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AKTUĀLI

DZĪVESZIŅAS

Rinalds Šmēls:
„Sagādāju prieku
citiem un sev!”

Kā nodzīvot
līdz Zelta
kāzām

7. lpp. >

11. lpp. >

Kandavas
novada svētki

24. maijs

16.00 pagastu un pilsētas
priekšsēdētāju tikšanās –
Kandavas novada muzejs
20.00 koncerts “Tango Sin Quinto” –
Bruņinieku pilskalns
22.00–2.00 Promenādē:
• auto “tusiņš”
• bārmeņu šovs un diskotēka
• kafe “CUBA” ar Sabiles
amatierteātri
23.00 brīvdabas kino
seanss “Klases
salidojums” – Promenāde
00.30 lāzeru šovs – Promenāde

25. maijs

06.00 makšķerēšanas sacensības –
Abavas tilts
12.00 smagās tehnikas izstāde –
Vecpilsētas laukumā
Zemessargu bruņojuma
paraugdemonstrējumi un
lauku virtuve
Mazo dzīvnieku izstāde – pie
mozaīkas mājas
Amatnieku iela – Ūdens iela
Uzņēmējdarbības
laukums – Promenāde
Svētku tirdziņš
12.00 “Pīlīšu regate”
Pasākums bērniem
15.00 Šilales mūzikas grupas
“Padkava” koncerts
16.30 Paula Saija ar grupu
18.00 Grupas “Pirmais kurss”
koncerts
12.00 Strītbola sacensības – pie
sporta halles
Volejbola sacensības
“Drosmes rings”
Minigolfs
Dambretes simultānspēles
19.00 stāšanās svētku gājienam –
pie katoļu baznīcas
19.30 svētku gājiens
20.00 svētku koncerts
22.00 zaļumballe

26. maijs

12.00 “Ejam ciemos” – ekskursiju
diena
15.00 Disku golfa turnīrs –
Pūzurgravā
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AKTUALITĀTES

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Dabas mīļotāju
un tūrisma
sezona ir
sākusies

L

īdz ar pirmajiem saules stariem ir modusies daba, un
cilvēki ir sākuši rosīties. Pēc
Lielās pavasara talkas, ir sakoptas mūsu novada skaistās vietas,
lai varam pienācīgi gaidīt ciemos viesus. 1. maijā tradicionāli ir iesākusies
tūrisma sezona, un arī šogad tā sākās
ar stādu tirdziņu Bruņinieku pilskalna pakājē un Gliemeža modināšanu,
kas veidots iepriekšējo gadu mākslas
plenērā un nu vietu atradis skvērā
pie mozaīkas sienas. Neskatoties, uz
gandrīz neiespējamo, esam panākuši,
ka tradicionāli arī šogad maijs iesākās ar kartinga sacensībām Kandavas
kartodromā. Jātur īkšķi, lai veselais
saprāts uzvar, un trases darbība atkal
nebūtu jāpārtrauc.
Maijs ir arī Mākslas un patriotu
mēnesis. Priecājamies, ka tieši 4. maijā, dienā kad Latvija atzīmē Neatkarības deklarācijas pasludināšanu, mēs
uzņēmām novada saimē 60 aizvadītajā
gadā dzimušos bērniņus, un tradicionāli klājām promenādē Balto galdautu
uz kopīgā saimes galda. Gribu novēlēt
visiem novada iedzīvotājiem saglabāt
sirdīs mīlestību pret savu valsti, un
piederības sajūtu savam novadam, neskatoties uz iespējamajām piespiedu
reformām, kad var nākties mainīt novada robežas un zaudēt savu identitāti,
kļūstot par pilienu jūrā.
Kandava ir mākslinieku oāze, kur
katrs var veldzēt dvēseli zem ziedoša
ceriņu krūma šarmantajās vecpilsētas ielās, un tāpēc Kandavas pilskalnos un Abavas senlejā tiekas mākslas
un dabas baudītāji, lai iemūžinātu šo
skaistumu mākslas darbos. Tieši tāpēc Kandavā 9. maijā tiks atzīmētas
Mākslas dienas kopā ar skolu jaunatni,
un šajā vasarā tiks rīkoti divi mākslas
plenēri. Jūnijā tas būs profesionālo gleznotāju mākslas plenērs Ilzītes
Grinbergas vadībā, bet jūlijā, kā jau ierasts ar jaunām idejām un piedāvājumiem darboties kopā aicinās Mākslas
plenērs Lindas Romanovskas vadībā.
Pavisam drīz svinēsim Kandavas
novada svētkus, kas šogad norisināsies
novadnieku zīmē. Kopā ar mūsu kultūras un sporta darbiniekiem, jauniešiem, mākslas ļaudīm un uzņēmēju atbalstu, svētki solās būt gana interesanti
un visām gaumēm atbilstoši. Paldies
visiem par idejām, ieguldījumu un nenovērtējamo darbu svētku radīšanā!
Svētki rada prieku, bet prieks vairo
labas domas un daudz smaidu! Vēlot
visiem pozitīvu noskaņojumu svētkos
un ikdienā, smeļoties saules enerģiju
un zemes spēku!
Inga Priede, Kandavas novada
domes priekšsēdētāja
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Vai Kandavas novadam vajadzīga
teritoriālā reforma (ATR)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
piedāvājums paredz atjaunot bijušās Talsu un Tukuma rajona
robežas, kādas tās bija 70. un 80. gados. Tas nozīmētu,
ka Talsu novadam tiktu pievienots Dundagas,
Rojas un Mērsraga novads, bet Tukuma –
Kandavas, Engures un Jaunpils novads.
Līga Šupstika

Savu viedokli pauž Kandavas novada
domes priekšsēdētāja Inga Priede:
“Jāatgādina, ka Kandavas novads, jeb
pilsēta ar lauku teritoriju tika izveidota jau
1996. gadā, apvienojoties Kandavai ar Kandavas un Cēres pagastu. 1997. gadā tika pievienoti arī Matkules un Zemītes pagasti, bet
1999. gadā oficiāli apstiprināts nosaukums –
Kandavas novads, kas bija pirmais novads
Latvijā. Kāpēc mums jāizvēlas tieši šāds modelis, mehāniski pārzīmējot robežas iepriekšējā rajona mērogā? 50. gados bija Kandavas
rajons, pirms tam esam bijuši Talsu apriņķī.
Tikpat labi mēs varbūt varam atjaunot Kandavas rajona robežas?! Lai gan Kandava nav
nacionālās attīstības centrs, šeit ir pieejami visi pakalpojumi, kas atbilst pašvaldību
noteiktajām funkcijām. Varbūt valstij jāsāk
ar sevi un jāsakārto sadrumstalotā karte,
kurā, piemēram, Kandavas novads atrodas
visur – teritoriāli viennozīmīgi Kandava ir
Kurzemē, bet vienlaikus tā ir Zemgales vēlēšanu apgabalā, Rīgas Plānošanas reģionā,
LAD pakalpojumus saņem Talsos, Biznesa
inkubators – Jūrmalā, galvenais Valsts policijas iecirknis atrodas Jelgavā, tāpat Dienvidu elektriskie tīkli, kas sniedz pakalpojumu
mūsu novadam atrodas Jelgavā. Ir apgrūtinoši, ka esam visur. Ja esam Kurzeme, tad
gan vēlēšanu apgabalam, gan plānošanas
reģionam, gan citiem pakalpojumiem vajadzētu būt vienuviet.
Ja runājam par izvirzītajiem kritērijiem,
ko ministrija sarunās ir uzsvērusi, tad Kandavas novadā ir gan vidusskola, šobrīd pat
divas, ir poliklīnika, medicīnas iestādes,
NMP punkts, VUGD, Pieaugušo Izglītības
un Uzņēmējdarbības centrs, Pašvaldības un
Valsts policijas iecirknis, LAD izbraukuma
konsultācijas, Sociālais dienests, Būvvalde,
Izglītības pārvalde, Bāriņtiesa, Kultūras un
sporta pārvalde ar struktūrvienībām, kā arī
nepieciešamie speciālisti. Pašvaldība uztur
kārtībā ceļus, ielas. Mums ir apstiprināta
ekonomiski pamatota Kandavas novada
attīstības programma 2017.-2023.gadam.
Iepriekšējā reforma solīja sakārtot ceļus līdz
administratīvajam centram. Ir pagājuši 10
gadi, bet Cēres ceļa asfaltēšanu izcīnījām tikai pagājušajā gadā. Tāpat 1920. gada plānā
esam “dabūjuši” Valdeķi – Zemīte – Zante
ceļa posmu asfaltēšanu. Nav pārliecības,
ka pēc pievienošanās kādai no lielākajām
pašvaldībām, šie pakalpojumi netiks atstāti
novārtā, jo būsim nomale. Šoreiz ministrijas
nesola neko, tikai uzliks vēl vairāk funkciju
bez finansējuma. Šobrīd vairāk saredzam
zaudējumus, nekā ieguvumus. Un nav patiess apgalvojums, ka pašvaldību vadītāji
“turas pie krēsliem”, jo ik pēc četriem gadiem ir vēlēšanas, un ikviens apzinās, ka var
netikt pārvēlēts.
Rodas jautājumi, uz kuriem VARAM
ministrs Juris Pūce nespēj rast konkrētas
atbildes. Proti, kāds ir ekonomiskais pamatojums, cik lieli būs ietaupījumi? Ja tiek lēsts,
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ka tie varētu būt 120 miljoni, ko reformas
rezultātā izdosies ietaupīt, pašvaldību vadītāji ir simtprocentīgi pārliecināti, ka tāds
šis ieguvums nevar būt. Ja VARAM vēlas samazināt deputātu skaitu, to var izdarīt bez
reformas, un tāds ietaupījums uz administratīvajiem izdevumiem noteikti nebūs. No
iepriekšējās 2009. gada ATR pieredzes zinu,
ka speciālisti, kas strādāja pagastu pašvaldībās, pēc reformas tika pārcelti darbā uz jaunizveidotā novada centru, savukārt, pagastu
priekšsēdētāji vairums palika par pārvalžu
vadītājiem, laika gaitā palielinot gan administrāciju novada centros, kur nu nācās pārvaldīt lielu teritoriju, gan pagasta pārvaldēs,
kur izrādās nepietika ar pāris darbiniekiem.
Kandavas novads no pašvaldību izlīdzināšanas fonda (PIF) šobrīd saņem 1 916 277
eur, Tukuma novads saņem 4 799 259 eur,
tāpat arī pārējām pašvaldībām ir šī valsts
dotācija. Apvienojoties bagātāki nekļūsim.
Manuprāt, lauku pagasti, tāpat arī Kandavas
pilsēta iztukšosies no iedzīvotājiem. Šobrīd
šī sasteigtā ATR vairāk izskatās pēc politiskas izrēķināšanās, decentralizācijas instrumenta, lai pašvaldības kļūtu par valsts varas
filiālēm. Mans ierosinājums ir, vispirms sakārtot valsts pārvaldes funkcijas un plānošanas reģionus, samazināt ministrijas, departamentus un ierēdņu skaitu, jo birokrātija
tikai pieaug, un pašvaldības darbiniekiem
nākas pildīt neskaitāmas anketas, tabulas,
diendienā rakstīt atbildes, uz visu ministriju uzdotajiem jautājumiem. Novadu dienās
Gulbenē, kur notika tikšanās ar J. Pūci, LPS
pārstāvjiem, pētniekiem, pieskārās arī jautājumam par plānošanas reģioniem un ministrs atzina, ka tiem šobrīd ir pārlieku maz
funkciju un daudz dara tieši pašvaldības.
Tika uzsvērts, ka jādomā par tā sauktajām
otrā līmeņa pašvaldībām, bet to būtu jādara
kontekstā ar minēto reformu, jo pēc tam nebūs jēgas. Tāpat, būtu jāpabeidz 2009. gadā
nepabeigtā reforma, kas nosaka apvienoties

pašvaldībām līdz 4000 iedzīvotāju, un arī to
vajadzētu izvērtēt katrai pašvaldībai individuāli, jo katra ir ar savu specifiku. Tiekoties
Talsu Komersantu kluba rīkotajā seminārā
ar citu pašvaldību vadītajiem, aktualizējās
jautājums, ka pašvaldības varētu deleģēt
dažādus pakalpojumus uzņēmējiem, piemēram, sociālo sfēru, kā tas jau notiek Rojā,
skolēnu pārvadājumus, apsaimniekošanas
un būvniecības jautājumus. Redzot, ka Kandavā atgriežas jaunās ģimenes, ierosināju
uzņēmējiem celt un izīrēt mājokļus, jo šobrīd, kā to atzina arī paši uzņēmēji, sāk pietrūkt darbaspēka. Reformām ir jānotiek no
apakšas, iesaistot iedzīvotājus, nevalstiskās
organizācijas, ņemot vērā arī viņu viedokli,
nevis uzstādot ultimātu no “augšas”. Mums
tomēr, katram novadam, katrai pilsētai un
pagastam ir svarīga sava identitāte, lokālpatriotisms un iedibinātās tradīcijas. Neesam
pret reformām, bet tās jāveic pamatoti un
saprātīgi!”
Nodibinājuma “Kandavas novada
iespēju fonds” valdes locekle Ērodeja
Kirillova:
“Mehāniska jaunu administratīvo teritoriju veidošana ir nekorekta pret jau esošajiem novadiem, jo tiek zaudēta iedzīvotāju,
NVO un citu organizāciju tiesiskā paļāvība
uz ilgtermiņos izstrādātajiem attīstības un
darbības plāniem esošajā teritorijā. Novada reformu veidotāju paustais publiskais
viedoklis ir ļoti vispārināts un nedod redzējumu par reorganizācijas praktiskajiem
ieguvumiem sabiedrībai un apvienojamo
kopienu iedzīvotājiem. Šajā sakarā mēs saskatām ļoti lielus riskus teritoriālās identitātes zaudēšanai tieši mūsu fondam. Fonda
nosaukums sevī ietver mūsu darbības lokācijas teritoriju, kurai, zaudējot novada statusu, mēs zaudējam nosaukuma jēgu. Šajā
brīdī novadu reformā savai darbībai saskatām vairāk zaudējumu nekā ieguvumu, jo
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Administratīvi
attālinoties izpildvarai no mazajām kopienām, tiek zaudēta arī to vajadzību pārredzamība. Ieplūstot lielākā novadā, saskatām arī apdraudējumu mūsu īstenotajām
mērķprogrammām un kopienu iniciatīvu
atbalsta programmām, kurām šobrīd rodam atbalstu gan pašvaldības dotācijā, gan
vietējo uzņēmēju un individuālo ziedotāju
ziedojumos. Mēs esam atvērti konstruktīvai
sadarbībai, par ko liecina mūsu līdzdarbība
Kopienu fondu kustībā un sadarbība ar citām Latvijas NVO organizācijām. Bet esam
nobažījušies par jauno reformu fizisko un
materiālo ietekmi uz kopienas identitātes
segregāciju, kas sevī ietver arī iespējamo
mazo lauku apvidu iedzīvotāju pilsonisko
iniciatīvu maznozīmīgumu plašāka mēroga
teritorijā.”
Zigurds Megnis, Kandavas novada
Pensionāru biedrības vadītājs:
“Reģionālā reforma no politiķu puses ir
sasteigts un nepārdomāts solis, jo iepriekšējā reforma, kuru pirms apmēram 20 gadiem
iesāka Zalāna kungs, un kuras rezultātā tapa
arī pirmais novads Latvijā – Kandavas novads, tikai tagad ir nostiprinājusies un var
strādāt ar pilnu atdevi.
Plānotā reforma ir attaisnojama tikai ar
to, ka vietējās pašvaldībās ir pārāk liels ierēdņu skaits. Visā Latvijā iedzīvotāju skaits
ir samazinājies un turpina sarukt, bet ierēdņu skaits paliek tikai lielāks.
Tomēr jāatceras, ka sasteigtai un nepārdomātai reformai ir būtisks trūkums - cilvēks, kurš šobrīd dzīvo laukos, ciemā vai
mazpilsētā tiks piespiedu kārtā attālināts no
pašvaldības un valsts sniegtajiem pakalpojumiem. Jau tagad tiek likvidētas skolas un
lauku slimnīcas, zaudētāji būs iedzīvotāji, jo
īpaši laukos.
Manuprāt, tuvāko 4-5 gadu laikā ir nopietni jāizsver ieguvumi un zaudējumi,
reforma nav jāsasteidz. Nepietiek ar tehnisku “kartes pārzīmēšanu”, ir jārisina problēmas, bet tā, lai cilvēks galu galā nepaliek
zaudētājs.”
Ieva Ozoliņa, Jauniešu centra “Nagla”
vadītāja: “Uzrunājot vairākus jauniešus, var
secināt, ka sakarā ar informāciju par gaidāmo novadu reformu, jaunieši ir nobažījušies
par Kandavas novada pievienošanu Tukuma novadam. Jaunieši izjūt savu pilsonisko
piederību Kandavas novadam un katram
mazajam pagastiņam, apliecinot to ar savu
aktivitāti pasākumos, amatiermākslas kolektīvos, sporta spēlēs, konkursos un citās
aktivitātēs. Lielākoties jaunieši neatbalsta
Kandavas novada likvidāciju un pievienošanu Tukuma novadam. Jauniešiem ir bailes
zaudēt savu identitāti un piederību, viņi ir
noraizējušies par “lauku” statusa iegūšanu,
salīdzinot ar Tukuma pilsētu un citiem novadiem. Jauniešiem nav informācijas, kādi
tieši būs ieguvumi Kandavas novada iedzīvotājiem sakarā ar novadu reformu.”
Uzņēmēju pārdomas par gaidāmo teritoriālo reformu uzklausīja Kandavas novada domes uzņēmējdarbības konsultante
Iveta Pāža:
“Jaunais Vides un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) novadu reformas piedāvājums rāda, ka pēc teritoriālās reformas
pašvaldību skaitu piedāvāts samazināt trīsarpus reizes, vienā vietvarā apvienojot divas līdz pat deviņas pašreizējās pašvaldības.
Tas rada satraukumu arī Kandavas novada
iedzīvotāju un uzņēmēju vidū.

Aptaujātie Kandavas uzņēmēji ir vienisprātis, ka piedāvātais reformas modelis
nerada pārliecību par reformā definēto
mērķu sasniegšanu un nav uzskatāms par
iedzīvotāju interesēm un teritorijas attīstībai piemērotāko.
“Iedzīvotāju intereses, kuras tika minētas kā primārais pirmajā reģionālajā reformā (lai būtu tuvāk saviem cilvēkiem)
vairs netiek ņemtas vērā – administratīvais
centrs būs tālāk, Kandava kļūs par nomali
un reforma ir domāta, lai aizbēgtu no cilvēkiem!” – šādu viedokli pauž vairāki Kandavas novada uzņēmēji.
“Šajā valstī cilvēks ir nulles vērtībā, uzņēmējdarbībai lauku apvidos ir grūti attīstīties, cilvēku skaits samazinās un šo tendenci
jaunā reforma tikai pastiprinās. Jau tagad
daudzi pakalpojumi ir centralizēti, piemēram, lai sazvanītu VID vai Sadales tīklus ir
jāgaida nepiedodami ilgi ”- tā uzskata kāds
cits novada uzņēmējs.
Interesantu viedokli pauda uzņēmējs
Ainārs Vilkaušs- “Reformu vajadzētu sākt
ar Saeimu - samazināt deputātu un viņu
padomnieku skaitu, pēc tam samazināt administratīvo darbinieku un deputātu skaitu
arī novados. Iedzīvotājiem jābūt vienotiem
un jāpanāk, ka no deputātiem par viņu lēmumiem tiek prasīta ne tikai politiska, bet
arī materiāla atbildība. Par Kandavas novadu ir jācīnās, citādi paliksim kāda liela novada nomale”.
Guntars Indriksons, uzņēmējs:
“Man kā uzņēmējam ir svarīgi saprast,
kā pēc reformas mainīsies uzņēmēju dzīve.
Šobrīd man ir ērti, jo jebkuru jautājumu,
piemēram, Būvvaldē, varu atrisināt uz vietas un uzreiz. Ja Kandavas novadu pievienos, piemēram, Tukuma novadam, tad man
būs jātērē laiks, lai tur nokļūtu, jāgaida, kamēr speciālists varēs mani pieņemt, turklāt,
vai speciālists Tukumā izpratīs manas problēmas tikpat labi, kā speciālists, kas ir te uz
vietas un var apskatīt visu pats? Diez vai.
Otrkārt, jautājums par darbaspēku. Ja
darba ņēmējam visi pakalpojumi būs pieejami tikai Tukumā, tad viennozīmīgi liela daļa
cilvēku arī meklēs dzīvesvietu tuvāk Tukumam un tas nozīmē, ka mums darbaspēka
paliks arvien mazāk. Mazajiem uzņēmējiem
jau līdz šim ir bijušas negodīgas attīstības
iespējas – tiek izsludināti dažādi projekti
mazo uzņēmēju biznesa attīstībai, bet prasības ir tādas, ka mazajam uzņēmumam pat
nav iespēja kvalificēties šādiem projektiem.
Jau iepriekš bija sajūta, ka laukus apzināti iznīcina, ar jaunās reformas palīdzību
tas notiks vēl vairāk un straujāk. Vai tiešām
uzņēmējiem ir jākoncentrējas ap Rīgu un
atsevišķās lielākās pilsētās? Man tas šķiet
neloģiski. Tas, ka valstī nevar sakārtot skolu
tīklu un veselības aprūpi nav pietiekams iemesls šāda veida reformai.
Ministrijas deleģē dažādus pienākumus
pašvaldībām, nav jābrīnās, ka ierēdņu skaits
palielinās. Piekrītu, ka ir jāsamazina ierēdņu skaits, bet tādēļ nav jāmaina novadu
robežas.”
Paldies, novada nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un jauniešiem par
pausto viedokli! Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokļus par reģionālo reformu,
Kandavas novada dome izmantos iespēju
veikt iedzīvotāju aptauju. Tāpat turpināsim
aptaujāt viedokļu līderus, kā viņi skatās uz
plānoto Kandavas novada iekļaušanu Tukuma rajonā.
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EURODESK mini pikniks
ar EIROPU pagastos
Aprīļa nogalē un maija sākumā Kandavas novadā piecos pagastos norisināsies “EURODESK mini pikniks ar EIROPU”.

Ieva Ozoliņa
| jauniešu centra “Nagla” vadītāja |

P

asākumu organizē Eurodesk reģionālie koordinatori - Kandavas
MJIC “Nagla”, pasākums paredzēts
jauniešiem no 13–25 gadiem. Dalība pasākumā ir bezmaksas, pasākumu
grafikam iespējams sekot līdzi mājas lapā
www.jcnagla.lv. Pasākuma mērķis ir veicināt Kandavas novada jauniešu izpratni par
mobilitātes iespējām Eiropā, iedrošinot
viņus līdzdarboties un kļūt pilsoniski aktīviem, un mudināt izmantot Erasmus+ un
Eiropas Solidaritātes korpusa programmu
iespējas.
Vairāk par konkrētiem pasākuma norises datumiem, laikiem, vietām: 29.aprīlī pasākums norisinājās pie Cēres pamatskolas, 2.maijā pie Vānes pamatskolas.
07.05.2019. plkst. 16:00 “EURODESK
mini pikniks ar EIROPU Zemītē” pie
tautas nama;
10.05.2019. plkst. 16:00 “EURODESK
mini pikniks ar EIROPU Matkulē” pie
kultūras nama;
13.05.2019. plkst. 17:00 “EURODESK
mini pikniks ar EIROPU Zantē” pie
kultūras nama.

EURODESK pikniks ar
Eiropu Kandavā
30. aprīļa pēcpusdienā skeitparkā
blakus Kandavas MJIC “Nagla” norisinājās “Eurodesk pikniks ar Eiropu”, aicinot
pulcēties jauniešus no Kandavas novada un
apkārtējiem novadiem uz dažādām interesantām un izzinošām aktivitātēm un ideju
darbnīcām: Eiropa brīvsolī Kandavā; Eiropas mobilitātes burgers; Erasmus+ kokteilis; Eiropas Solidaritātes korpusa saldējums; Eiropas līdzdalības keksiņi; viltotais
zaķis; pikniks; dažādas tematiskās spēles
par Eiropu un mobilitāti. Aktivitātes bija
daudz un dažādas, ikviens varēja atrast sev
vēlamo nodarbošanos. Pasākumā piedalījās apmēram 60 jauniešu un pusaudžu, bija
viesi no Jaunpils un Brocēnu novadiem, kā
arī viens Eiropas brīvprātīgais no Ēģiptes.
Pasākumu organizēja Eurodesk reģionālie koordinatori - Kandavas MJIC “Nagla” un tas bija paredzēts jauniešiem no 1325 gadiem, pasākums bija bezmaksas.
Pasākuma mērķis – veicināt Kandavas
novada jauniešu izpratni par mobilitātes
iespējām Eiropā, iedrošinot viņus līdzdarboties un kļūt pilsoniski aktīviem, un
mudināt izmantot Erasmus+ un Eiropas
Solidaritātes korpusa programmu iespējas.

* Pasākuma laikā dalībnieki var tik filmēti un fotografēti, iegūtie video vai foto materiāli var
tikt izmantoti pasākuma publikāciju sagatavošanai
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AKTUALITĀTES

DOMES LĒMUMI
Domes sēdē 2019. gada
25. aprīlī pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Apstiprināja Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža
grozījumus, kas stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī. Konsolidēts cenrādis publicēts Kandavas mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- noteikumi, nolikumi, cenrāži.
• Pieņēma zināšanai darba grupas sagatavoto starpziņojumu par skolu tīkla optimizācijas modeļa
izstrādāšanu.
• Apstiprināja I. Priedes atskaiti par komandējumu uz
Antāliju (Turcija) no 2019. gada 3. aprīļa līdz 2019.
gada 10. aprīlim.
• Apstiprināja komandējumam uz Põlva (Igaunija)
no 2019. gada 18. jūlija līdz 2019. gada 22.jūlijam
domes delegāciju šādā sastāvā: Inga Priede, domes
priekšsēdētāja, delegācijas vadītāja; Silva Ivuškāne,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Iveta Grunte, ES mazo pašvaldību hartas koordinatore; Iveta Pāža, uzņēmējdarbības speciāliste un
jaunieši: Adrija Kindzule, ES mazo pašvaldības
jauniešu hartas koordinatore, Mārcis Baumgards,
Rihards Jakobovics, Madara Zandberga. I. Gruntei
līdz 2019. gada 23. jūlijam jāiesniedz atskaite par
komandējumu.
• Apstiprināja komandējumam uz Nagycenk (Ungārija) no 2019. gada 9. maija līdz 2019. gada 12.maijam domes delegāciju šādā sastāvā: Inga Priede,
domes priekšsēdētāja, delegācijas vadītāja un Iveta
Grunte, ES mazo pašvaldību hartas koordinatore.
I. Gruntei līdz 2019. gada 16. maijam jāiesniedz atskaite par komandējumu.
• Apstiprināja komandējumam uz Saku (Igaunija) no
2019. gada 5. jūlija līdz 2019. gada 7. jūlijam domes delegāciju šādā sastāvā: Signe Ezeriņa, domes
deputāte, delegācijas vadītāja; Inna Freiberga, domes deputāte; Solvita Zvirgzdiņa, domes deputāte
un Aleksis Čabajs, pašvaldības šoferis. S. Ezeriņai
līdz 2019. gada 12. jūlijam jāiesniedz atskaite par
komandējumu.

Finanšu jautājumi

• Apstiprināja Kandavas novada domes, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, SIA “Tukuma
slimnīca” un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība “Piejūra”” 2018. gada pārskatus, kā arī
pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais
dienests” pārskatu par sociālajiem pakalpojumiem
un sociālo palīdzību 2018. gadā.
• Apstiprināja pārskatus par domes budžeta izpildi un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
2019. gada pirmo ceturksni.
• Attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt un līdz
2019. gada 26. aprīlim iesniegt projekta “Rotaļu
iespēju nodrošināšana Kandavas vecpilsētas promenādē” pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, projekta kopējās izmaksas 14 876,95 EUR, no kurām
publiskais finansējums 13 389,26 EUR un domes
līdzfinansējums 1 487,69 EUR.
• Apstiprināja projekta “Neaizmirst!” kopējās izmaksas 24 239,26 EUR, no kurām publiskais finansējums 21 815,33 EUR un domes līdzfinansējums
2423,93 EUR.

• Nolēma projekta “Multifunkcionālas vietas izveide
pie Vānes pamatskolas” apstiprināšanas gadījumā
piešķirt biedrībai “Ģimeņu un audžu ģimeņu klubiņš “PRĀTNIEKI”” finansējumu 1929,39 EUR,
bet biedrībai “Es – tev, Tu – man” finansējumu
304,66 EUR projekta “Tautas tērpu iegāde Zantes
jauniešiem” un 300,00 EUR projekta “Saglabāsim
senču mantojumu” īstenošanai.
• Nolēma piešķirt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai 77,00 EUR dalībai 3. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās 2019. gada 18. maijā Viļņā.
• Nolēma piešķirt divām personām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2019. taksācijas gadam,
nodokļa summu samazinot par 25% , bet vienai
personai nodokļa summu samazinot par 50%.
• Nolēma atļaut atsavināt domei vairākus piederošos
īpašumus: zemi „Bērzremesi”, Kandavas pagasts,
Kandavas novads. Nekustamā īpašuma – zemes
„Bērzremesi” nosacītā cena 24 500 EUR; dzīvokli
„Kraujas”-5, Zemītē, Zemītes pagastā, Kandavas
novadā, pārdošanas cena 2800 EUR un dzīvokli
„Kraujas”-10, Zemītē, Zemītes pagastā, Kandavas
novadā, pārdošanas cena 2500 EUR, kā arī automašīnu – minivenu MB VITO , izsoles sākumcena
2600 EUR, izsoles solis 50,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas.
• Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu no Valsts kases
756 788 EUR sadalījumā pa gadiem: 2019. gadā –
59 9787 EUR, 2020. gadā – 15 7001 EUR, ar atmaksas termiņu 30 gadi, ar kredīta devēja noteikto
procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”, Nr. 5.3.1.0/17/I/031 īstenošanai. Lūgt
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi akceptēt aizņēmuma 75 6788
EUR ņemšanu no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.

Sociālie jautājumi

• Nolēma noteikt speciālistam izīrējamā dzīvokļa statusu pašvaldības labiekārtotam divistabu dzīvoklim Ozolu ielā 7-18, Kandavā ar kopējo platību 46,7
m2 un daļēji labiekārtotam četristabu dzīvoklim
Lielā ielā 38-6, Kandavā ar kopējo platību 78,8 m2.
• Nolēma izīrēt sociālo telpu ”Briedumi”, Matkules
pagastā.

2019. gada 5. maijs

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē Kandavas novada iedzīvotājus!

Ko nedrīkst aizskalot kanalizācijā?

Daudzas lietas saimniekošanā notiek automātiski. Vēl jo vairāk, ja nav izvēles variantu, kur likt
saskābušu zupu, eļļu pēc fritēšanas vai ūdeni no putekļusūcēja tvertnes? Protams, tualetes podā.
Tomēr daudzi šķidrumi, kas pirmajā brīdī šķiet nekaitīgi, var radīt nopietnas problēmas visai
santehnikas sistēmai to aizdambējot, piesārņojot un radot draudus mūsu veselībai nākotnē. Visus
tālāk minētos produktus nekādā gadījumā nedrīkst izmest tualetes podā vai izlietnē.

RĪSI UN MAKARONI

ZĀLES

Kā zināms, šie produkti ūdens
ietekmē piebriest un veido
iespaidīga izmēra kamolus. Tāpēc
lieki stāstīt, kādas problēmas
tas rada kanalizācijas caurulēm un pašiem
lietotājiem.

Zāles ļoti labi šķīst ūdenī, tāpēc rada īpašu,
ķīmisku piesārņojumu, ko vēlāk nespēj novērst
pat vislabākie filtri. Neizmantotas zāles pēc
derīguma termiņa beigām vislabāk nodot
speciālajos utilizācijas centros vai aptiekā
farmaceitam.

OLU ČAUMALAS

UZLĪMES NO DĀRZEŅIEM
UN AUGĻIEM

Pat nelielas čaumalu drupačas nedrīkst aizskalot
kanalizācijā, jo to asās daļiņas pievelk citus
netīrumus kā magnēts un veido liela izmēra
kamolus. Rezultātā veidojas aizdambējums.

TAUKI UN EĻĻA

Tauki ūdenī nešķīst, bet nosēžas uz cauruļu
sieniņām. Turklāt saskarē ar aukstu ūdeni tie
sacietē. Protams, no vienas reizes nekas slikts
nenotiks, bet ja tauku noskalošana kanalizācijā
kļūst par saimniekošanā ierastu lietu, jārēķinās,
ka caurules pamazām aizaugs. Kā rīkoties
pareizi? Kad eļļa vai tauki atdzisuši, tos
nedaudz papildina ar aukstu ūdeni, pielej trauku
mazgāšanas līdzekli un ielej plastmasas maisiņā
vai pudelē, un izmet atkritumu tvertnē.

KAFIJAS BIEZUMI

Arī tie nešķīst ūdenī, bet nosēžas uz cauruļu
sieniņām. Izrādās, ka kafijas biezumi ir iemesls
nr. 1 virtuves izlietnes aizsērējumam.

MILTI

Šķietami vieglie un gaisīgie milti, saskaroties ar
ūdeni, veido kaut ko līdzīgu tumei (atceramies, kā
gatavojam mērci) un lieliski nosprosto caurules.

SADZĪVES ĶĪMIJA

Piesārņo ūdeni, kas izplūst augsnē, un attiecīgi
ietekmē ūdeni, ko vēlāk saņemsim no krāna.

Uzlīmes, kas pēdējā laikā bieži sastopamas
uz dažādiem importa augļiem un dārzeņiem,
pirms to mazgāšanas ir jānoņem, bet izlietnē tās
nedrīkst aizskalot – tās ūdenī nešķīst, bet pielīp
pie cauruļu sieniņām.

PAPĪRS

Neattiecas uz tualetes papīru, bet papīra dvieļi,
salvetes, avīzes, dažāds iepakojuma materiāls ir
veidoti no pavisam citas struktūras – tos tualetes
podā aizskalot nedrīkst.

KRĀSA

Jebkurai krāsai ir lipīga un staipīga konsistence,
kas ir ļoti bīstama caurulēm. Vēl vairāk – gandrīz
vai visa Mendeļejeva tabula, nosēžoties uz
cauruļu sienām, izdala kaitīgus izgarojumus,
kas var ietekmēt ne tikai pašu, bet arī kaimiņu
veselību.

PREZERVATĪVI

Arī šie produkti ir vieni no topa lietām, kas
visbiežāk rada aizdambējumus kanalizācijas
sistēmā. Latekss ūdenī nesadalās, turklāt
gumijotais izstrādājums ļoti bieži aizķeras
un iesprūst cauruļu līkumos, radot tūlītēju
aizsprostojumu.

Sagatavojis Uldis Kunkulbergs,
Komunālās saimniecības daļas vadītājs

PROJEKTS
Atklāts Disku Golfa Parks Pūzurgravā

Citi jautājumi

• Apstiprināja domes iekšējos noteikumus „Par atļaujas izsniegšanu publisku pasākumu rīkošanai”, kas
stājas spēkā 2019. gada 26. aprīlī. Noteikumi publicēti Kandavas mājas lapā www.kandava.lv vietnē –
pašvaldība – noteikumi, nolikumi, cenrāži.

Informatīvie jautājumi

• Par Kandavas novada svētku norises programmu.
Svētki notiks no 2019. gada 24. maija līdz 2019.
gada 26. maijam.
• Domes priekšsēdētājas I. Priedes, priekšsēdētājas
vietnieces G. Cīrules un izpilddirektora E. Dudes
pārskats par paveikto aprīļa mēnesī.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 23. MAIJĀ
NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 30. MAIJĀ PLKST. 13.00

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.4
“Grozījumi 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 likuma”35.panta ceturto un piekto daļu
un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
Izdarīt Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu VI. nodaļu “Brīvpusdienas skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vai
ģimenēm, kura nonākušas krīzes situācijā”.
2. Svītrot noteikumu 14.3. apakšpunktu.

Sestdien, 27. aprīlī, Kandavas skolu jaunieši kopā ar citiem interesentiem un pilsētas viesiem, kā
arī Deviņkalnu Disku golfa parka treneriem, rīkoja draudzības turnīru, kas bija pirmās sacensības
jaunizveidotajā Disku golfa trasē Pūzurgravā. Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda
projekta PuMPuRS ietvaros.
Sacensībās piedalījās 33 dalībnieki, un tikpat
daudz līdzjutēju, kas ieradās, lai pamēģinātu
un rastu pirmās iemaņas lidojošo šķīvīšu
trāpīšanai grozos no noteiktas distances. Šis,
līdz šim mazāk zināmais brīvdabas sporta un
brīvā laika pavadīšanas veids, pulcē aizvien
vairāk interesentu Latvijā. Tā teikt pamēģini,
un “āķis lūpā”. Tas ir ne tikai sporta veids, bet
arī jauka atpūtas iespēja aktīviem, kustīgiem
cilvēkiem un ģimenēm. Vienlaicīgi tā ir arī līdz
šim neizmantotās, gleznainās Pūzrugravas
labiekārtošana un “iedzīvināšana”. Jebkurš
interesents var izmantot trasi jebkurā laikā.
Spēles inventāru (šķīvīšus) var saņemt
Kandavas Sporta hallē pie dežuranta.
Pūzurgravas Disku golfa atklāšanas turnīrā
bērnu un jauniešu grupā balvas saņēma Ēriks
Jefremovs, Magnuss Jefremovs, Rūdolfs
Kabels, sieviešu grupā- Ilze Gotfrīda, Elīna
Freimane, Kitija Gotfrīda, un vīriešu grupāOskars Sidra, Artis Švalbe un Kristaps Gotfrīds.
Projektu “Mācīties var arī tā” īsteno biedrība

“Kandavas attīstībai”, sadarbībā ar Kandavas
novada Kultūras un sporta pārvaldi,
Kandavas novada sporta skolu un Kandavas
internātvidusskolu. Disku golfa trases
ierīkošanā piedalījās vairāk nekā sešdesmit
Kandavas internātvidusskolas skolēnu kopā
ar skolotājiem, diskogofa treneriem un citiem
interesentiem.
Projekta mērķis ir radīt izglītojamajiem, kuriem
ir ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi
saistīti riski, kā arī ar ģimeni saistīti riski.
Projekta noslēgumā, maija beigās norisināsies
nometne, spēļu turnīrs, pļavbols, kā arī
brīvdabas izstāde par paveiktajām aktivitātēm
pašu radītā vidē.
Projekts tiks īstenots laika periodā no
2019. gada februāra līdz jūnijam, Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” ietvaros.
Sagatavojis Kristaps Gotfrīds

www.kandava.lv
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K. Mīlenbaha vidusskolas
pašpārvaldei sava telpa, projekta
īstenotājām – Lielā balva

Ar Gliemeža modināšanu atklāj jauno tūrisma sezonu

1.maijā, kopā ar ikgadējo pavasara stādu tirdziņu, Kandavā skvērā pie mozaīkas sienas tika atklāta
arī jaunā tūrisma sezona. Šoreiz ar interesantu pasākumu “Gliemeža modināšana”. Skvērā tika
uzstādīts pirms diviem gadiem Mākslas plenērā tapušais mozaīkas gliemezis, kas līdz šim bija
apskatāms savā pagaidu mājvietā pie novada muzeja. Nu gliemezītis ir savā īstajā vietā pilsētas
centra skvērā. Pēc atklāšanas turpat notika dažādas radošās darbnīcas bērniem.

Mūzikas skolas vijolnieki piedalās
9. Kurzemes kamerorķestru festivālā
Aprīlī jau piecpadsmito reizi
Talsos tika atzīmēti Kārļa Ferdinanda Amendas mūzikas
svētki.
Inga Rubene
| Vijolnieku ansambļa vadītāja |

Vairākus gadus Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas vecāko klašu skolēniem ir iespēja apgūt komerczinības interešu izglītības
pulciņā, gūstot priekšstatu par lietišķo etiķeti, biznesa plānu un
mārketingu, grāmatvedības pamatiem, kā arī pieredzi, piedaloties dažādās projekta “Esi Līderis!” aktivitātēs. Pulciņu vada
skolotāja Dace Vilkauša.
Kristīne Čākure | Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas skolotāja |

Šis mācību gads pulciņa dalībniekiem
bijis ļoti veiksmīgs. 26. martā Rīgā projekta “Esi Līderis!” biznesa spēļu konkursa
“Ceļš uz bagātību” finālā par galveno balvu cīnījās divas mūsu skolas komandas “Dzirkstelītes” no 12.klases un “Sekvence”
no 11.klases. “Dzirkstelītas” finālā ieguva
2.vietu.
10.klases komanda “Saules meitas” –
Anna Paula Kalniņa, Anna Annija Veisa
un Evelīna Mileika - piedalījās ne tikai
konkursā “Ceļš uz bagātību”, kur finālā gan
neiekļuva, bet arī citos projekta “Esi Līderis!” konkursos, piemēram, “Iekusties darba vidē!”, “Neesi boss - esi līderis!”, “Es savai videi”. No tiem visaugstākos rezultātus
meitenes ieguva konkursā “Es savai videi”
– finālā 3.vieta. Tomēr vislielākais pārsteigums pašām bija, kad, nosaucot Līdera
lielās balvas ieguvējus, izskanējis Kandavas
Kārļa Mīlenbaha vidusskolas vārds.
Konkursā “Es savai videi” dalībniekiem bija jāizstrādā savs projekta plāns un
tas arī jārealizē.
Lūk ko, par savu realizēto projektu
stāsta pašas meitenes:
“Mūsu skolas parlamentam nebija savas telpas, tādēļ jaunieši darbojās parlamenta vadītājas Aivas Ķēniņas kabinetā,
kas platības ziņā ir neliels un tajā ir vājš
apgaismojums. Daudzus no darbiem nācās veikt mājās, kur jaunieši nevarēja strādāt komandā. Sapulces parlaments rīkoja
rotaļu istabā, kur nav ne galdu, ne arī tāfeles, kur rakstīt kopīgas idejas un plānus.
Ar savu ieceri - izremontēt un labiekārtot
skolas parlamentam telpu - iepazīstinājām

parlamenta vadītāju Aivu Ķēniņu un skolas direktori Daigu Pugu. Mūsu ideja tika
atbalstīta, un projekta realizācijai tika
piešķirts 405. kabinets. Tā kā šo telpu uz
laiku izmantoja bērnudārza grupiņa, remontdarbus varējām uzsākt tikai 2019.
gada janvārī. Konsultējoties ar vairākiem
zinošiem cilvēkiem un izmantojot interneta resursus, sastādījām izmaksu tāmi, kuru
kopā ar darbības plānu un projekta dizainu
iesniedzām direktorei.
Modelēšanas programmā “SketchUp”
izveidojām telpas dizainu. Telpas plānojumā iekļāvām darba zonu ar galdiem,
krēsliem un tāfeles sienu, sarunām un
diskusijām ērtu vietu ar dīvāniem un žurnālgaldiņu, vietu mantu uzglabāšanai ar
kumodēm un skapjiem, kā arī pēc parlamenta lūguma atstājām brīvu vietu uz grīdas, kur strādāt pie lielākiem projektiem.
Projekta realizācijā ļoti noderēja novada uzņēmēju Gunta Meiera, Guntara
Indriksona, Ivara Marašinska un Viestura
Valda Dreimaņa finansiālais atbalsts un
vērtīgie padomi. Paldies Danutai Ābelei
par audumu mūsu pašu dizainēto spilvenu un pufu šūšanai. Paldies par palīdzību arī elektriķim un skolas tehniskajiem
darbiniekiem.”
Pulciņa vadītāja Dace Vilkauša: “Es
ļoti lepojos ar šīm 10. klases meitenēm!
Viņas ne tikai, ar savu iniciatīvu un arī
smagu darbu, neapstājās pusceļā, bet realizēja projekta plānu līdz galam. Tagad
skolas parlamentam ir pašam sava, skaista,
mūsdienīga telpa. Plus meitenes, startējot
projekta “Esi Līderis!” visos konkursos un
cītīgi krājot punktus, ir ieguvušas Līdera
lielo gada balvu – ceļojumu, par to man ir
milzīgs prieks!”

Š

oreiz tie tika atklāti ar jau devīto
Kurzemes Kamerorķestru festivālu.
Šajā festivālā piedalījās arī Kandavas
Mākslas un mūzikas skolas vecāko
klašu vijolnieku ansamblis- Helēna Krista
Dombrovska, Katrīna Tomeijere, Rimants
Jakobovics, Elīza Oliņa, Adrija Anna Zariņa,
Beāte Beta Makovska un Renāte Ausekle.
Festivālā piedalījās pavisam 330 jauno
mūziķu no vairākiem Latvijas novadiem.
Mūsu vijolnieki bija ļoti priecīgi par doto

iespēju muzicēt šajā festivālā, kopīgi atskaņojot sešus skaņdarbus diriģenta Mārtiņa
Berga vadībā.
Interesanti bija tas, ka lielā dalībnieku skaita dēļ, orķestri muzicēja skatītāju
zālē, bet klausītāju rindas bija izvietotas uz
skatuves.

Skolu teātri atrāda veikumu
24. aprīlī Kandavas kultūras namā notika Kandavas novada
skolu teātru diena, kurā cits citam savus iestudējumus rādīja
seši teātra pulciņi no Cēres, Zemītes un Kandavas skolām.
Līga Šupstika

Z

emītes pamatskolas teātra pulciņa jaunākā grupa (5–6 gadīgie)
uzstājās ar izrādi “Astainīšu draiskā diena” (lugas autore Anta Grīva, režisore Ērodeja Kirillova).
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
1.-4.klašu teātra pulciņš bija sagatavojis izrādi “Retvītojot Ēzelīti” (lugas autore Kristiāna Štrāle-Dreika, režisore Iveta Grunte).
Zemītes pamatskolas teātra pulciņa
vecākā grupa bija
iestudējusi
izrādi
“Suns un kaķis”

(lugas autore Ināra Šteinberga, režisore
Ērodeja Kirillova).
Kandavas internātvidusskolas 5.klases
teātra pulciņš izspēlēja Annas Brigaderes
lugu “Sprīdītis”, bet skolas pulciņš “Teātra
darbnīca”, kurā darbojas vecāko klašu audzēkņi, uzstājās ar Kristiānas Štrāles-Dreikas lugu “Telefongrāmata” (abu izrāžu režisore Maija Zilberta).
Cēres pamatskolas teātra pulciņš “Pastarītis” izrādīja krāšņu izrādi “Mēness
asaras”, kuras autore, režisore un scenogrāfe ir
pulciņa vadītāja Evita
Bērziņa.
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2019. gada 5. maijs

Kandava simts gados (1918 – 2018)
Kandava – Kandavas rajona
centrs (1950–1959)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja |

Turpinājums Nr. 3
1956. gadā veic Kandavas Pulvertorņa
uzmērījumus, jo pastāv iecere par muzeja
izveidošanu tajā
1956. gadā dabas draugam un rakstniekam Rūdolfam Akeram (1886 – 1980) iznāk
divas jaunas grāmatas: „Audzēsim lazdas”
un „Bišu dravā”
1956. gada 17. februārī Kandavas rajona Kandavas pilsētas DDP IK sēdē nolemj
piešķirt rūpkombinātam telpas Padomju
ielā 19 bijušā Kandavas rajona remontu celtniecības kantora telpās
1956. gada 16. martā Kandavas pilsētas DDP IK sēdē pieņem lēmumu nodot
kolhoz
nieku brīvprātīgās sporta biedrības
„Vārpa” padomei Kandavas pilsētas stadionu Kandavā, Jelgavas ielā 15, kopplatībā 35
000 m² ar visiem stadionā atrodošiem materiāliem (akmeņiem, izdedžiem, kūdru)
1956. gada 30. martā Kandavas pilsētas DDP 4. sasaukuma 13. sesijā pieņem
lēmumu sociālistiskās sacensības starp sētniekiem stimulēšanai piešķirt goda nosaukumu „Labākais Kandavas pilsētas sētnieks”,
kā arī apbalvot sociālistiskās sacensības
uzvarētājus
1956. gada maijā Kandavas rajona mednieku biedrības Kandavas kolektīva mednieki piedalās pilsētas izdaiļošanas talkā.
Viņi ar saviem spēkiem pārved liepu dēstus
un ar tiem apstāda 9. Maija laukumu pilsētas
centrā. Talkā atsaucīgi piedalās arī Kandavas
mežniecības darbinieki ar mežzinis Aldoni
Ezerkalnu (1921 – 1978) priekšgalā
1956. gada vasarā Kandavas kultūras
nama dramatiskais kolektīvs iestudē Dihovičnija un Slobotskaja trīs cēlienu komēdiju
„Augšāmcelšanās pirmdienā”. Lugā galvenajās lomās Bokmanis, Ganiņš, Tetere u.c.
1956. gada vasarā apvienojas sporta
biedrības „Daugava” un „Vārpa”. Pēc apvienošanās Kandavas rajonā ir 38 fizkultūras kolektīvi ar 1411 biedriem. Par KBSB
„Vārpa” Kandavas rajona priekšsēdētāju un
centrālās padomes delegātu ievēl Laimoni
Kirkopu.
1956. gada oktobrī laikraksts „Sarkanā
Kandava” ziņo, ka Kandavas apvienotajā
slimnīcā ārstu skaits palielinājies no 11 uz
23. Iedzīvotājus pieņem visu specialitāšu ārsti, izņemot nervu ārstu

Izveido jaunu
ielu Kandavā –
Uzvaras ielu
1956. gadā straujās individuālās būvniecības dēļ Kandavas pilsētas DDP IK nolemj starp Liepu un Talsu ielu izveidot jaunu
ielu – Uzvaras ielu
1957. gada 7. janvārī likvidē Kandavas
ciemu, tā teritoriju iekļauj Kandavas pilsētā,
arī lauksaimniecības artelis „Zelta vārpa”
kļūst par Kandavas pilsētas kolhozu
1957. gada 21. janvārī par Kandavas rajona DDP IK priekšsēdētāju ievēl Vladislavu
Seikstu (1921 - ?)
1957. gada sākumā Kandavas rajona FK
un SK kopā ar LBSB „Vārpa” Kandavas rajona padomi pie Kandavas lauksaimniecības
mehanizācijas tehnikuma mehāniskajām

Skats no mākslas filmas “Atbalss”,
Aizups – Osvalds Bērziņš,
Aija – Dzidra Ritenberga
Kandavas internātskolas celtniecība

Kandavas internātskolas atklāšanas
svinīgais pasākums, tribīnē skolas
direktors Kārlis Ēdelnieks. 1958. gada
12. septembris

darbnīcām ierīko hokeja laukumu, kuru
izmanto arī kā slidotavu. Galveno atbalstu
materiālu, transporta un darbaspēka ziņā
sniedz Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma administrācija ar audzēkņiem. Tehnikuma kolektīvs apņemas
arī sabiedriskā kārtā uzstādīt elektrisko
apgaismojumu
1957. gada pirmajā pusē Kandavas
rūpkombināta vadību pārņem inženieris
Pēteris Daugavietis (1904 – 1976)
1957. gadā LPSR Patērētāju biedrību
savienība uzsāk celt jaunu maizes ceptuvi.
Tās jauda būs 14 tonnas diennaktī. Jaunajā
ceptuvē ceps arī konditorijas izstrādājumus.
1957. gadā sāk celt jauno internātskolas ēku. Būvdarbus veic Jelgavas teritoriālās
celtniecības pārvaldes Tukuma būviecirknis. Pirmo reizi rajona vēsturē pielieto javas
mehānisko apmetēju. Tas aizvieto daudzu
cilvēku roku darbu un ievērojami ceļ darba
ražīgumu. Tā varēs uzņemt 210 skolēnus
1957. gadā rakstniekam Rūdolfam Akeram iznāk grāmata „Meži mostas”
1957. gada 1. martā Talsu starprajonu
sēklu sagādes kantoris atver sēklu veikalu
Kandavā, Ūdens ielā 4
1957. gada 10. martā, svētdienā, notiek
Latvijas PSR rajonu, pilsētu, pilsētu rajonu,
ciematu, ciemu darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanas

Kandavā top
16 metrus augsts
ūdenstornis
1957. gada aprīlī Kandavā ceļ ūdenstorni, kāds vēl līdz šim nav bijis. Ūdenstorņa būves darbus veic rajona remontu
un celtniecības kantoris. Vispirms uzmūrē
ķieģeļu torni, kas paceļas 16 metru augstumā. Torņa virsotnes diametrs ir daudz

lielāks par pamatu, jo tur novieto 30 m³ lielu
rezervuāru
1957. gada maijā Kandavas vidusskolā
notiek dramatiskā pulciņa rīkotais literārais
karnevāls. Ārpus konkurences uzstājas Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes
students Gunārs Stūris ar monologu no Viljama Šekspīra (William Shakespeare, 1564 –
1616) traģēdijas „Romeo un Džuljeta”
1957. gada jūlijā nodod ekspluatācijā
rajona veterinārās slimnīcas jaunās telpas.
Slimnīcas teritorijā jau uzcelta jauna divu
dzīvokļu dzīvojamā māja. Vēl nepieciešams
uzcelt 10 objektus, bet celtnieku vainas dēļ
darbi kavējas
1957. gada augustā Kandavas rajona
rūpniecības kombināta galdnieku darbnīcas
„Priedaine” ēkai būvē otro stāvu. Būvdarbu
piegāde ir daļēji mehanizēta. Ir ierīkots lifts
ķieģeļu, javas u.c. būvmateriālu pacelšanai,
ūdeni pa caurulēm pievadot ar motorsūkni. Mūrēšanas darbus veic Nifonts Kuzmins
(1919–2005)
1957. gada septembrī amatnieki Kandavas rajona kultūras namam ceļ jaunu malkas
šķūni un zāles sienā būvē vairākas durvis, kas
vedīs uz ēkas dienvidu pusē uzceļamo terasi,
jo kultūras namam perspektīvā ir paredzēts
veikt plašākus pārbūves darbus: skatuvei uzcelt otro stāvu, paplašināt zāli, aktieru un uzgaidāmās telpas, kā arī atrisināt garderobes,
bufetes u.c. palīgtelpu jautājumu
1957. gada 1. novembrī PSRS Ministru
Padome nolemj pazemināt cenas cūkas gaļai un tās izstrādājumiem caurmērā par 14–
15%, bet putnu gaļai par 12.5%. Pēc cenu
pazemināšanas, piemēram, kilograms I šķiras cūkgaļas agrāko 20.20 rubļu vietā maksā
17 rubļi, Rostovas rulete 23 rubļu vietā 20
rubļus, kilograms ceptas zoss gaļas agrāko
26 rubļu vietā 21 rubli. Attiecīgi cenas pazemina arī ēdnīcās, restorānos un bufetēs
1957. gada 15. decembrī notiek Latvijas
PSR Kandavas rajona tautas tiesas tiesneša un piesēdētāju vēlēšanas. Tajās piedalās
99,95% vēlētāju. Par Kandavas rajona tautas
tiesnesi ievēl Valēriju Kampari

1957. gada 26. decembrī Latvijas
PSR Ministru Padome ar lēmumu Nr. 602
nolemj:
1) patskaņu garums svešvārdu tāpat kā
latviešu cilmes vārdu rakstībā apzīmējams
saskaņā ar literārās valodas izrunu,
2) turpmāk latviešu rakstībā burtu kopu
ch, kur ar to nav apzīmētas divas atsevišķas
skaņas, aizstāt ar burtu h
1958. gada 22. aprīlī Kandavas pilsētas
DDP IK nolemj mainīt māju numerāciju
Abavas un Zemītes ielās, kā arī lopkautuvi no
Padomju ielas 59 mainīt uz Padomju ielu 31
1958. gada 11. maijā Kandavā sāk veidot Draudzības parku. Pirmie tā veidotāji ir
356 rajona jaunieši
1958. gada 26. maijā Kandavas rajonā Latvijas PSR Kultūras ministrija kopā
ar Em. Melngaiļa republikānisko Tautas
mākslas namu rīko pašdarbības gleznotāju
semināru, to vada Mākslinieku savienības
biedrs Staņislavs Kreics (1909 – 1992). Tajā
piedalās vairāk nekā 60 gleznotāji no dažādām republikas pilsētām. Seminārs ilgst līdz
12. jūnijam. Tā noslēgumā labākos darbus
izstāda Kandavā un Sabilē.

Kandavas apkārtnē
uzņem mākslas filmu
“Atbalss”
1958. gadā sāk darboties pirmā tūristu
bāze Latvijā „Plosti” (to gan pabeidz būvēt
tikai 1966. gadā). Sākotnēji bāze ir pakļauta
Vissavienības arodbiedrību sistēmai
1958. gadā Kandavas apkārtnē Rīgas
kinostudija uzņem mākslas filmu „Atbalss”
pēc Jāņa Jaunsudrabiņa triloģijas „Aija”
motīviem. Galvenajās lomās Dzidra Ritenberga (1928 – 2003) un Valdemārs Zandbergs (1927 – 1994). Filmas režisors Varis
Krūmiņš (1931 – 2004). Filmā kā dublanti
piedalās arī Kandavas iedzīvotāji
1958. gada vasarā uz priekšu strauji rit
divu rajona rūpkombināta jaunceltņu būve,
bet Jelgavas un Zemītes ielu stūrī jau ir ielikti
pamati jaunajai rūpkombināta pārvaldes ēkai
1958. gada 12. septembrī darbu sāk
Kandavas internātskola. Tajā atver pirmās
piecas klases ar aptuveni 150 skolēniem.
Mācību korpusā atrodas gan klases, gan guļamtelpas. Par tās direktoru sāk strādāt Kārlis Ēdelnieks (1927 – 2003). Ievērojot Latvijas PSR izglītības ministrijas jaunās prasības,
skolas soli ir izgatavoti pēc jaunā tipa. Ar
partijas Kandavas rajona komitejas un Kandavas rajona darbaļaužu deputātu padomes
izpildu komitejas atbalstu internātskolas rīcībā nodod 50 ha lielu saimniecību ar vienu
hektāru augļu dārzu. 2,5 ha lielu augļu un
ogulāju dārzu pie skolas vasarā ir palīdzējuši iekārtot Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija

www.kandava.lv

1958. gada rudenī paši laikraksta „Sarkanā Kandava” redakcijas darbinieki iekārto
cinkogrāfiju. Tā ir pirmā cinkogrāfija republikā un viena no nedaudzajām Padomju
Savienībā. Tāpēc redakcijā bieži ierodas viesi gan no citām Latvijas laikrakstu redakcijā,
gan arī no citām PSRS republikām
1958. gadā Liepu ielā 10 nolemj būvēt
jaunu dzīvojamo namu ar 12 dzīvokļiem
1958. gadā Padomju ielā 14 (bij. Trepju krogs, tagad Lielā iela 24) sāk darboties
poliklīnika
1958. gadā likvidētā MTS vietā izveido
RTS. To pievieno tehnikumam. Par direktoru ieceļ Aleksandru Batņu (1921 – 1994).
Pie RTS bāzes Jaunkandavā sāk celt tehnikuma mācību pilsētiņu
1959. gada janvārī notiek ceturtā Vissavienības tautas skaitīšana. Kandavā ir 3494
iedzīvotāji
1959. gada sākumā Kandavas internātskolas jaunie novadpētnieki iekārto skolas
novadpētniecības muzeju. Vairāki kolhoznieki skolas muzejam dāvina senus darbarīkus un mājturības piederumus
1959. gada februārī pēc Kandavas rajona pastāvīgās kultūras komisijas priekšsēdētāja Ernesta Avota (1907 – 2000) ierosmes
liek pamatus rajona simfoniskajam orķestrim. Orķestra vadītājs ir A. Danne. Pirmajā
mēģinājumā pulcējas 10 mūziķi, to skaitā vijolnieks Alfreds Pīlāgs no Kukšām, brāčists
Vilis Jankevics (1911 – 1994) no Valgales,
čellists E. Avots no Matkules u.c.
1959. gada marta sākumā Kandavas
pašdarbnieki parāda Edvarda Vulfa (1886–
1919) komēdiju „Svētki Skangalē”. Izmantojot gadījumu, ka Kandavā uzņem mākslas
filmu „Atbalss” [pēc J. Jaunsudrabiņa triloģijas „Aija” motīviem], pašdarbnieki lūdz
talkā kinostudijas darbiniekus Augustu Vītolu un Zigmundu Beļeviču (1934 – 2015)
izrādes režisūrai un dekoratīvajam veidojumam. Lomās labi iejūtas Oļģerts Ganiņš,
Valentīns Saulīte, Edgars Rozenštams, Aleksandrs Andersons, Aldonis Freibergs, Kārlis
Stabiņš, Biruta Rupeika u.c.
1959. gadā pēc kapitālā remonta darbu
sāk Kandavas rajona apvienotā slimnīca.
Ēkai uzceļ trešo stāvu, dienvidu daļā uzbūvē
balkonu. Slimnīcas trešajā stāvā ir terapeitiskā un dzemdību nodaļa, otrajā stāvā atrodas
ginekoloģiskā un ķirurģijas nodaļa, bet pirmajā stāvā – bērnu nodaļa
1959. gadā Sabiles ielā nodod ekspluatācijā modernu dzīvojamo ēku rajona patērētāju biedrību savienības darbiniekiem.
Jaunus dzīvokļus saņem 10 patērētāju biedrību savienības darbinieki: šoferis P. Gustiņš,
prečzines A. Priede un L. Beldava, kalkulatore L. Matisone, grāmatvede A. Toropova u.c.
1959. gadā Kandavā nodibina Valsts
Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas staciju.
Tā apkalpo arī Tukuma un Talsu rajonus.
Stacijā ir ap 20 augstvērtīgi Latvijas brūnās
tīršķirnes vaislinieki
1959. gadā nodod ekspluatācijā jauno
sadzīves pakalpojumu paviljonu ar šuvēju un drēbnieku darbnīcām, tur strādā arī
kurpnieki, frizieri, fotogrāfi, radio un televizoru meistari
1959. gadā darbu sāk Kandavas Mūzikas skola. Tajā ir vijoles, akordeona, klavieru, flautas, trompetes, klarnetes un saksofona klases.
1959. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas institūts veic pētījumus
Kandavas pievārtē t.s. Pāravotu purvā. Izrādās, ka purva pussausās dūņas ir ar samērā
augstu sēra saturu. Sēru un citus minerālsāļus satur arī purva avota ūdens. Purva
apjoms nav pārāk liels (30 ha), taču pietiekams vietēja rakstura dziedniecības punkta
iekārtošanai
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Vislielākais gandarījums, ja citiem patīk
Kandavas novada Kultūras un
sporta pārvaldes un domes
rīkotajā Lieldienu zaķu konkursā galveno balvu ieguva
SIA „Kandavas ceļi” pārstāvis
Rinalds Šmēls.
Sarunājāmies ar Rinaldu, par
to kā radās ideja piedalīties
konkursā.
Dagnija Gudriķe

Šogad pirmo reizi Kandavas pakalnos un skvēros pirms Lieldienām parādījās dažādi zaķi, priecējot pilsētniekus un
viesus, un tā dažādojot Kandavas vizuālo
tēlu. Pastāsti, kā tev radās ideja piedalīties „Zaķu festivālā” un kā izlēmi, kāds
būs zaķa vizuālais tēls?
– Ideja īstenībā radās pateicoties
priekšniekam Ivaram Marašinskism, bez
viņa laikam nekas nenotiktu. Ivars uzrunāja mani, sakot, vai negribu zaķi uztaisīt, zinādams, ka es šādā virzienā mēdzu darboties. No sākuma nesapratu, vai viņš joko,
kas par zaķi?! Ivars paskaidroja, ka Kandavā būšot Lieldienu zaķu festivāls, vajadzētu
piedalīties un kaut ko uzveidot. Vispirms
tapa skices, kādi piecpadsmit, divdesmit
dažāda veida zaķi. Sākumā bija doma par
Disneja Zaķi – Disneja multfilmu varoni,
tādu ar lielām ausīm, kas sēž uz liela kluča
un tur klēpī lielu grozu ar olām. Šāds zaķis
ļoti patiktu bērniem.
Kāpēc pārdomāji un gala rezultātā
tapa šis estētiskais mākslas objekts?
– Viss slēpjas darba izmaksās, cik varam atļauties. Nācās izmaksas samazināt
un gala rezultātā nonācām pie šāda vairāk
mākslinieciska varianta. Kā jau teicu, skiču bija ļoti daudz, noklāju visu galdu, lai
darba kolēģi izvēlas, kurš tad būtu labāks.
Kad izvēle bija notikusi, vispirms es izgatavoju mazo zaķīti, kas bija topošā lielā
zaķa kopija. Vajadzēja sapast, kādas būs
proporcijas. Lielais zaķis ir trīs metrus garš
un kādu metru septiņdesmit augsts. Kad to
lielo kluci no atsevišķajām 10 centimetru
biezajām putoplasta loksnēm bijām salīmējuši, nevarēja īsti saprast, no kura gala
tam klāt ķerties. Nebija arī tik lielas telpas,
kur varētu normāli strādāt un griezt. Ivars
man atvēlēja vienu garāžu, knapi tam klucim rinķī varēju apiet, bet mākslas darbu
veidojot jau vajag pa gabalu skatīties, tie,
kas to darījuši, mani sapratīs, vismaz trīs
metrus jāatkāpjas, lai to vizuālo ainu ieraudzītu. Griešana tātad notika mazā telpā
un viegli tas nebija. Kopā nocīnījos turpat
divus mēnešus. Vispār jau to varēja izdarīt
arī ātrāk, nopērkot jau gatavus putoplasta
klučus, bet tas būtu finansiāli daudz dārgāk. Nonācām pie secinājuma, ka zaķim
blakus vajag arī olas un tajās iestādīt puķes.
Jā, šī ideja par ziediem olās ir ļoti
laba, man patīk arī tautiskie raksti uz
tām, kā tev radās doma uzzīmēt latvju
rakstus sarkanbaltajos toņos?
– Tautisko rakstu ideju man pameta
Ivara Marašinska dēls, mākslinieks un arhitekts Jurģis. Jau sākumā negribējās ne
zaķi, ne olas tā ļoti izpušķot un izgreznot,
gribēju vienkāršību, tīras līnijas, kā skulptūras. Lai zaķis veidotos telpisks, to tikai
nedaudz ieēnoju,lai izceļas muskuļi, acis.
Kā tu panāci, lai zaķis būtu izturīgs
mainīgajos laika apstākļos?

– Kādreiz esmu strādājis un līmējis
tādus objektus ar marli un PVA līmi, bet
šādu tehnoloģiju vairāk izmanto teātra dekorāciju veidošanā, šis zaķis ir apstrādāts
ar interesantu materiālu, kas ir modificētais betons. Es to jau biju izmantojis strādājot pie pils maketa restaurācijas skvērā
pie Bruņinieku pilskalna, kas bija diezgan
bēdīgā stāvoklī. Šis betons ir uz cementa
bāzes, tas ir elastīgs, saule, lietus un citi laika apstākļi tam nekaitē.
Kāda ir tava profesija?
– Esmu beidzis mēbeļu galdniekus un
interjera dizainu. Veidošanu, kokgriešanu
apguvu skolā, principā esmu arī kokgriezēja profesijā pamācījies, bet līdz galam nepabeidzu, dažādi dzīves apstākļi iegrozījās.
Tad jau tu ar iedvesmu ķēries klāt
Lieldienu zaķim?
– Jā, mans darbs man patīk. Kādu laiku neko tādu nebiju veidojis, nācās atkal
atcerēties, kā kādreiz darīju. Tas bija arī
tāds sevis pierādīšanas projektiņš. Ar gala
rezultātu esmu apmierināts, pašam patīk,
bet vislielākais gandarījums jau ir, ja citiem
patīk. Tā ir vislabākā dāvana pašam sev un
priecēs kandavniekus arī citugad. Domāju,
ka neapstāsimies pie šī viena zaķa, un, ja
nākamgad darināsim vēl kādu, varbūt tas
būs vēl lielāks, lai cilvēks var uzkāpt un
nofotogrāfēties. Es domāju, ka ideja par

zaķu festivālu Kandavā, kas radusies uzņēmējam Aināram Vilkaušam, ir vienkārši
grandioza. Mēs piesaistām Kandavai cilvēkus. Kandava ir skaista vieta, pakalni, lejas,
ainavas, un ja vēl var atbraukt un kaut ko
interesantu šeit apskatīt, tad tas ir to vērts!
Mēs un pilsēta jau esam tikai ieguvēji. Šādi
labi piemēri ir arī citās Latvijas pilsētās,
piemēram, Dobelē sniegavīri. Kad ievietoju zaķu bildes Facebook, saņēmu ļoti
daudz labu un pozitīvu komentāru. Kāda
sieviete rakstīja, ka tik daudz skaistu zaķu
pat Rīgā neesot, ka ir vērts ar bērniem un
ģimenēm šeit atbraukt.
Pats esi kandavnieks?
– Dzimis esmu Tukumā, savu bērnību
un skolas gadus pavadījis Kandavā, patreiz
dzīvoju Stendē, bet mani vecāki joprojām
dzīvo Kandavā. Vienmēr esmu vēlējies
Kandavai kaut ko tādu lielāku uzdāvināt, un
redz kā sanāca – uzdāvināju! Domas piepildās! Man bija arī ideja izgatavot pilsētai
puķu kastes, uztaisīju moduli no laineks, ir
tāds materiāls. Mums Kandavā ir pavisam
kādas simtsešdesmit puķu kastes, izgatavotas no koka, neizturīgas, laika apstākļu
ietekmē ļoti ātri bojājas. Runāju ar dārzniecēm par parametriem, cik kastei jābūt dziļai, cik biezām sienām, lai augs labāk justos,
lai mitrums turētos ilgāk. Bet šī mana ideja
kaut kā neguva atbalstu, varbūt likās par
dārgu izmaksas. Ideju man daudz, domāju,
ka ar savu zaķi esmu maisam galu parāvis
vaļā, un ar to viss nebeigsies. Kad dzīvoju
Rīgā, sadarbojos ar Dailes teātri, gatavoju
dekorācijas un visu ko vajadzēja. Tad dzīve
apmeta kūleni un atgriezos uz dzimto pusi.
Bet es neko nenožēloju, viss kas notiek, ir uz
labu. Tagad darbība ir ceļa būvē, un nav jau
tā, ka te ir tikai akmens, šķembas un grants,
strādāju pie atsevišķiem objektiem, kur
mans mākslinieciskais piesitiens vajadzīgs.
Ies laiks, nāks padoms, vai ne?
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KULTŪRA

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
8. MAIJĀ
18.00-21.00 Ogu zefīru meistarklase – vadīs Elīna
Stojakina- amatnieku veikalā „Pūralāde”
Vānes pamatskolas pasākums „Popiela” – Vānes
kultūras namā
9. MAIJĀ
Vānes pamatskolas pasākums Māmiņdienā – Vānes
kultūras namā
No 15.00 Mākslas diena Kandavā “Māksla iziet
ielās”
15.00 Tikšanās ar gleznotāju Jāni Jēkabsonu,
pārsteiguma balvu saņemšana nominācijās
par zīmējumiem “Skaistākā vieta manā pilsētā,
pagastā” – izstāžu zālē “Vējspārns” Kandavas
kultūras namā
17.00 Novada skolēnu jautrības stafetes
– Promenādē
19.00 Draudzības vakars un ballīte – Promenādē
10. MAIJĀ
12.30 Mātes dienas koncerts sadarbībā ar
skolu”Ceļojums uz Parīzi”- Zemītes tautas namā
15.00 Atbalsta grupa Zantes pagasta
audžuģimenēm- Zantes kultūras namā
16.00–18.00 Jauniešu centra „Nagla”pasākums
„Eurodesk mini pkniks ar Eiropu” – Matkules sporta
laukumā un lapenē
19.00 „Meitenes stāsts” Lienes Belovas
diplomdarba koncerts – Kandavas kultūras namā
11. MAIJĀ
13.00 Senioru Ziedu balle – pensionāru Dienas
centrā
12. MAIJĀ
10.00 Stādu tirgus pie Matkule kultūras namainformācija un pieteikšanās tirgotājiem pa tālruni
25772208 /Agnese/
12.00 Stādu tirgus Vānē pie kultūras nama –
informācija unpieteikšanās tirgotājiem pa tālruni
25651845 /Eva/
13. MAIJĀ
17.00 „Eurodesk mini pikniks ar Eiropu”- Zantes
pagasta estrādē
15. MAIJĀ
14.00 Māmiņdienas koncerts Zantes pamatskolai –
Zantes kultūras namā

18.00 Bībeles stunda – vada mācītājs U. Gailītis –
Zantes kultūras namā
Starptautiskā ģimenes diena Matkulē
17.00 Filma „Lote unpazudušie pūķi” – ieeja 2,- eiro
– Matkules kultūras namā
19:00 Filma pieaugušajiem „Blakus” – ieeja 3,- eiro –
Matkules kultūras namā
17. MAIJĀ
Vānes pamatskolas 9. klases pēdējā zvana diena
18. MAIJĀ
Zantes pagasta svētki”Kad sārtās bučās pavasaris
tvīkst” – Zantē
19.00 Kandavas Deju skolas pavasara koncerts un
izlaidums – Kandavas kultūras namā
19.30 Sajūtu vakars „Dārza poēzija” – lauku sēta
„Indāni”

LIENĪTES BĒRZIŅAS GLEZNU IZSTĀDE
„ZOOM”
19:00 IEVAS SUTUGOVAS KONCERTS
„STĀSTI”
22:00 SVĒTKU BALLE – spēlēs grupa „EJA”
(Ieeja: EUR 5,00)

20. aprīlī Rīgā Maskavas kultūras un biznesa
centrā “Maskavas nams” notika starptautisks
deju festivāls “Golden Dancer 2019”, kurā
uzvaras kausu “Golden group” ieguva Kandavas
Deju skolas 3.-4. klašu grupa ar Sonoras
Grinbergas deju “Āfrikāņu motīvs”.
Sveicam ar panākumiem!

Aicinām uzņēmējus līdzdarboties kopējās
Kandavas novada svētku atmosfēras radīšanā

27. MAIJĀ
15:00 Otrais Galda hokeja turnīrs – Zantes kultūras
namā
30. MAIJĀ
10.00 Fotoorientēšanās pa Zemīti
skolēniem – Zemītē
30.–31.MAIJĀ
Divas dienas kopā ar zālu sievu Līgu Reiteri –
Pieteikšanās un papildus ziņas pa tālruni 26113310 /
Aiva Valdmane/
1. JŪNIJĀ
Cēres pagasta sporta svētki – Cērē

IZSTĀDES

Līdz 9. maijam Jāņa Jēkabsona gleznu izstāde
”Klusums” – izstāžu zālē „Vējspārns”
Līdz 18. maijam Ilzes Pauliņas gleznu izstāde „Ir
piepildīts” – Kandavas Mākslas galerijā novada
muzejā
No 18. maija līdz 18. jūnijam Lienītes Bērziņas
gleznu izstāde „ZOOM” – Zantes kultūras nama
mazajā zālē

11:00 Svētku atklāšana „SĀRTAIS PAVASARA TRAKUMS”
Uz svētkiem ierodamies ar SARKANU akcentu apģērbā.
Sarkanākajam – BALVA!
11:30 – 15:00 „VESELĀ MIESĀ VESELS GARS!” interesantas sporta
aktivitātes lieliem un maziem: futbols (komandām pieteikties pa
tālr. 29322315 – R. Rozentāls vai pa tālr. 28663459 – T. Tripāne līdz
15.05.), šaušana, cāļu krikets, dvieļu volejbols, šķīvīšu mešana, desu
spēle, spēka sitiens, zābaka mešana, spēka trīscīņa, roku laušanās.
11:30 – 13:30 SARKANĀS RADOŠĀS DARBNĪCAS kopā ar JC „Nagla”
11:30 „TĒVIŅU” MĀJAS VĪNU UN ĪPAŠĀ KOKTEIĻA DEGUSTĀCIJA
(maksas)
11:30 Smūtiju un kokteiļu bārs „ES SARKSTU
UN TU MAN LĪDZ...” (maksas)
11:30 – 17:00 SVĒTKU TIRDZIŅŠ „RAŽOTS
ZANTĒ” (Aicinām piedalīties ikvienu
tirgoties gribētāju, piesakoties pa tālr.
29753797)
11:30 – 17:00 PIEPŪŠAMĀ ATRAKCIJA
11:30 – 17:00 UGUNĪGAIS BRAUCIENS AR
VELOKARTIEM
14:30 „ZANTES SVĒTKU ZUPA” – visi laipni
aicināti cienāties!
15:00 – 17:00 JAUNO UGUNSDZĒSĒJU
SACENSĪBAS – „PUMPĒ, VECĪT, ŽIGLI
VIEN!”

KULTŪRAS NAMĀ

Kandavas Deju skolai
uzvara starptautiskajā
deju festivālā “Golden
Dancer 2109”

24.–26.MAIJAM
Kandavas novada svētki novadnieku zīmē

Zantes pagasta svētki
"Kad sārtās bučās
pavasaris tvīkst"
SPORTA LAUKUMĀ

No visas sirds priecājamies
par mūsu novadnieci –
jauno dziedātāju
Artu Jēkabsoni –
viņa nulle
kā ieguvusi
3. vietu trešajā
starptautiskajā
#EllaFitzgerald džeza
vokālistu konkursā
Vašingtonā!

22. MAIJĀ
Filma bērniem „Lote un pazudušie pūķi” – ieeja 2,eiro – Cēres pamatskolā

18. MAIJĀ

KULTŪRA UN IZKLAIDE

SVEICAM UN LEPOJAMIES!

2019. gada 5. maijs

Turpinot pagājušā gada novada svētkos uzņēmēju iedibināto
tradīciju, dot savu artavu novada svētku veidošanā, aicinām
Kandavas novada uzņēmējus atsaukties un piedalīties Kandavas novada svētkos, kas norisināsies no 24.–26. maijam.
Iveta Pāža

2018. gada novada svētkos vietējie uzņēmēji priecēja svētku dalībniekus ar filmas
“Bille” pirmizrādi un cienastu, visus ieņēmumus ziedojot Kandavas novada Iespēju
fondam.
Šogad svētkos 24. maija vakarā paredzēts
Aijas Vītoliņas un grupas “Tango Sin Quinto” koncerts Bruņinieku pilskalnā, Kandavas
uzņēmējiem nodrošinot skatuvi un atalgojumu mūziķiem.
25. maijā svētku aktivitātes sāksies ar
makšķerēšanas turnīru plkst. 6.00 pie Abavas tilta, kuras atbalsta novadnieks Aleksis
Lukss un NG Mix, kā arī Copes veikals
Fisher. No plkst. 12.00 līdz 17.00 Kandavas
Promenādē savas preces un pakalpojumus
varēs piedāvāt visi novada uzņēmumi, tostarp arī bijušie kandavnieki, kuri savu
biznesu attīstījuši ārpus novada robežām.
Tirgus laukumā no plkst. 12.00 būs skatāma smagās tehnikas parāde, piedalīsies
arī Zemessardzes 51. kājnieku bataljona

Muzeja nakts 2019.
Kandavas novada
muzejā
18. maijā muzejs
strādās no
plkst.19.00 līdz
23.00
Muzeja nakts laikā:
• muzicēs Evita
Bērziņa ar dēlu;
• ”Septiņas balles”
radošā darbnīca –
dzirnaviņu gatavošana;
• būs apskatāmas visas muzeja izstādes un
patstāvīgās ekspozīcijas;
• multiplikācijas filma „Tālavas taurētājs”;
• Laumas un Sinti pavasara ziedu izstāde;
• darbosies traktieris „Pie melnā kuiļa”, varēsiet
nobaudīt ozolzīļu kafiju.
• ekskursija pa naksnīgo Kandavu

karavīri. Būs iespēja apskatīt dažādus dzīvniekus, kuri audzēti mūsu novada zemnieku saimniecībās.
Sestdienas vakarā visi novada uzņēmēji tiek aicināti piedalīties svētku gājienā.
Lūdzam gājienam pieteikties līdz 20. maijam,
rakstot uz e-pastu: iveta.grunte@kandava.lv,
norādot uzņēmuma nosaukumu un tekstu
īsam uzsaukumam par jūsu uzņēmumu
vai iestādi.
Svētku svētdienas devīze skan “Ejam
ciemos” un tajā iedzīvotājiem, viesiem un
citiem interesentiem tiks piedāvāta iespēja
viesoties pie vairākiem konkursa “Diženi
Kandavas novadā” laureātiem un tikties ar
novada tūrisma uzņēmējiem. Uzņēmēju
un skaistāko dārzu apskatei pagastos divos maršrutos tiks nodrošināts bezmaksas
transports no Kandavas, bet pilsētā plānots
viens kājāmgājēju maršruts ar interesantiem
apskates objektiem.
Aicinām iedzīvotājus ieteikt novadniekus,
kurus aicināt uz novada svētkiem, rakstot uz
info@kandava.lv

Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolas meiteņu
basketbola komanda
izcīna trešo vietu valstī
23. aprīlī Saldū norisinājās Latvijas Skolu
sporta federācijas (LSSF) rīkots Latvijas skolu
čempionāta fināla sacensības basketbolā
2005.–2006.gadā dzimušajām meitenēm.
Finālsacensībās piedalījās 6 labākās Latvijas
skolu komandas, kuras bija izcīnījušas uzvaras
savos reģionos. Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolas meiteņu basketbola komanda
uzvarēja Zemgales reģionā, kur finālā tika
pārspēta Ķekavas vidusskola.
Finālā Saldū KKMV meiteņu basketbola
komanda ceturtdaļfinālā uzvarēja pār Ventspils
4. vidusskolu, pusfinālā zaudējums Rīgas
Āgenskalna ģimnāzijai. Spēlē par 3. vietu
dramatiskā spēlē KKMV komanda pārspēja
Saldus vidusskolu, kura sensacionāli pārspēja
Liepājas 5. vidusskolu.

www.kandava.lv
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Kandavas novada kausa izcīņa
šautriņu mešanā
Noslēdzies Kandavas novada kausa izcīņa šautriņu mešanā,
kopumā turnīrā piedalījās 43 dalībnieki.
Fināla (6. kārtas) rezultāti:
1. vieta – Jānis Oliņš (Tukums)
2. vieta – Ilmārs Dūniņš (Kandava)
3. vieta – Guntars Staris (Kandava)

Kopvērtējumā:
1. vieta – Jānis Oliņš (Tukums)
2. vieta – Ilmārs Dūniņš (Kandava)
3. vieta – Guntars Staris (Kandava)

Sācies Kandavas čempionāts KKSP/Kandava spēlēs finālā Engures
novada čempionātā basketbolā!
orientēšanās sportā
22. aprīlī, otrajās Lieldienās, Kandavā
norisinājās novada atklātā čempionāta
1.kārta orientēšanās sportā. Sacensībās
piedalījās 35 dalībnieki no Kandavas,
Talsu, Kuldīgas un Saldus novadiem un
Rīgas. Īpaši jāuzteic četri internātskolas

skolēni, kas savu pirmo orientēšanās
distanci veica ātri un veiksmīgi. Sacensību gaitā daļa sportistu ar interesi aplūkoja pilsētā atrodamās zaķu figūras,
daži – iepazinās ar veikala „Pūralāde”
piedāvājumu.

Trešā un izšķirošā spēle aizvadīta basketbola čempionāta pusfināla sērijā starp
Engures un KKSP/Kandavas komandām!
Trešajā spēlē uzvaru izcīnīja kandavnieki,
kuri spēles beigās spēja salauzt engurnieku
pretestību.
Engure – KKSP/Kandava 72:97. Sērijā 1:2

2. maijā Tukumā notika pirmā fināla spēle
Tukuma sporta skola pret
KKSP/Kandava

7. maijā Kandavas sporta hallē notiks otrā
fināla spēle plkst. 19.30
KKSP/Kandava pret Tukuma sporta skola

Sporta pasākumi maijā:
07.05. Otrā fināla spēle Engures novada
čempionātā basketbolā. Plkst. 19.30 KKSP/
Kandava pret Tukuma sporta skola
17.05. Kandavas novada taku skriešanas seriāls 2.
kārta. Plkst. 19.00 pie Teteriņa ezera peldvietas
28.05. Kandavas novada atklātais čempionāts
orientēšanās sportā 2. posms
Informāciju sagatavoja Annija Rudzīte

Kandavas novada čempionāts basketbolā
Komandā spēlēja D. Freimane, P. Šenberga,
M. Ķilpe, V. Timoško, A. Kārkliņa, T. Zeberiņa un
K. Ērvalde. Treneris A. Bambis.

Noslēdzies Kandavas novada čempionāts basketbolā vīriešiem. 6. aprīlī Kandavas sporta hallē aizritēja fināla spēles,
kurās noskaidroja kura komanda šajā sezonā izcīnīs zelta medaļas.

1. vieta Jaunie veterāni
2. vieta Pūre
3. vieta BJSS1
4. vieta RGR Pluss
Labākie spēlētāji: Ralfs Bērziņš, Ralfs
Bergs (BJSS1), Kristaps Gotfrīds (Jaunie

veterāni), Rolands Surgofts (Pūre), Lauris
Zuze (BK Ivetas zirgi), Nauris Litke (RGR
Pluss)
Turnīra MVP – Nauris Litke (RGR Pluss)
Fināla MVP – Artis Rudzītis (Jaunie
veterāni)
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PROJEKTI

2019. gada 5. maijs

Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Kandavas novadā

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 9 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 tiks 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

www.kandava.lv

DZĪVESZIŅAS

Galvenais kopdzīvē –
mierīga līdzāspastāvēšana
12. aprīlī ar novada domes
priekšsēdētājas vietnieci Gundu Cīruli un dzimtsarakstu
nodaļas vadītāju Maiju Zariņu viesojāmies pie tās dienas Zelta kāzu gaviļniekiem
Guntas un Edgara Insbergiem
Jaunkandavā.
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Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 25. marta līdz
29. aprīlim reģistrēti 3 jaundzimušie:
Adrians, Dominiks un Rebeka!
SVEICAM VECĀKUS!

*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Laulību noslēguši
Sveicam aprīlī salaulātos 4 pārus!

Dagnija Gudriķe

D

iena bija vējaina, saulīte arī vairāk ar zobiem, turpat blakus
mājai aiz žoga stārķu pāris piepravīja ligzdu
šāgada perējumam, kad
zelta pāris veda rādīt Edgara roku darbu- paša gatavotu galdu un solus dārza lapenītē. Darbošanās ar
koku ir Edgara vaļasprieks
jeb hobijs jau daudzu gadu
garumā, kopš aiziešanas pelnītā atpūtā.
Iepazinušies Gunta un
Edgars, pateicoties Edgara
bērnības dienu kaimiņienei Vijai, kas savukārt bijusi
Guntas klasesbiedrene. Edgars nācis no Bēnes un Kandavā nokļuvis sešdesmito
gadu sākumā, kad iestājies Kandavas lauksaimniecības tehnikumā. Bijusī kaimiņiene
Vija ar ģimeni, pēc atgriešanās no izsūtījuma Sibīrijā, dzīvojusi Kandavā, Edgara un
viņas vecāki turpinājuši draudzēties. Kādā
no Vijas rīkotajām skolasbiedru ballītēm,
uz kurām tika aicināti arī tehnikuma puiši,
abi ar Guntu iepazinušies.
Pēc pāris gadiem, 1963.gadā, sākuši nopietnāk draudzēties. Gunta pirms gada bija
pabeigusi vidusskolu, viņa mācījās tā saucamajā komjauniešu klasē, kas pēc beigšanas visi aizgāja strādāt uz kolhozu “1.Maijs”.
Edgars viņai bija sirdī iekritis jau ar pirmajām reizēm ieraudzīts, stadionā sportojot,
smuks puisis, nospriedusi. Pēc tehnikuma
beigšanas, Edgars uz trīs gadiem tika iesaukts dienestā Padomju Armijā. Abi norunājuši, ka pirms armijas neprecēsies, bet
Gunta gaidīs viņu mājās. Trīs gadi- garais
laiks! Edgars katru dienu rakstījis pa vēstulei. Pastniece dusmojusies, ko var katru
dienu tajās vēstulēs sarakstīt, viņai tik jānes
un jānes. Edgars dienējis Kaļiņingradas apgabalā un pēdējā gadā vēl nosūtīts uz Čehoslovākiju, kad tur militārais konflikts sācies.
“Sešdesmit astotajā gadā vēlā rudenī
atgriezos mājās, pēc Ziemassvētkiem gāju
meklēt darbu uz Kandavas radio rūpnīcu,
un tad ar Guntu sākām dzīvot kopā, lai nebūtu uz Bēni jābraukā, “- senos notikumus
atcerējās Edgars. Nolēmuši, ka pienācis
laiks oficiāli nodibināt ģimeni. Kāzas tiem
laikiem bijušas lielas, pāri par astoņdesmit
viesu. “Mums jau kāzās bija aicināti arī kolēgi no ansambļiem, es dziedāju ansamblī, arī
mans tētis, viņš bija spicākais solists, kāzas
bija ļoti lustīgas. Viesi bija novilkuši mūsu
ceļā no kultūras nama, pie fotogrāfa un uz
svinību vietu pavisam astoņpadsmit striķu. Vedējos jeb vakara vadītājos bija Ārija
Liģe un Ilzīte Grinberga, jautras un lustīgas
izdarības netrūka,’ - stāsta Guntas kundze“Kāzas svinējām divas dienas, kā jau tolaik

KANDAVAS

Sveicieni Dacei un Artūram Lubiņiem,
Laurai un Agnim Zaļevskiem,
Līgai un Gatim Šteinbergiem
*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

***

Maija mēnesī

Dimanta kāzās

sumināsim Mariannu un Visvaldi
Graudumniekus!

Zelta kāzu jubilejās

bija pieņemts, svinības
notika Kandavas tūristu bāzē Plostos. Laulāja
mūs Brigita Brahmane. Toreiz, 1969.gadā,
jau viss bija deficīts,
gan kleita, gan plīvurs,
kurpes, gredzeni, pat
svinību vietu, kur cilvēki varētu arī pārnakšņot, nācās pa blatiem, caur
draugiem meklēt…” Edgars piebilda, ka pat
puķes līgavas pušķim bijis grūti sameklēt,
braucis uz Tumes siltumnīcām, pušķis bijis
liels un skaists, no daudzkrāsainām rozēm.
Laiks kāzu dienā bijis brīnišķīgs, silts,
saulains jau no rīta, kad ar draudzenes
Zentas veco zapiņu braukušas uz Tukumu
pričenes taisīt. “Nekas jau mums tur nesanāca, tajā laikā bijā modē tās augstās kasītās
frizūras, uztaisīja man tādu galvu, ka plīvurs nederēja, atbraucām mājā, Zenta tūlīt
matus izmazgāja… Un tie jaunlaulāto pārbaudījumi, katrā vietā, kur mūs apstādināja, būtu jūs redzējuši, kā mēs ar kreiso roku
zāģējām baļķi! Pirmais striķis jau bija, tikko
pa durvīm pēc ceremonijas iznācām, Nikolajs Tohvs ar savu ansambli “Kolēģi” un tā ik
pa gabalam, tik uz priekšu.”
Kāzu diena iekritusi taisni Komunistiskās sestdienas talkās dienā, vajadzējis
jau laikus atprasīties, lai brīvdienu dabūtu.
Sarakstīties tikai piecos pēcpusdienā varējuši. “Es jau tolaik strādāju radio rūpnīcas
grāmatvedībā, kāzās bija aicināti arī visi
grāmatveži, gāju pie direktora atprasīties.”
Edgars arī turpat rūpnīcā strādājis. Sācis kā
tehnologs, inženieris, un pēc gada aizgājis
par šoferi. Autovadītāja daba stāžs viņam
pāri par trīsdesmit gadiem. Gunta rūpnīcā
nostrādājusi divdesmit trīs gadus.
Jautāti par to, kāda ir Insbergu pāra
ilgās laimīgās laulības recepte, abi gaviļnieki saskatās un smaida. Gunta teic, ka
viņas uztverē tā ir mierīga līdzāspastāvēšana. Sievas teiktajam piekrīt arī Edgars,
jo nekādi lieli kašķi viņiem neesot bijuši,
šad tad jau pakašķējušies, bet tā nopietni…. Gunta saka, ka viņai jau esot diezgan
šerps raksturs, greizsirdīga arī esot bijusi,
bet Edgars mācējis visu tā labi izlīdzināt,
un viņa pati jau ar ļaunu prātu ilgi neturot,
piecas minūtes un atkal viss labi. Arī kopīgas intereses vienojušas, kopīgi ceļojumi,

sākumā ar mocīti, vēlāk ar mašīnu. Jau tūlīt pēc kāzām ar motocikletu ar blakusvāģi
divatā izbraukuši Karpatus. Prīmusiņš līdzi, ēdamais līdzi, paši gatavojuši ēst, gulējuši teltī, tad jau varēja visās ceļmalās teltis
celt un nakšņot, ne kā tagad. Apskatījuši
Lietuvu, Igauniju, Maskavu, Krimu, 1974.
gadā jau ar Moskviču, arī Gruzijas Kara
ceļu izbraukuši.
Insbergiem ir divas meitas. Bērni esot
radušies pārdomāti, bez steigas, lai paši vēl
var vieglāk kādu gadiņu padzīvot. Vecākajai
pie sirds tuvāk mūzika, pabeigusi Kandavas
mūzikas skolu, tad ar sarkano diplomu Jelgavas mūzikas koledžu un strādā par mūzikas skolotāju. Jaunākā meita beigusi Kandavas lauksaimniecības tehnikuma pārtikas
tehnologus un pēc tam Jelgavas akadēmijā
ekonomistus. Vecākā meita tikko nosvinējusi sudrabkāzas, arī jau divdesmit piecus
gadus kopā laulībā nodzīvojuši. Mazbērni
esot četri, katrai meitai pa pārītim. Vecākajam -mazdēlam jau divdesmit trīs gadi.
Savas dienas Insbergu pāris vada mierīgā ritmā, Gunta pie mājas pa zemi čubinoties, jo patīkot dārza darbi, savukārt,
Edgaram pie sirds koka darbi, savām rokām kaut ko uzmeistarot. Tā mājā tapušas
skaistas kāpnes uz otro stāvu, meita tikusi
pie kārtīgas ozolkoka gultas, pēc tam Edgars savai māsai un abiem viņas mazdēliem gultas uzmeistarojis, arī vecākajam
mazdēlam un pašiem no oša koka gultas
darinājis. Pēc mazmeitas zīmējuma izgatavojis viņai ozolkoka galdiņu un kopīgajā atpūtas zonā galdu un solus. Garlaicīgi
tik tiešām neesot. Mājās vienmēr darbu
var atrast. Te netraucējot arī tas, ka jau
no 2001.gada Edgars esot kardiologu uzskaitē, viņam ievietoti četri stenti, bet tie
dzīvot netraucē, gluži otrādi- palīdz, spara
esot vairāk kā sievai.
Kāzu jubilāru sarunās un dzīvespriecīgajos smieklos klausoties, tik tiešām nemaz nelikās, ka viņiem jau tik liels gadu
skaits uz pleciem. Abu skatienos un vārdos
jautās neviltots mīļums un gādība vienam
par otru. Mīlestība jau arī ir tas spēks, kas
cauri gadiem kļūst tikai stiprāks un nozīmīgāks. Savstarpēja mīlestība un cieņa vienam pret otru.
Lai Jums daudz skaistu gadu kopā, cienījamie Zelta kāzu jubilāri!

sveicam Rasmu un Osvaldu Finkenšteinus,
Liliju un Jāni Rupeikus!
*Saņemta rakstiska atļauja publicēt apsveikumus!

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 25. marta līdz
24. aprīlim reģistrēti mirušie:
Eglīts Guntis (1957) Zemītes pagasts
Goldbergs Gunars (1936) Kandava
Leja Roberts (1943) Kandava
Miezīte Anna (1937) Kandava
Namnieks Modris (1952) Pūres pagasts,
Tukuma novads
Rasmanis-Rūsiņš Raitis Aleksandrs (1941)
Abavas pagasts, Talsu novads
Skribāns Elmārs (1947) Matkules pagasts,
Kandavas novads
Stonka Evalds (1934) Rīga
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

PALDIES

Neviena iecere nav pabeigta, kamēr
nav sasniegts tās mērķis. (Paulu Koelju)
Liels paldies SIA „RGR pluss” un tā
vadītājam Raivim Bērziņam par atsaucību
un atbalstu Matkules kultūras namam.
Pateicoties
uzņēmēja un
viņa darbinieku atsaucībai
esam tikuši pie
divām atkritumu urnām.
Jaunās urnas
ir paredzētas
ilgtspējīgai lietošanai. Pie kultūras nama
ārdurvīm tās aizvietos 30 gadus Matkules
pamatskolā un vēlāk kultūras namā kalpojušo, uguns nedrošo finiera urnu. Estrādē
urna būs ne tikai funkcionāla, bet arī estētiski baudāms vides objekts.
Paldies par mazā sapņa piepildījumu.
Novēlu arī Jums un uzņēmumam „RGR
pluss” savu īpašo sapņu piepildījumu.
Agnese Vanaga,
Matkules kultūras nama vadītāja
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PuMPuRS Jaunatnes
iniciatīvu projektu konkursa
otrais uzsaukums ir klāt
Kandavas novada dome izsludina PuMPuRS atklātu projektu
konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātībā” 8.3.4.
specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.
Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:
Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas
izglītojamo motivāciju turpināt izglītību
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas
dzīvē;
Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos
jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami
tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību
vietai.
Projekta iesniedzējs var būt:
• jaunatnes
organizācija;
• biedrība vai nodibinājums, kas veic
darbu ar jaunatni;
• jaunatnes organizācija, biedrība vai
nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni,
sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.
Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt
izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību
ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.
Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar pašvaldības (vai pašvaldībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes, ja projekta
dalībnieki pārsvarā ir šīs iestādes audzēkņi) preventīvo un intervences pasākumu
vidēja termiņa plānu samazināšanai.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno
un īsteno paši jaunieši. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas
īstenošanai.
Projektos var iesaistīt arī sadarbības
partnerus – jauniešu centrus, bērnunamus, izglītības iestādes un citas nevalstiskas organizācijas, kas var tikt iesaistītas
projekta īstenošanā, lai veicinātu mērķa
sasniegšanu.
Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, kā rezultātā 36 pašvaldībās tika apstiprināti
78 projekti. Tagad kārta
otrajam uzsaukumam,
kurā projektu iesniedzēji aicināti iesniegt
savas projektu idejas, ar
iespēju uzsākt projektu
īstenošanu š.g. augustā
- septembrī! Turpmāk projektu uzsaukumi
notiks reizi gadā līdz 2021. gadam.
Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/
lv/jaunatnes-iniciativu-projekti
Projekta iesniegšanas termiņš – 2019.
gada 31.maijs, plkst.15.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120
vai kā elektronisku dokumentu uz e pastu:
dome@kandava.lv.
Projekta ieviešanas laiks ir no 3 līdz 18
mēnešiem.
Kandavas novada domes jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators:
Inita Tamsone, tālr. 29175246

2019. gada 5. maijs

AKCIJU SABIEDRĪBA “TUKUMA PIENS”

aicina darbā:
Fasētājus

Piena produktu fasēšanas
iekārtu operatoru

(klasifikatora kods 9329 04)

Ceha strādniekus

(klasifikatora kods 9329 08)

Noliktavas strādniekus
(klasifikatora kods 9333 06)

Darba pienākumi:
• Produktu pakošana
• Gatavo produktu un izejvielu pārvietošana
• Palešu pārvietošana
• Iepakojuma materiāla atbilstības kontrole
Nepieciešamās prasmes:
• Prasme strādāt komandā
• Spēja precīzi izpildīt uzdotos darba
pienākumus
Piedāvājam:
• Profesionālu apmācību un izaugsmes
iespējas
• Sociālās garantijas
• Veselības apdrošināšanu pēc 2 nostrādātiem
gadiem
• Transportu (Kandava – Tukums – Kandava)
Alga: 600 – 900 EUR

(klasifikatora kods 8160 03)
Galvenie uzdevumi:
• Darbs ar piena produktu fasēšanas iekārtu
atbilstoši instrukcijām
• Produkta un iepakojamā materiāla atbilstības
kontrole
• Marķējuma atbilstības un iepakojuma
hermētiskuma pārbaude
• Tehnoloģisko pierakstu veikšana
Prasības:
• Spēja strādāt intensīvā ritmā un patstāvīgi
organizēt savu darbu
• Iespēja strādāt maiņu darbu
• Augsta atbildības sajūta un precizitāte
Piedāvājam:
• Interesantu un atbildīgu darbu stabilā
uzņēmumā
• Kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu
atalgojumu
• Profesionālās pilnveidošanās iespējas;
• Veselības apdrošināšanu pēc 2 nostrādātiem
gadiem
• Transportu (Kandava – Tukums – Kandava)
Alga: 800 – 1400 EUR

Latvija pediatru
autobusa pietura
2019. gada 25. maijā Kandavā, Skolas ielā 10
(pie Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas)
No plkst. 10.00–15.00 Ronald McDonald House
Charities Latvija pediatru autobuss.
Pēc iepriekšēja pieraksta konsultēs bērnu acu
ārsts un alergologs. Konsultācijas ir bezmaksas.
Pieraksts jāveic līdz 24.maijam, zvanot pa tālruni
29175246. Vietu skaits ierobežots.

IZSOLE
Kandavas novada dome rīko pašvaldības kustamas mantas – minivena MB VITO 111
ar valsts reģistrācijas Nr. HC 1600 (izlaiduma gads 2007), Izsoli
Izsoles objekta sākumcena EUR 2600,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 260,00. Izsole ar
augšupejošu soli notiks 2019. gada 20. maijā plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6,
Kandavā.
Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada domē līdz 2019. gada 17. maijam
plkst. 12.00, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr.
LV73UNLA0011010130573, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Izsoles
objektu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties par apskates laiku.
Tālrunis uzziņām 63107365.

Valsts policijas pieņemšanas
laiki Kandavas novadā
Kandavas
novads,
Kandavas
pilsēta
Kandavas
novads,  
Vānes
pagasts
Kandavas
pagasts,
Cēres
pagasts
Kandavas
novads,  
Zemītes
pagasts
Kandavas
novads,
Matkules
pagasts
Kandavas
novads,
Zantes
pagasts

Guntars Rupeiks, VP Zemgales
reģiona pārvaldes Tukuma
iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas vecākais inspektors
Aldis Šenbergs, VP Zemgales
reģiona pārvaldes Tukuma
iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektors
Vilnis Liepa, VP Zemgales
reģiona pārvaldes Tukuma
iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektors
Aldis Šenbergs, VP Zemgales
reģiona pārvaldes Tukuma
iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektors
Vilnis Liepa, VP Zemgales
reģiona pārvaldes Tukuma
iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektors
Aldis Šenbergs, VP Zemgales
reģiona pārvaldes Tukuma
iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektors

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 5 (169).
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
iecirknis, Zīļu iela
2, Kandava

63122045
Pirmdienās
guntars.rupeiks@ 9.00-11.00
zemgale.vp.gov.lv Trešdienās
15.00-16.00
“Klintis”, Vānes
63122045
Mēneša pirmā
pagasts
aldis.senbergs@ un trešā
Vānes pagasta
zemgale.vp.gov.lv pirmdiena
pārvaldes ēkā
10.30-11.30
Kandavas
63122045
Mēneša pirmā
iecirknis, Zīļu iela vilnis.liepa@
un trešā
2, Kandava
zemgale.vp.gov.lv ceturtdiena
Kab. Nr.3
9.00-11.00
Zemītes pagasta
Mēneša pirmā
pārvaldes ēkā,
un trešā
“Cerības”
pirmdiena
9.00-10.00
Matkules pagasta
Mēneša pirmā
pārvaldes ēkā,
un trešā
Matkules pagasts
ceturtdiena
”Bērzi”
13.00-14.00
Zantes pagasta
Mēneša pirmā
pārvaldes ēkā,
un trešā
Skolas ielā 8
pirmdiena
10.00-12.00

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

