telpas Padomju ielā 8 (tagad 
Lielajā ielā 16) sakņu veikala ierīkošanai

1955. gada 11. februārī Kandavas rajo-
na Kandavas pilsētas DDP IK izdod rīkoju-
mu māju Raiņa ielā 7 nodot Kandavas pilsē-
tas bērnu silei, bet tur dzīvojošo pilsoni K. 
pārcelt uz ēku Talsu ielā 7

1955. gada 27. februārī notiek Latvijas 
PSR Augstākās Padomes un rajonu, pilsētu, 
pilsētu rajonu, ciematu un ciemu darbaļau-
žu deputātu padomju vēlēšanas

1955. gada martā Kandavas pilsētas ko-
munālo uzņēmumu kombināta dārzniecība 
tirdzniecības tīklam nodeva pirmos kilogra-
mus šā gada salātu.

Patlaban Kandavas iedzīvotājiem bez sa-
lātiem dārzniecība piegādā redīsus, selerijas, 
kā arī puķes – lefkojas un kallas. Visā drīzu-
mā pilsētas dārzniecība vēl vairāk palielinās 
agro dārzeņu piegādi iedzīvotājiem

1955. gada 1. aprīlī, lai uzlabotu Kan-
davas iedzīvotājiem satiksmi ar republikas 
galvaspilsētu, atklāj jauna autobusu līniju 
Kandava-Rīga. Autobuss no Kandavas atiet 
plkst. 6.00, bet pienāk no Rīgas plkst. 22.25.
Tuvākajā laikā uz šo autobusu pasažieri va-
rēs iegādāties biļetes arī dienu iepriekš

1955. gadā no 18. līdz 21. jūnijam 
Kandavas rajona bibliotēkas lasītavā notiek 
lietišķās un tēlotājas mākslas skate, kurā 
daudzi kandavnieki piedalās ar saviem rok-
darbiem, kokgriezumiem, zīmējumiem un 
citiem eksponātiem. Labāko darbu autorus 
apbalvo ar Goda rakstiem

1955. gada 19. jūnijā Kandavā notiek 
rajona Dziesmu svētki. Dziesmu svētki ir 
rajona koru un deju kolektīvu sasniegumu 
skate, kurā tie demonstrē savu gatavību pie-
dalīties Padomju Latvijas Dziesmu svētkos. 
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, koru un 
deju kolektīvu, kā arī to dalībnieku skaits ir 
ievērojami palielinājies. Dziesmu svētkos 
piedalās 27 kori ar 1160 dalībniekiem un 
8 deju kolektīvi ar 90 dejotājiem

1955. gada jūlijā Rīgā notiek trešie Pa-
domju Latvijas Dziesmu svētki. Mežaparkā 
uzceļ speciālu stacionāru estrādi, kurā vien-
laikus var novietoties ap 10 000 izpildītāju. 
Klausītājiem izbūvē ap 30 000 sēdvietu.

Kandavas hronika 1953.–1955. gads

Kinoteātris “Spartaks” ap 1955. gadu, 
pirmā no kreisās Zībiņa.

Kandavas vidusskolas vecā ēka / foto Imants Riekstiņš/

1954. gadā Kandavas 
apvienotajā slimnīcā 
sāk strādāt ilggadējā 
ārste Elvīra Austrupe 
(dz. Plātere, 1925–2018)

Ilggadējā ārste Elvīra Austrupe
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25. martā Kandavas novadā 
tika atzīmēta Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas diena. 
Pasākumi notika Matkules pa-
gastā, Zantē, Kandavas stacijā 
un Kandavā.

Dagnija Gudriķe

Kā pirmie piemiņas brīdī tieši 
pusdienas laikā pulcējās Mat-
kules pagasta ļaudis.

“Mēs esam pulcējušies, lai atcerētos.” – 
sacīja novada domes priekšsēdētāja viet-
niece Gunda Cīrule, kura kā matkulniece 
vienmēr piedalās šajā pasākumā - “Mums 
jāatceras šī diena, lai atdotu godu tiem, kas 
tika izvesti, lai atcerētos tos, kas gāja bojā, un 
godinātu tos, kas pārdzīvoja, – viņu bērnus 
un bērnu bērnus, kas daudzus gadus pēc 
tam, kad bija atgriezušies Latvijā, dabūja 
pārciest savu līdzcilvēku vienaldzību vai pat 
noraidošo attieksmi. Mēs noliecam galvas to 
priekšā, kas neatgriezās un noliekam ziedus 
un aizdedzam svecītes viņu piemiņai.”

“Pārlapojot izsūtīto sarakstus, tajos at-
rodu daudz pazīstamu dzimtu uzvārdus.” – 
uzrunājot sanākušos, sacīja Matkules kul-
tūras nama vadītāja Agnese Vanaga – “Pēc 
Latvijas valsts arhīva datiem no Matkules 
1949. gada 25. martā izsūtīti 154 iedzīvo-
tāji. Visiem galamērķis Tomskas apgabals. 
26. martā izsūtīti vēl astoņi. 28. martā – 
viens, kurš nosūtīts uz Omskas apgabalu. 
Ceļā dzimuši divi jaundzimušie.”

Matkules pagastā atceres dienas tiek 
atzīmētas pie piemiņas akmens. Šī vieta at-
rodas krustcelēs, izbraucot cauri Matkules 
centram. Kā jau ierasts, atnāk vien maza 
saujiņa, to, kas atceras un piemin deportā-
cijas. Tas ir mūsu pienākums šo dienu pie-
minēt, uzklausīt Sibīrijā izsūtīto stāstus un 
paturēt tos atmiņā, lai vēlāk nodotu jaunajai 
paaudzei. Šī doma bija galvenais vadmotīvs 
atceres pasākumā.

No Zantes 1949. gada 25. martā 
izsūtīja 63 iedzīvotājus

Piemiņas brīdī Zantē tika pārrunāti 
un atgādināti šīs drūmās dienas vēstu-
res fakti, skanēja dzeja un pieklusinātas 
melodijas, tika nolikti ziedi un aizdegtas 

svecītes represijās cietušo piemiņai. 
1949. gada 25. marta deportācijās no 
Zantes pagasta tika izvesti 63 nevainīgi 
cilvēki. Viņus deportēja uz Tomskas ap-
gabala Šegarskas rajonu. 

„Latviešu tautai liktenīgs datums – 
25. marts. Tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir 
emociju jūra. Nav jākaunas no asarām, kad 
pārcilājam atmiņas par to. Tās ir nevis izlu-
tināto, bet pazemoto sāpes. Vienīgi, runājot 
no sirds uz sirdi, var cerēt uz savstarpēju 
sapratni starp paaudzēm un tautām. Lai 
jaunā paaudze apjaustu 25. marta izsūtīša-
nas apmērus, jāiedomājas Dziesmu svētku 
gājiens – 40 000 priekā starojošu ļaužu. No 
Latvijas toreiz aizveda 42 975 cilvēkus. Divas 
latviešu straumes: viena, izdziedot un izde-
jojot prieku, otra – dodoties pretī nolemtī-
bai… Pirms 70 gadiem no Latvijas uz plašo 
Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 15 000 ģimeņu. 
Izsūtīto vidū bija gan bērni, gan sirmgalvji.

Nakts un tumsa. Lāse salta. Saka man: 
šai stundā vēlā Latvija tiek krustā kalta. Rau-
di cilvēk! Dievs lai žēlo. 

Tie ir dzejnieces Elzas Ķezberes vārdi, 
kura izturējusi izsūtījuma mokas, šos vārdus 
veltījusi pieminot tautiešus, kuru bērnību 
zem Latvijas debesīm pirms 70 pavasariem 
pārrāva 25. marta nakts.” – sacīja novada 
domes priekšsēdētāja Inga Priede, uzrunā-
jot pasākuma dalībniekus Kandavas stacijā. 
“Sibīrijas bērni nu paši izaudzinājuši bērnus 
un mazbērnus, bet atmiņas par zaudēto bēr-
nību nepārstās smelgt, tāpat kā nevar kokam 
aizaugt rēta, cirsta pavasara Māras dienā, tā 
nevar aizmirst baisos notikumus.”

Priekšsēdētāja uzsvēra, ka šis pasākums 
visvairāk jāvelta tieši jaunatnei, jo viņiem 
jāzina, ko izcietuši senči, kādas neizdzēša-
mas pēdas izvešana atstājusi viņu sirdīs un 
atmiņās.

Skaists pavasara rīts – 
skaudras atmiņas uz mūžu

“Šodien mēs atceramies septiņas des-
mitgades, kas pagājušas kopš tās baigās 
1949. gada 25. marta dienas, kas uzausa 

saulaina, pavasarīga ar pirmajiem strazdu 
treļļiem un cīrulīti debesīs. Bet ļaudīs val-
dīja uztraukums, neziņa un šausmīgas bai-
les.” – Kandavā atmiņās dalījās Dace Krā-
tiņa – “Es šo dienu atcerēšos visu mūžu. 
Man toreiz bija seši gadi, bet es to varētu 
kā gleznu uzgleznot- pieaugušie skrēja, ko 
katrs varēja, krāmēja mantas, vāca sausi-
ņus, visi gatavojās… No kaimiņu mājām 
atnākusī kaimiņiene, uz kuras rokām bija 
zīdainītis, raudādama teica, es nebraukšu, 
bez zīdainīša man vēl ir trīs bērni, lai mani 
nošauj tepat uz vietas… Es stāvēju viena 
pati, jo biju radu bērns, te ciemojos… Radi 
man sacīja, kā gan es viena palikšot, būšot 
jābrauc līdzi… Tādu es atceros šo dienu. Ir 
pagājuši septiņi gadu desmiti, pie akmens 
šodien stāv toreiz izvestie bērni, bet mūsu 
vecāku jau sen nav mūsu vidū. Visi bērni, 
mazs vai lielāks, slims vai vesels, visi tika 
sadzīti lopu vagonos un riteņiem klaudzot 
aizvesti pretī nezināmai nākotnei, briesmī-
gai nākotnei, kur valdīja bads, sals un izmi-
sums. Lai visiem toreiz izsūtītajiem mūžīga 
piemiņa mūsu sirdīs!”

Pasākumā Kandavā un Zantē piedalījās 
daudz skolu jaunatnes un, klausoties atmiņu 
stāstos, arī viņu acīs iemirdzējās asaras, tik 
sāpīgi un emocionāli tas bija. 

Paldies par emocionālajām vārsmām 
jauniešiem Rūtai, Rihardam, Ģirtam un 
atmiņu stāstiem Dacei Krātiņai un Ivaram 
Meilandam, kā arī Zantes pamatskolas sko-
lotājai Lailai Šaicanei par sagatavotajiem 
vēstures faktiem un skolotājai Agitai Hol-
šteinai par muzikālo noformējumu Zantē, 
bet Aināra Oliņa vadītajam ansamblim, 
par dziesmām Matkulē, kā arī Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem par 
emocionālo izpildījumu koncertā Kandavā.

“Lai ziedi piemiņas vietā gulst, lai sve-
cīšu gaisma kā sveiciens viņiem, tiem, kuri 
Latvijai zuda.... “ (R.Vērniece)

Skarbā Māras diena 
pirms 70 gadiem

Dzied Matkules vokālais ansamblis

Pie represēto akmens Kandavā

Dace Krātiņa dalās atmiņās par 1949. gada 25. martu
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Pagājušajā gadā, Valsts simtga-
des svētku ietvaros, uzņēmums 
SIA Linda un uzņēmējs Gun-
tars Indriksons saņēma Aiz-
sardzības ministrijas Atzinības 
rakstu par ieguldījumu sadar-
bībā ar Aizsardzības ministriju. 
Ar viņa ražoto grilu palīdzību 
NATO apmācību laikā Āda-
žos tika pabaroti aptuveni divi 
tūkstoši karavīru.

Dagnija Gudriķe, Iveta Pāža

Guntars Indriksons ir viens no pir-
majiem uzņēmējiem Kandavas 
novadā, kurš aktīvi nodarbojas 
ar uzņēmējdarbību jau vairāk kā 

25 gadus.
Ar uzņēmējdarbības konsultanti Ivetu 

Pāžu, tiekoties ar Guntaru, vispirms apska-
tījām ražotnes, kurās saimnieko uzņēmējs.

Apskatot uzņēmuma ražotnes bi-
jām pārsteigtas par darba apjomiem un 
daudzveidību. Domāju, ka liela daļa kan-
davnieku maz ko zina par sfērām, kurās 
tu darbojies kā uzņēmējs. Varbūt vari īsos 
vārdos pastāstīt, kā attīstījies tavs bizness 
no pirmsākumiem?

– Ar uzņēmējdarbību sāku nodarboties 
1993. gadā, esmu no tiem cilvēkiem, kas ne-
maz nezina, kā ir strādāt pie cita, jo vienmēr 
esmu bijis pats sev saimnieks. Tā kā mana 
dzīvesbiedre bija friziere, sākām ar frizētavu 
un nelielu parfimērijas veikaliņu. Daudzi 
bija skeptiski, kad sākām īrēt plašās telpas 
Sabiles ielā no domes, tik dārga īre, tik lielas 
telpas, nez kā nu būs?! Pēc kāda laika ēkai 
uzradās īpašnieki un dabūjām ēku nopirkt, 
tad arī pamazām attīstījāmies, paplašinājām 
veikalu, izveidojām jaunas frizētavas telpas. 
2005. gadā iegādājāmies viesnīcas ēku “Vec-
kandava”, kura durvis vēra apmeklētājiem 
pēc gada ar 17 viesnīcas numuriņiem un ka-
fejnīcas telpām. Ar metālapstrādes biznesu 
viss sākās it kā nejauši. Man ir labs draugs 
Jānis, kurš ir mednieks, un kādu dienu, gai-
dot kamēr medījums cepeškrāsnī gatavojas, 
sākām domāt, cik ilgi to cepeškrāsnī cepsim, 
vajadzētu dažādības pēc nokūpināt. Sākām 
internetā meklēt kūpinātavu piedāvājumu, 
it kā piedāvājums liels, bet papētot tuvāk, 
kur tad var nopirkt- Amerika, Amerika, Ei-
ropā vispār piedāvājumu nav. Sapratām, ka 
jāraksta projekts un jāsāk ražot. Iegādājos 
plazmas iekārtu, rokas locītāju caur LIAA 
(Latvijas investīciju un attīstības aģentūra), 
viņi pat sākumā negribēja noticēt mūsu ide-
jai, domāja- kārtējā naudas izkrāpšana caur 
projektiem. Projekta rakstīšanu uzņēmās Jā-
nis, manā ziņā bija finanšu joma. Sākām ar 
kūpinātavām ar gāzes degļiem, aizbraucu uz 
Pūri uz gadatirgu ar savu preci, visi ļoti ie-
interesēti par mūsu kastīti, līdz brīdim, kad 
pateicu, ka apakšā gāzes deglis. O nē, viņiem 
vajag ar malku. Sapratu, ka jābūvē kurtuvīte 
ar malku, tāds prototips ar malku līdz šim 
nekur pasaulē nebija redzēts. Tā nu man 
negribot radies inovatīvs produkts. Man ir 
patents ABAS smokehouse preču zīmei. 

Cik gadus jau nodarbojies ar 
metālapstrādi?

– Nu jau desmito gadu. Projekts tika 
uzrakstīts 2009.gadā. Sākumā īrēju telpas 
vecajā radiorūpnīcā, tad pamazām augām, 
iegādājāmies ēkas un zemi no Latvijas pro-
pāna gāzes, kur bija viņu kantoris Kandavā 
Rūmenes ielā. Vēlāk iegādājāmies telpas 
Jelgavas ielā, kur kādreiz atradās kafejnīcas 
“Ieviņa” cehs. Tā pa vairākām adresēm arī 
saimniekojam.

Cik cilvēku ir nodarbināti tavā 
uzņēmumā?

– Kopā mēs esam 26 cilvēki, kas it kā 
liekas nemaz nav daudz, apgrozījums ir ap-
mēram miljons gadā, tas ir ne liels, ne mazs, 
normāls. Ideja ir tāda, ka veikalu apgrozī-
jums samazinās, metālapstrādes ražotnes 
apgrozījums- pieaug. Pieprasījums ir, atliek 
tikai izpildīt. Pamatprodukcija ir grili un 
kūpinātavas, un citas metāla konstrukcijas, 
gan lielākas gan mazākas. Paši, savā nelie-
lajā galdniecībā, izgatavojam arī griliem un 
kūpinātavām nepieciešamās koka detaļas. 
Lielāko daļu produkcijas realizējam vairum-
tirdzniecībā, nelielu daļu notirgojam paši.

Sadarbojaties ar Latvijas tirgotājiem, 
vai esat jau arī izgājuši ārpus republikas 
robežām?

– Mūsu sadarbības partneri ir Lietuvā, 
Zviedrijā, Somijā, nedaudz Igaunijā un pro-
tams, Latvijā. Tas ir tirgus, kur esam pabrau-
kājuši pa izstādēm, kur nav jautājumu par 
mūsu produktu, to pazīst. Šajā sakarā, kāds 
interesants stāsts. Bijām izstādē Norvēģijā, 
pie mums pienāca puisis no Dienvidāfri-
kas, viss viņu ļoti ieinteresēja, viņa dzimtenē 
šāda produkta neesot, nopirka to un tagad 
arī Āfrikā ir viena mūsu kūpinātava. 

Ja salīdzinām pienesumu no veikaliem 
un metālapstrādes, tad svaru kauss vien-
nozīmīgi nosveras par labu kūpinātavām 
un griliem?

– Protams, to nevar salīdzināt. Visa peļ-
ņa nāk no metālapstrādes, veikali, kafejnīca, 
viesnīca, peļņu nenes, gluži otrādi.

Varbūt tad nemaz nav vērts ar to 
nodarboties?

– Brīžiem tāda doma galvā iešāvusies, 
bet šobrīd – nē. Vasarās viesnīca dod savu 
pienesumu, ziemās – nē. Viss ir atkarīgs no 
tā, cik bieži Kandavā un apkārtnē notiek 

lieli sporta pasākumi. Kad bija atvērta kar-
tinga trase, katrā otrajā nedēļas nogalē tur 
notika sacensības, viesnīcā vietas bija aiz-
ņemtas. Tāpat, ja notiek lieli basketbola 
turnīri, sporta nometnes u.c. Tas nav no-
slēpums, ja mēs savā mazpilsētā vēlamies 
attīstīt tūrismu, tad vispateicīgākā joma 
ir sporta tūrisms. Ierodas daudz skatītāju, 
plus sportisti, treneri, apkalpojošais perso-
nāls, tie ir stabili ieņēmumi. Ja cilvēks pār-
guļ viesnīcā vienu nakti, tas nav rentabli, ja 
atbrauc uz nedēļu, kā tas ir treniņnometnēs, 
tā ir pavisam cita lieta.

Kāds ir gada apgrozījums metālap-
strādes ražotnē?

– Pagājušā gadā tie bija četri tūkstoši 
grilu un apmēram tūkstotis kūpinātavu. Iz-
skatās, ka šogad apgrozījums augs. Ziemā 
veidojam produkcijas uzkrājumu, lai tad, 
kad sākas sezona, varētu apmierināt piepra-
sījumu. Bet nav tā, ka ziemas sezona ir gluži 
klusa, varbūt mazāk pērk grilus, bet kūpi-
nātavas visu cauru gadu pieprasa apmēram 
vienādi. Ziemā aktivizējas mājražotāji, kas 
kūpina gaļu.

No kurienes iepērkat metālu?
– No „Severstal Distribution” (LAT), no 

Lietuvas, Igaunijas, kur lētāk. Ja šo biznesu 
uzsākot, pats meklēju piegādātājus, tad ta-
gad jau mani uzmeklē. 

Cik reižu šo desmit gadu laikā pieau-
gusi metāla cena?

– Cena svārstījusies, uz augšu, uz leju, 
visaugstākā cena bija pagājušā gada rudenī 
kad ASV prezidents Tramps pateica par ie-
vedmuitām, sacēlās neliels tracis un melna-
jam metālam cena uzskrēja līdz pat 900 eiro 
par tonnu bez PVN.

Kādi ir Tavi nākotnes plāni?
– Runājot par nākotni. Lauku atbalsta 

dienests ir jau apstiprinājis projektu plazmas 
griešanas iekārtas iegādei, tā būs viena no 
modernākajām Kurzemē. Varēs izgriezt me-
tālu pēc tehniskajiem datiem līdz pat 50 mi-
limetriem biezumā. Domāts arī par jaunas 
ražošanas ēkas būvniecību. Lai labāk pārdo-
tu mūsu produkciju, nepieciešams printēt 
uzlīmes, tādēļ pieaugot uzlīmju apjomam, 
izdomājām tās printēt uz vietas, nopirkām 
lielformāta printeri. Tagad varam izdrukāt 

dažādus plakātus, uz dažādiem materiāliem, 
līdz 1,6 metriem platumā un neierobežotā 
garumā. Varam apdrukāt T-kreklus, izga-
tavot uzlīmes, banerus, cepurītes, dažādus 
reklāmas stendus. Jaunā iekārta darbībā ir 
tikai kādu mēnesi, iespējas ir daudz un da-
žādas, pieprasījums jau tagad ir lielāks, nekā 
es gaidīju. Domāju, ka ar pavasari tas tikai 
pieaugs.

Un kā ar kadriem?
– Tāpat kā visiem uzņēmējiem, ir prob-

lēmas. Trūkst speciālistu ar specifiskām zi-
nāšanām, piemēram CNC operatori, kons-
truktori, rasētāji. Lai strādātu ar lielformāta 
printeri nepieciešams darbinieks ar labām 
Photoshop un Ilustrator programmu pras-
mēm. Nācās apmācīt darbinieku pilnīgi no 
nulles.

Bez uzņēmējdarbības, esi arī novada 
domes deputāts?

– Savulaik iesaistījos politikā tādēļ, ka 
uzskatīju, ka pretimnākšanas uzņēmējdar-
bībai no pašvaldības puses trūkst, un arī 
joprojām tā varētu būt labāka. Novēroju ka 
daudzi meklē iemeslus, lai kaut ko nedarītu, 
bet man kā uzņēmējam ir gluži otrādi, jārī-
kojas, jāmeklē kā to savukārt izdarīt...

Un kad tu atpūties?
– Ar atpūtu ir slikti. Varbūt tādēļ, ka ir 

seši bērni, no kuriem puse vēl pavisam mazi. 
Domāju, kad bērni izaugs, būs vairāk laika 
atpūtai. Vecākais dēls jau pieaudzis, strādā 
pie manis, vecākā meita mācās vidusskolā. 

Cik lielai dūšai ir jābūt, lai nodarbotos 
ar uzņēmējdarbību? 

– Kā jau sākumā minēju, dūšas man pie-
tiek, es nemaz nevaru iedomāties, ka būtu 
citādi. Esmu pieradis, ka man pašam jādo-
mā kā izdzīvot. Protams, mēģinu arī prog-
nozēt vairākus gājienus uz priekšu. Kad gāja 
labi ar veikalu, sapratu, ka tā nebūs mūžīgi, 
ka kaut kas jāliek klāt, kaut kas jāražo pa-
šam. Un tad arī atnāca ideja par kūpināta-
vām, it kā nejaušība, apstākļu sakritība, bet 
tā tam laikam vajadzēja notikt. Kad sākām, 
visi teica, tik maza niša, kam tas vajadzīgs, 
tas nav populāri… Bet aizgāja. Lielākā daļa 
no Latvijas labākajiem restorāniem izmanto 
mūsu kūpinātavas- Mārtiņš Rītiņš, Elmārs 
Tannis, “Čarlstons”, “36.līnija”, Zupu resto-
rāns un citi. Metālapstrādes ražošanas ap-
joms pieaug, nākuši klāt jauni veikali, kuri 
tirgo mūsu produkciju, šobrīd tie ir – tirdz-
niecības nams “Kurši”, KSENUKAI Latvija, 
DEPO DIY, Cenuklubs.lv. 

Mana stiprā puse jau no bērnības ir ma-
temātika un loģiskā domāšana. Tas varbūt 
arī palīdzējis man šos divdesmit piecus ga-
dus noturēties uzņēmējdarbībā. Apakšā vi-
sam jau, plus-mīnus, ir tā matemātika. Ru-
nājot par biznesa plāniem, es parasti sāku no 
otra gala, izrēķinu, cik man būs izdevumi, 
tad – cik jābūt ieņēmumiem. Ja saprotu, ka 
ieņēmumi būs mazāki nekā izdevumi, tad 
nemaz nav ko sākt. Ja tas ir reāli, tad vērts 
riskēt. Jā, varu teikt, ka matemātiskā domā-
šana uzņēmējam ir ļoti svarīgs priekšnotei-
kums veiksmīgam biznesam.

Uzņēmējam galvenais ir matemātika 
un loģiskā domāšana

Guntars Indriksons saņem Aizsardzības ministrijas Atzinības rakstu



www.kandava.lv
9KANDAVAS

NOVADA VĒSTNESISSPORTS

“Kandava/COMPOR” pret “Valmiera Glass VIA”-2 (summā 190:150)
Pirmās spēles rezultāts - 90:89 
Otrās spēles rezultāts 100:61 
Sezonas gaitā kandavnieki uzvarējuši 

abās savstarpējās spēlēs – izbraukumā ar 
94:76, savā laukumā ar 96:88.

Astotdaļfinālā favorītiem pirmais panā-
kums nāca smagāk. Valmierieši bija vadībā 
spēles lielākajā daļā, lielāko pārsvaru sasnie-
dzot 22. minūtē (47:39). Tomēr galotnē dro-
šāka roka bija “Kandavai” – Guntara Strāķa 
precīzais trīspunktnieks 25 sekundes pirms 
beigām viesiem nodrošināja minimālu pār-
svaru – 89:90 (21:18, 41:39, 64:64).

“Kandava/COMPOR” vienībai Arvis Sav-
čenko guva 22 punktus, izcīnīja 7 bumbas un 
izdarīja 8 rezultatīvas piespēles, Ritvars Kau-
liņš guva 16 punktus un izcīnīja 13 bumbas.

Otrajā spēlē Kandavā mājinieku pār-
svars neradīja šaubas kopš otrās ceturtdaļas 
vidus – 100:61 (17:13, 46:23, 65:38). Uzva-
rētājiem Kristaps Gotfrīds guva 26 punktus.

Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas pir-
majā ceturtdaļfināla sērijas spēlē 28.martā  
“Kandava/Compor” izbraukumā ar negai-
dīti lielu starpību – 32 punkti sakāva Rīgas 
Stradiņa Universitātes komandu, spēles re-
zultāts 59:91 Kandavas komandas labā.

Otrajā ceturtdaļfināla spēlē 31.martā 
pret RSU bija pretējs scenārijs, Kandava/
COMPOR piedzīvoja zaudējumu ar rezul-
tātu 85 : 103. 

Izšķirošā trešā spēle līdz divām uzvarām 
notiks 2. aprīlī Hanzas vidusskolā. Rezultā-
tiem sekojiet www.kandava.lv 

24. martā Cēres sporta hallē norisinājās piektais un jau noslē-
dzošais posms Kandavas novada čempionātā zāles futbolā.

Turnīra kopvērtējumā 1. vieta – BUKI 
(Saldus), 2. vieta – UNIVERSĀLIE SPOR-
TISTI (Kandava), 3. vieta – XXX (Kanda-
va), 4. vieta – RŪMENE ( Kandava), 5. vie-
ta – PŪRE, 6. vieta – Z/S Arvo.

Rezultatīvākais spēlētājs – Dmitrijs 
Novgorodskis (BUKI). Vērtīgākais turnīra 
spēlētājs – Laimis Projums (XXX). Labā-
kais vārtsargs – Mārcis Rēderis (Universā-
lie Sportisti)

22. martā Cēres sporta hallē norisinā-
jās Kandavas novada kausa izcīņa florbolā, 
šis jau bija noslēdzošais posms. 

Kopvērtējums Kandavas novada kausa 
izcīņa florbolā:

1. vieta Cēres „Spartaks”
2. vieta Džūkste
3. vieta Nurme (Lauciene)
4. vieta Gudrie dīķa bērni(Zemīte)
5. vieta Kandava

Labākais vārtsargs – Marians Pēter-
sons (Cēre), vērtīgākais spēlētājs Jānis 
Ieviņš (Nurme)

Kandavas novada kausa izcīņa šautriņu mešanā
16. martā Kandavas sporta hallē no-

risinājās 5. kārta Kandavas novada kausa 
izcīņā šautriņu mešanā.

Rezultāti:
1. vieta – G. Staris (Kandava)
2. vieta – I. Dūniņš (Kandava)
3. vieta – V. Purviņa (Kuldīga)

Kandavnieki izcīna 3. vietu 
Latvijas pašvaldību 
veterānu-senioru 56. sporta 
spēļu finālsacensībās

Talsos norisinājās Latvijas Sporta vete-
rānu-senioru (LSVS) pašvaldību 56. spor-
ta spēļu finālsacensības telpu futbolā, kur 
mūsu Kandavas komanda izcīnīja 3. vietu!

Engures novada 
čempionāts basketbolā

Arī Engures novada čempionātā 
basketbolā ir sākušās “play off ” spēles, 
kur mūsu KKSP/Kandava komanda jau ir 
izcīnījusi vienu uzvaru ceturtdaļfinālā.

Kandavas novada 
čempionāts basketbolā

Kandavas novada čempionātā basket-
bolā jau norit ceturtdaļfināla spēles. Čet-
ras stiprākās komandas, kas tikušas ceturt-
daļfinālā ir – BJSS1, Jaunie veterāni, RGR 
Pluss un Pūre.

Kandavas 
novada kausa 
izcīņa florbolā

Noslēdzies Kandavas novada 
čempionāts zāles futbolā

Kandava/COMPOR komanda 
iekļūst ceturtdaļfinālā
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Kandavas novada dome 
īsteno projektu „Slimību 
profilakses un veselības veici-
nāšanas pasākumi Kandavas 
novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.

Inita Tamsone | Projektu vadītāja |

Projekta „Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas pasākumi 
Kandavas novadā” mērķis ir uzla-
bot pieejamību veselības veicinā-

šanas un slimību profilakses pasākumiem 
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo 
īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzī-
votājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas 
novadā.

Projekta ietvaros slimību profilakses 
pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 9 ak-
tivitātes, aptverot atkarību mazināšanu, 
sirds asinsvadu slimību profilaksi un garī-
gās veselības profilaksi. Bet veselības veici-
nāšanas pasākumu īstenošanai tiks īsteno-
tas 25 aktivitātes, aptverot garīgās veselības 
veicināšanu, reproduktīvās veselības veici-
nāšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot 
vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī 
rīkojot veselīga uztura seminārus.

Projekts tiks realizēts laika periodā no 
2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 30. de-
cembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs vis-
maz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.

Kopējās projekta izmaksas ir 
100 829,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā 
fonda finansējums 85 704,65 EUR apmērā 
un valsts budžeta finansējums 15 124,35 
EUR apmērā.

Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas novadā

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē
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Sporta centrs BD
Kūrorta ielā 1, Kandava

Trešdienās ir 
iespēja apmeklēt saunu un dušu

no plkst. 16.00 līdz 21.00
Senioriem un bērniem dušai atlaide 40%.

Sīkāk zvanot pa tālruni: 26303869

6. aprīlī 
11.00-15.00 Satiec savu meistaru Kandavā – 
Amatnieku biedrībā “Pūra lāde” Kandavā Ūdens ielā 2
18.00 “Kandava – vai tevi pazīstu? – erudīcijas 
spēle starp Kandavas pilsētas uzņēmumiem, 
iestādēm – ieeja 1 eiro – Kandavas kultūras namā 
18.00 “Iedejojam pavasari Zantē” VPDK “Ducele” 
un JDK “Sīpa” 5 gadu jubilejas koncerts – ieeja 1 
eiro – Zantes kultūras namā
19.00 Šķēdes Dailas teātra sadzīviska drāma ar 
komēdisku piesitienu “Nepilns simts” – ieeja 2 eiro 
– Cēres pamatskolā

7. aprīlī
12.00-16.00 Satiec savu meistaru Kandavā – 
Amatnieku biedrībā “Pūra lāde” Kandavā Ūdens ielā 2

8. aprīlī
19.00 Kino “Klases salidojums” – ieeja 3 eiro – 
Vānes kultūras namā

10. aprīlī
13.00 Kino bērniem “Lote un pazudušie pūķi” – 
ieeja 2,50 eiro – Cēres pamatskolā

11. aprīlī
12.30 Multfilma “Lote un pūķi” – ieeja 2 eiro –
Vānes kultūras namā
19.00 Latviešu kinofilma “1906” – ieeja 3 eiro – 
Kandavas kultūras namā

12. aprīlī
16.30 Jauniešu un pusaudžu pēcpusdiena Matkulē 
– Gatavos mašīnu trasītes no kartona – Nāc 
darboties! – Matkules kultūras namā
17.00 Filma “Blakus” – ieeja 3 eiro – Zemītes tautas 
namā

13. aprīlī
18.00 Sadzīviska komēdija “Laulību treniņu 

aģentūra” Ventspils novada Vārves pagasta 
amatierteātra “Vārava” iestudējumā – ieeja 1,50 
eiro, skolēniem – 1eiro – Matkules kultūras namā

15. aprīlī
12.30 Multfilma “Lote un pazudušie pūķi” – ieeja 2 
eiro – Zantes kultūras namā
19.00 Kino “1906” – ieeja 3 eiro – Vānes kultūras 
namā

17. aprīlī
10.00 Cēres jauno dziedātāju koncerts “Cēres cālis 
2019” – Cēres pamatskolā
18.30 Jaunais brīnumu cirks – ieeja 6 ;8;10 eiro – 
Kandavas kultūras namā

18. aprīlī
13.00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena ”Zaļās 
ceturtdienas cienasts” – Zantes kultūras namā 

19. aprīlī
11.00 Krusta ceļš – Kandavas katoļu baznīcā
18.00 Kino “Blakus” – ieeja 3 eiro – Cēres 
pamatskolā

20. aprīlī
17.00 Nakts vigīlija – Kandavas katoļu baznīcā

21. aprīlī
17.00 Multfilma “Lote un pazudušie pūķi” – ieeja 2 
eiro – Zemītes tautas namā

22. aprīlī
Kino “Blakus” – ieeja 3 eiro – Vānes kultūras namā 

24. aprīlī
11.00-18.00 Kandavas novada skolu teātru diena – 
Kandavas kultūras namā
18.00 Zantes pamatskolas sadziedāšanās 
pasākums kopā ar vecākiem – Zantes kultūras 
namā 

26. aprīlī
10.00 Kandavas novada Lūgšanu brokastis 
“Ticēt, kā bērni tic…” Dažādu konfesiju garīdznieku 
un novada domes vadības uzrunas, muzikālas 
dāvanas no Talsu kristīgās vidusskolas zvanu 
ansambļa – ieeja ar ielūgumiem. Lai saņemtu 
ielūgumu rakstīt uz e-pastu: knifkandava@inbox.lv – 
Pensionāru Dienas centra zālē

27. aprīlī
13.00 Labdarības koncerts “Laimīgas sirds diena” 
sadarbībā ar Zantes ģimenes atbalsta centru – 
Zantes kultūras namā 

29. aprīlī
16.00 Spēļu pēcpusdiena un galda hokeja turnīrs – 
Aicināti visi, kas vēlas spēlēt galda tenisu, novusu, 
riču-raču, cirku u.c. spēles! – Zantes kultūras namā

30. aprīlī 
13.30 Cirks “Oki, doki” – ieeja 1,50 – Vānes kultūras 
namā
20.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās “Tīrie 
joki” – Vānes kultūras namā

1. maijā
10.00 Pavasara stādu tirdziņš – skvērā pie 
Bruņinieku pilskalna

4. maijā
10.00 Latvijas Republikas Neatkarības dienas 
svinības Kandavā, “Ģimeņu godināšanas 
pasākums ”Esmu dzimis Kandavas novadā” – 
Kandavas kultūras namā, Promenādē
18.00 Baltā galdauta svētki Matkulē – Pupu 
stādīšana, kopīgs palaunadzis pie balti klāta galda. 
Ieeja bez maksas, līdzi ņemot groziņu ar kādu 
latvisku gardumu.
22.00 Balle pie galdiņiem, spēlēs J. Pavlovs – ieeja 
5 eiro – Cienasts pašu ziņā-Matkules kultūras namā

Kandavas Tūrisma informāci-
jas centrā pagājušā gadā Lat-
vijas simtgadi varējām svinēt 
jaunās, gaišās un siltās telpās 
vecpilsētas centrā Ūdens ielā 2 
pie Promenādes. 

Anda Štrausa | Kandavas TIC tūrisma 
informācijas konsultante |

Pārvācoties, ne vienu dienu centru 
apmeklētājiem neaizslēdzām. Da-
žas dienas, kamēr izvietoja ceļazī-
mes, varbūt bija grūtāk atrast biroju. 

Citu novadu kolēģi mūs gan iepriekš brīdi-
nāja, lai rēķināmies ar apmeklētāju skaita 
kritumu. Tomēr mēs to nepiedzīvojām. 
Mūsu centra apmeklējums un pakalpojumu 
izmantošana salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu pieaugusi 2,3 reizes (2017.gadā 2803 
personas un 2018.gadā - 6394). Precīzi pusi 
no pagājušā gada atradāmies vecpilsētas 
centrā, kur autobusiem iebraukšana ir ne-
daudz apgrūtināta. Tomēr tas, kopš pārvāk-
šanās, nevienam vairs nav šķērslis bijis.

Kopš pagājušā gada rudens strādājam 
citā režīmā, proti, visu gadu esam atvērti 
sestdienās un aukstajā sezonā centrs ir slēgts 
pirmdienās un svētdienās, bet no maija līdz 
septembrim atvērts katru dienu.

Lielais apmeklētāju skaita pieaugums 
ir skaidrojams arī ar atrašanos līdzās amat-
nieku veikaliņam „PūraLāde”, kuru atklāja 
pagājušā gada rudenī. Tāpat „Kafijas un 
tējas svētku” laika norises, kartingu trases 
atbalstītāju pieplūdums, nododot parakstus 
un skaistais rudens, kad īpaši Latvijas ap-
meklētāju plūsmas pieaugums bija vērojams 
sestdienās (2018. gada oktobrī apkalpojām 
1074 tūristus, turpretim iepriekšējos gados: 
2017. g. – 145, 2016. g. – 272, 2015. g. – 342). 

Arī vasaras mēnešos apmeklējums bija 
ievērojams, salīdzinot ar iepriekšējiem ga-
diem (2018.g. jūlijā 891 personas, 2017.g.- 
347, 2016.g.- 458. 2018.g.augustā 854 perso-
nas, 2017.g.- 379, 2016.g.- 454). Tikai 2013.
gada jūlijā mums bija vairāk tūristu (1109) 
nekā pagājušā gadā, pateicoties vērienīgam 
orientēšanās pasākumam, kad vienā dienā 
apmeklētāju skaits pārsniedza 600 cilvēku. 

Ārzemju tūristu skaits ir pārsniedzis 
pustūkstoti (550) un tik daudz viesu mūsu 
pakalpojumus izmantojuši pirmo reiz 
(2017.g. – 251, 2016. g. – 305, 2015. g. – 501). 
Pirmo reiz pie mums iegriezās un palicis at-
miņā 8.marta viesis no Ķīnas, sazinājušies ar 
mums bija arī iepriekš, bet apmeklēja pirmo 
reiz. Vēl pie mums pirmo reiz bija ieradušies 
Marokas, Kipras un Indonēzijas tūristi, kā arī 
ģimene no Katalonijas. Pagājušā gadā mūs 
apmeklējuši pavisam 40 valstu pārstāvji. Jau 
ierasts, ka visvairāk no citu valstu tūristiem 
pie mums ierodas vācieši (145), Krievijas tū-
risti (68), Igaunijas viesi (37), francūži (29), 
lietuvieši (25), čehi (23), spāņi (21), amerikā-
ņi (19), nīderlandieši (17) un citi.

Pagājušā vasara palikusi atmiņā ar no-
slēgtajiem ceļotājiem, kuri ceļo vieni vai vai-
rāki kopā, bet sākumā nevēlas kontaktēties. 
Bikli paņem karti un aiziet. Un tad pēc pāris 
vai vairāk stundām atgriežas un ar sajūsmu 
stāsta par redzēto. 

Šopavasar īpaši sestdienās un saulainās 
dienās pie mums atkal sākuši vērsties ceļo-
tāji, meklējot kādu kafejnīcu, kāzu svinību 
vietas, maršrutu un informāciju par eksotis-
kākām zemēm.

Par statistiku vairāk varat uzzināt visit-
kandava.lv/statistika.

Šogad Kandavas Tūrisma informācijas 
centrs plāno 8. maijā rīkot pieredzes brau-
cienu uz Kuldīgas pusi. Par pieteikšanos un 
ekskursijas programmu interesēties Kanda-
vas TIC un mājas lapā.

1. maijā līdzās Stādu tirgum, rīkosim ak-
tīvās tūrisma sezonas atklāšanu un „Glieme-
žu modināšanas” pasākumu.

4.-6.maijā aicinām paviesoties arī mūsu 
novada vairākās saimniecībās „Atvērtās die-
nas laukos 2019”, kas jau vairākus gadus no-
tiks Latvijā un Lietuvā, celotajs.lv.

Reģistrēti 
jaundzimušie

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

28. martam reģistrēti 5 jaundzimušie:
Sindija, Patrīcija, Elīza, Annija un Rafaels!

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

Sveicam martā salaulātos 4 pārus!
Sirsnīgi sveicieni jaunlaulātajiem –

Ingai un Jānim Junkeriem.

*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

Laulību noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2019. gada 25. februāra līdz  
28. martam reģistrēti mirušie: 

Balgalve Sigita (1972) Kandava
Dišlers Voldemārs (1926) Kandava

Jurkova Ērika (1942) Kandava
Lagzdiņš Gatis (1996) Vānes pagasts
Laizāne Jūlija (1931) Rūjienas novads

Ošenbergs Žanis (1935) Kandavas pagasts
Pakalns Ludis (1934) Kandava
Strazds Agris (1959) Kandava

Špaks Antons (1963) Talsu novads
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

* * *
Aprīļa mēnesī divi pāri 

svinēs Zelta kāzu jubilejas
Sveicieni Zelta kāzās Guntai un Edgaram 

Insbergiem! 

Dod Dieviņi otram dot,
Ne no otra mīļi lūgt.

Izsaku vissirsnīgāko pateicību  
Viesturam Dreimanim par atsauksmi un 
tūlītēju atbalstu man tik sarežģītā situācijā. 

Novēlu šim labajam cilvēkam veiksmi, 
mīlestību, panākumus Latvijas “zaļā zelta” 
kopšanā, sirdsprieku un Dieva palīdzību.

Ar patiesu cieņu Elga Liepiņa

Pateicība

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

Kandavas novadā 2018. gads – 
tūrismā pozitīvo pārmaiņu gads
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, 

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

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 4 (168). 
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, 
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr. : 63107362, e-pasts: info@kandava.lv. 
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic: 
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas 
novads atsavināšanu, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli

Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, Cē-
res pagasts, Kandavas novads (kadastra nu-
murs 9044 003 0030) sastāv no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9044 003 0030 un ko-
pējo platību 10,43 ha.
Izsoles objekta sākumcena 105000,00 eiro, 
nodrošinājums –10500,00 eiro. Izsole ar augš-
upejošu soli notiks 2019. gada 29. aprīlī plkst. 
11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 
Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemak-
sājama līdz 2019.gada 26.aprīlim, Kandavas 
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UN-
LA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas 
kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu 
nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš sa-
skaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem var 
iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā 
www.kandava.lv. 

Izsludināts LEADER projektu konkurss
Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina LEADER 
projektu iesniegumu konkursa 7. kārtu lauku attīs-
tībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” (apakšpasākuma 
kods – 19.2.) aktivitātē “Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” atbilstoši 2015. 
gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasā-
kumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 
26.03.2019. – 26.04.2019.
Projektu īstenošanas vieta – Kandavas Partnerī-
bas teritorija: Kandavas novads, Jaunpils novads, 
Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma novadā.
Kopējais izsludinātais finansējums:
457158,59 EUR. 
Izsludinātas šādas Rīcības pa stratēģiskajiem 
mērķiem: 1.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai” (Mērķis M1 – Veicināt 
mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu 
un attīstību) – 244 680,58 EUR ; 2.Rīcība “Atbalsts 
vietējās teritorijas sakārtošanai” (M2 – Atbalstīt 
publiskās infrastruktūras attīstību, pieejamo 
dabas resursu, vēsturiskā un kultūrvēsturiskā 
mantojuma attīstītību, racionālu izmantošanu un 
apsaimniekošanu) – 94 623,67 EUR; 3.Rīcība “At-
balsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” 
(Mērķis M3 - Veicināt sabiedrisko aktivitāšu at-
tīstību) – 107  616,74 EUR; 4.Rīcība “Atbalsts iz-
glītojošiem pasākumiem” (Mērķis M3 - Veicināt 
sabiedrisko aktivitāšu attīstību) – 10 237,60 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš: 1) ja tiek veikta 
būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta 
īstenošanas termiņš 2 gadi no Lauku atbalsta die-
nesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu; 2) pārējiem projek-
tiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
3)ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attie-
cināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā per-
sonāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” 
izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta ko-
pējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana: 
TIKAI ELEKTRONISKI: - Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), 
https://eps.lad.gov.lv/login.
Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja: Inta Haferberga, 
tālr. 28390394, e-pasts: intaha@inbox.lv. 
Cita informācija: Ar Kandavas Partnerības at-
tīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam (sabied-
rības virzīta vietējā attīstība) var iepazīties: 1)
biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu 
ielā 11, Kandavā; 2)biedrības mājaslapā: www.
kandavaspartneriba.lv; 3) informācija par pro-
jektu konkursu pieejama Lauku atbalsta die-
nesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/
atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/leader/
pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/.

Infa Haferberga,  
Biedrības “Kandavas Partnerība” vadītāja

IZSOLE

Par masas ierobežojumiem 
pavasara šķīdoņa laikā
Šķīdonī var braukt: Avots: VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Siltā laika ietekmē atsevišķos grants 
autoceļu posmos, tostarp arī uz mūsu 
novada ceļiem, ir iestājies šķīdonis un 
tiek ieviesti autotransporta masas ie-

robežojumi – liegta pārvietošanās transpor-
tam, kas smagāks par 10 tonnām.

Šķīdoņa laikā transporta masas iero-
bežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra 
konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespēja-
mo bojājumu izvērtēšanas. Aktuālā infor-
mācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir 

ievietota VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turp-
māk –  LVC) www.lvceli.lv, kā arī ir pieeja-
ma, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas 
informatīvo tālruni 80005555. 

Vēršam uzmanību, ka šķīdoņa laikā pār-
vadātājiem netiek izsniegtas nekādas spe-
ciālās atļaujas un ceļu satiksmes noteikumi, 
tai skaitā ceļa zīmes, ir jāievēro visiem satik-
smes dalībniekiem. Ceļu satiksmes noteiku-
mu ievērošanu kontrolē Valsts policija. LVC 
aicina Valsts policiju šķīdoņa laikā pievērst 
pastiprinātu uzmanību masas ierobežojumu 
ievērošanai uz autoceļiem.

Dagnija Gudriķe

30. martā Kandavas kultūras nama iz-
stāžu zālē “Vējspārns” uz svinīgu izstādes 
noslēguma pasākumu pulcējās Kandavas 
gleznotāja Toma Šlisera daiļrades atbalstī-
tāji. 25.martā māksliniekam apritēja 80 gadi 
un šī bija viņa jubilejas izstāde, kurai tapt 

bija palīdzējuši novadnieki, daloties ar glez-
nām, kādreiz iegādātām vai saņemtām dā-
vanā, kā arī no Toma Šlisera kolekcijas.  Pats 
mākslinieks gan veselības stāvokļa dēļ pasā-
kumā nepiedalījās, bet bija ieradusies viņa 
dzīvesbiedre Astrīda Šlisere, kura ziedus un 
dāvanas kopā ar sveicieniem un labas veselī-
bas vēlējumiem nodeva jubilāram.

Toma Šlisera dzīvesbiedre Astrīda (ar ziediem)  
izstādes noslēgumā

Noslēgusies Toma Šlisera jubilejas izstāde

Pateicība
Paldies Kandavas novada domei, personīgi priekšsēdētājai Ingai Priedei, Kultūras un sporta 

pārvaldei, vadītājai Ivetai Gruntei, Kandavas kultūras nama vadītājai Agritai Rožkalnei, Mākslas un 
mūzikas skolas pedagogu kolektīvam, direktorei Marutai Balodei, Tukuma un Jūrmalas mākslinieku 
grupas vadītājam Andrejam Ģērmanim un Olitai Gulbei-Ģērmanei, Kandavas kultūras nama senioru 
vokālajam ansamblim “Vīgriezes” un vadītājai Dzintrai Lindei, visiem, kuri kuplināja manu jubilejas 

izstādi ar gleznām no personīgām kolekcijām galerijā “Vējspārns”, kā arī apsveicējiem par laba 
vēlējumiem ziediem un dāvanām, sveicot mani 80 gadu jubilejā.

Toms Šliseris


