Kandavas novada domes informatīvais izdevums www.kandava.lv

VĀRDS
UZŅĒMĒJIEM
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Kandavas pilsētas bērnudārzā
noslēgušies siltināšanas darbi
Saulainā 29. maija rītā pie
bērnudārzā “Zīļuks” visus tā
apmeklētājus un viesus sagaidīja iestādes vadītāja un
bērnudārza simbols – Zīļu
vīriņš, aicinot uz atklāšanas
pasākumu, jo pēc intensīva
darba Kandavas pilsētas bērnudārza siltināšanas darbi ir
noslēgušies.

Līga Šupstika

P

ēc bērnudārza atjaunotās fasādes
apskates un svinīgās uzrunas, Kandavas PII „Zīļuks” vadītāja Dina
Tauriņa kopā ar Kandavas novada
domes priekšsēdētāju Ingu Priedi, būvuzraugu Nikolaju Zaičenko un SIA “Amatnieks” projektu vadītāju Arvi Lagzdiņu
svinīgi pārgrieza atklāšanas lentu. Gandarījuma sajūtu un prieku par paveikto ikvienam klātesošajam pastiprināja bērnudārza
audzēkņu sagatavotie priekšnesumi.
Svinīgā pasākuma laikā tika izteikta pateicība visiem, kuri ieguldījuši darbu projekta Nr.4.2.2.0/17/I/085 “Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”
energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanā: SIA “Amatnieks” valdes loceklim Janekam Žizņevskim, būvdarbu vadītājam Ģirtam Neimanim, projektu vadītājam Arvim
Lagzdiņam, būvuzraugam Nikolajam Zaičenko, autoruzraugam Baibai Beķerei, novada uzņēmējiem – SIA “Kandavas ceļi” valdes

loceklim Ivaram Marašinskim SIA “Ābols”
valdes loceklim Jurģim Ābelem, z/s “Griezes
īpašniekam Jānim Labrencim, SIA “Priedaine N” Normundam Štofertam, Gitai un Raivim Bērziņiem no uzņēmuma “RGR pluss”.
„Pateicoties viņu kopējam darbam un atbalstam, remontdarbi ir veikti un šodien
varam priecāties par mūsu skaisto, sakopto
„Zīļuku”, – prieku pauda D. Tauriņa.
Liels paldies tika teikts Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadībai un izglītības
iestāžu vadītājiem par viesmīlīgo PII “Zīļuks” audzēkņu uzņemšanu un izmitināšanu remontdarbu laikā: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vadītājai Dacei
Rozentālei, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktorei Daigai Pugai, Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra “Nagla” vadītājai Ievai Ozoliņai un
Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram Indulim Matīsam.

Remontdarbi bērnudārzā tika uzsākti
pagājušā gada rudenī un neplānoti ieilga.
Būvdarbu procesā atklājās neparedzami
darbi, ēka ir celta septiņdesmito gadu beigās, nolietojusies, un, atsedzot pārsedzes,
atklājies, ka veicami vairāki papildus darbi.
Šī gada maijā būvdarbi tika pabeigti un
objekts nodots ekspluatācijā.
Projekta mērķis bija energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”,
samazinot pašvaldības izdevumus par
siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, atbilstoši Kandavas novada
Attīstības programmai 2017-2023 gadam.
Projekta ietvaros tika veikti tādi pārbūves darbi kā jumta pārseguma (bēniņu)
papildus siltināšana un jumta seguma izbūve, fasādes siltināšana (t.sk., aiļu siltināšana), cokola un pamatu siltināšana,
logu un durvju nomaiņa, pagraba griestu

siltināšana, ventilācijas sistēmas pārbūve,
apkures sistēmas pārbūve un zibensaizsardzības sistēmas izbūve.
Projekta ietvaros veikto investīciju
rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 337 118,60 kWh/
gadā, sasniedzot 195 751,06 kWh/gadā un
siltumnīcefekta gāzu samazinājums par
94,54 CO2 ekvivalenta tonnām, sasniedzot
36,34 CO2 ekvivalenta tonnas.
Projekta kopējās izmaksas ir 754 131,38
EUR, no kurām 458 150,00 EUR ir Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansējums,
24 255,00 EUR Valsts budžeta dotācija
pašvaldībām un 271 726,38 EUR pašvaldības finansējums.
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Cienījamie novada ļaudis!

V

ēlos Jums visiem pateikties par
līdzdalību un sirds siltumu, ko
dāvājāt mums aizvadītajos Kandavas novada svētkos. Mūsu kopīgais labo domu spēks spēja aizdzīt lietus
mākoņus, lai varam baudīt svētku koncertus,
sporta pasākumus un visu pārējo, ko bijām
iecerējuši un sagādājuši, lai svētki būtu visām gaumēm un visām paaudzēm. Tādēļ vēlos atskatīties uz aizvadītajiem svētkiem, lai
paustu savas sajūtas un pateiktu visiem lielu
PALDIES!
Svētki šogad notika īpašā gaisotnē “Novadnieku zīmē”. Tādēļ kopā aicinājām tos
novadniekus, kas atstājuši neaizmirstamas
pēdas Kandavas novadā, vai arī smēlušies
Kandavas ozolu spēku, nesuši mūsu vārdu
Latvijā un pasaulē!
Ozola – kas simbolizē Kandavas pilsētu,
savukārt spēks un drosme ir jūtama Kandavas novada ģerbonī un katrā no mums.
Mēs, Kandavas novada ļaudis, esam lepni, sīksti un spītīgi, kā jau kurzemnieki. To

pierāda mūsu amatnieki, uzņēmēji, radošie
ļaudis. It īpaši tas bija jūtams svētku laikā,
kad visi, kas vēlējās – dižojās mūsu vecpilsētas sirdī. Kandavas novada vārds izskan
sportā, un arī svētkos redzējām spraigas cīņas ielu basketbolā, boksā, volejbolā, dambretē. Esam augsti novērtēti kultūras dzīvē,
ko pierādīja bagātīgais kolektīvu un dalībnieku skaits aizvadītā gada Vislatvijas Dziesmu
un deju svētkos. Mums ir daudz talantīgu
un darbīgu ļaužu, bet, lai panākumus gūtu
mums ir radītas talantu kalves - Deju skola,
atjaunotā un pārbūvētā Mākslas un Mūzikas
skola, Sporta skola, kur radīti visi apstākļi
jaunatnes izaugsmei. Esam sagaidījuši Latvijas simtgadi ar paliekošām dzejas rindām
uz mūsu vecpilsētas ēku fasādēm, izveidojuši mūsu novadniekam Kārlim Mīlenbaham
veltītu parku ar saules pulksteni grāmatas
formātā, un valodu pagrabu muzejā. Mūsu
lielākā vērtība ir bērni, kas pirmās zinības
nu varēs apgūt tikko renovētajā bērnudārzā
“Zīļuks”. Turpināsim ar labiekārtošanas darbiem, projektu īstenošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Lai svinētu krāšņus svētkus, daudz bija
jāpaveic to rīkošanā. Tādēļ saku lielu un
patiesu paldies visiem, kas palīdzējuši, lai

izdotos interesanti un krāšņi novada svētki.
Prieks un lepnums, ka šogad ar mums kopā
svētkus svinēja Maestro Raimonds Pauls,
mūsu mīļā novadniece, dzejniece un daudzu
grāmatu autore Maija Laukmane, Kandavas
novada Goda pilsoņi – Ērika Klauberga, Armands Krauliņš, Mamerts Vaivads, Andris
Bambis, Pēteris Briedis, Saeimas deputāts
Ritvars Jansons, Kandavas novada domes
bijušie priekšsēdētāji, domes deputāti un
uzņēmēji. Mums ir daudz izcilu novadnieku, diemžēl ne visi varēja būt ar mums savas
aizņemtības vai veselības problēmu dēļ. Godinājām arī tos, kas ik dienu velta savu dzīvi
Kandavai, Kandavas novadam.
Mums ir svarīgi ar godu sagaidīt visus
ciemiņus, ne tikai mūsu novadniekus no dažādām paaudzēm, bet arī kolēģus no mūsu
draugu un kaimiņu pašvaldībām – Tukuma,
Talsiem, Engures, Jaunpils, Saldus un mūsu
ārvalstu sadarbības pilsētām, kā arī draugus,
kas iegūti kopīgi darbojoties Eiropas mazo
pašvaldību hartā.
Kopš 2015. gada mums ir spēkā sadarbības līgums ar Gelauzas pašvaldību
saulainajā Dievu dzērienu zemē Moldovā.
Mēs dižojamies ar Igaunijas kaimiņiem no
Polvas pilsētas pārdomātā infrastruktūras

uzlabošanā un uzņēmējdarbības attīstībā,
un ceram, ka izdosies mūsu kopīgi virzītais
projekts, kura rezultātā Promenādes šķūnis
pārtaps par ozolzīļu manufaktūru.
Vienmēr lepni smaidām dzirdot Žagares
vārdu, kas atrodas mums tuvāk kā galvaspilsēta Rīga, un ir kļuvuši par labiem draugiem
aktīvi sadarbojoties mazās hartas ietvaros.
Esam ieguvuši arī jaunus draugus Lietuvā –
Šilales pilsētā, kas jau gadu ir oficiāli mūsu
sadarbības partneri. Šoreiz no mūsu draugiem saņēmām muzikālu sveicienu divu dienu garumā, grupas “Padkava” izpildījumā.
Ar draudzību ir tāpat, kā ar prieku un
smiekliem – padalies un būs visiem. Svinot
draudzības svētkus kopā ar mūsu novadniekiem, visi kopā kļūstam bagātāki, un tieši
to Jums visiem novēlu, vēlreiz sakot paldies
novada uzņēmējiem, kas ir mūsu atbalsts
un dzinējspēks, paldies visiem kultūras un
sporta darbiniekiem, biedrībām, ikvienam,
kas iesaistījās svētku rīkošanā un bija kopā
ar mums.
Priecīgus un saulainus nākošos svētkus –
Saulgriežu svētkus, lai mums kopā izdodas!
Inga Priede, Kandavas novada domes
priekšsēdētāja

Vai Kandavas novadam vajadzīga Administratīvi
teritoriālā reforma (ATR)

Kandavas rajons teritorija 1950.–1959. gadā
Pašlaik esošais Kandavas novads

Turpinām apkopot līderu viedokļus par administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamību Kandavas novadā.
Dagnija Gudriķe

(Sākums “Kandavas Novada Vēstneša”
maija numurā)
Dainis Rozenfelds – novada domes
deputāts, sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas vadītājs, bijis Kandavas
pilsētas domes priekšsēdētājs laikā, kad
veidojās Kandavas novads:
Valsts mērogā atkal tiek uzsākta plaša
diskusija ar draudiem par administratīvi
teritoriālo reformu (turpmāk ATR). Manuprāt, reforma ir sasteigta un nepārdomāta, jo
atgriezties vecajās rajonu robežās pēc vairāk
kā 20 gadiem, nav saprātīgi.
Pilnībā ir mainījusies valsts un pašvaldību struktūra. Trūkst valsts apņēmības pabeigt ATR otro kārtu. Pēc manām domām,
jāapvienojas tām pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz četrus tūkstošus.
Ja vēlamies samazināt deputātu skaitu,
tad jāsāk ar Saeimu, Rīgas un pārējām pašvaldībām. Piekrītu, ka Kandavas novada domei pietiek ar deviņiem deputātiem, nevis
piecpadsmit, kā tas ir šobrīd.
Darba kvalitāte nav lielos skaitļos, bet
gan to profesionalitātē. Tādēļ vēlos novada
iedzīvotājus iepazīstināt ar īsu vēsturi par
laika periodu, kad veidojās Kandavas novads, kas bija pirmais novads Latvijā, par
toreizējās apvienošanās procesa nepieciešamību. Viens no galvenajiem apvienošanās
procesa cēloņiem bija finansiālie apsvērumi. Katrai pašvaldībai atsevišķi bija neliels
gada budžets, tātad nepietiekoša līdzekļu
koncentrācija to racionālai izmantošanai.
Svarīgs priekšnoteikums apvienošanās
procesam bija arī Kandavas pilsētas, Kandavas pagasta un Cēres pagasta pašvaldību
vadītāju spēja ātri vienoties un pieņemt lēmumus. Tolaik Kandavas pagasta padomes

priekšsēdētājs bija Alfreds Ķieģelis, Cēres
pagasta – Hendriks Besikirskis, bet es vadīju Kandavas pilsētas domi. Jau 1994. gadā
notika iedzīvotāju aptauja par apvienošanās
jautājumiem, aptaujas rezultāti bija negatīvi, jo nebija veikts pietiekošs izskaidrošanas
darbs, pēc tam 1996. gada sākumā notika
pašvaldību deputātu sanāksme, kad izveidoja darba grupu, kuras uzdevums bija veikt
finansiāli saimnieciskā darba analīzi, kā
arī sagatavot līgumprojektu par apvienotās
pašvaldības galvenajiem uzdevumiem. Lai
sekmētu iedzīvotāju informētību, rajona un
vietējā laikrakstā tika izvērsta diskusija par
teritoriālo reformu. Visa tā rezultātā notika
apvienošanās, vispirms, tātad, Kandavas pilsētai pievienojās Cēres un Kandavas pagasti,
vēlāk Matkules un Zemītes, bet kā pēdējie –
Vānes un Zantes pagasti. Teritoriāli administratīvās reformas rezultātā 1999. gada
9. februārī izveidojās Kandavas novads –
pirmais novads Latvijā.
Aija Švāne, Zantes ģimenes atbalsta
centra vadītāja:
No maniem 30 darbiniekiem, seši sarunās stāsta, ka nevēlas, lai novada teritorija
tiktu pievienota citiem novadiem – Tukumam, Talsiem vai kādam citam. Zantenieki
saka, ka pēc iepriekšējās apvienošanas secinājums ir viens – tas nav nesis neko no tā,
ko ir gribējuši, ko solījuši un šobrīd skatoties uz it kā “jauno” karti secinājums, ka arī
apvienojot pašvaldības mehāniski, kā tas ir
šobrīd kartē sazīmēts, ekonomiskās izaugsmes zanteniekiem nebūs tik un tā. Ja tiešām
notiktu apvienošana, tad lielākā daļa darbinieki novada nākotni redzētu tomēr kopā ar
Tukuma novadu. Kāpēc ar Tukumu? It kā
atgriezīsimies pagātnē, kad visi bijām vienā
rajonā, nekas jauns, viss jau pieredzēts un zināms, bet tomēr cerams būs labāks. Satiksme

atsevišķas lauku teritorijā esošās skolas tiks
slēgtas, bet manuprāt, tās ir svarīgas vietējā
teritorijā, jo skola ir dzīvība lauku teritorijā.

19. jūlijā plkst. 15.00 Kandavas, Jaunpils
un Engures novada deputāti dosies uz
Tukumu tikties ar VARAM ministru Juri
Pūci, lai runātu par jauno novada modeli.

ar Tukumu jau tagad labāka kā ar Kandavu,
var aizbraukt katru dienu un arī atpakaļ tikt.
Varbūt Tukums tomēr panāktu ceļa Zemīte-Zante asfaltēšanu, ko nepanāca Kandava,
tikai nepārtraukti solīja un tas bija pirmais
un lielākais solījums, kad Zanti pievienoja
Kandavai. Tā arī viss palicis solījumos. Tas
pats par komunālajiem pakalpojumiem –solīja maksājumu samazinājumu, bet ir palielinājums. Lielāko daļu pakalpojumu jau tagad
iedzīvotāji saņem Tukumā – VSAA, NVA,
dakteri, speciālisti, banka u.c. Mīnuss, ja apvienosies ar Tukuma novadu, vara iespējams
vēl vairāk attālināsies no cilvēkiem.
Biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja Inta Haferberga:
Domāju, ka šī administratīvi teritoriālā reforma Kandavas Partnerības teritorijas
iedzīvotājus ietekmēs negatīvi, jo lauku teritoriju attīstībā būs novērojama stagnācija
vai regress. Galvenie iespējamie iemesli ir:
vislielākie finansiālie ieguldījumi koncentrēsies administratīvajā centrā, bet lauku teritoriju vajadzībām un attīstībai finansējuma
pieejamība būs minimāla vai nemaz, kā arī

Līga Frīdemane – Kandavas novada
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja:
Manuprāt, piedāvātā reģionālā reforma
ir sasteigts solis, kurai nav reāla ekonomiska
pamatojuma – reforma šādā izpratnē nerada pārliecību par uzstādīto mērķu iespējamu sasniegšanu un realizāciju. Drīzāk, kāda
politiķa vēlme ielikt sev “ķeksīti”. Mehāniska
teritorijas sadale, veidojot lielākus novadus,
pagastu iedzīvotājus tikai attālinās no administratīvajiem novadu centriem un pieejamajiem pakalpojumiem. Šāda sadale radīs
tikai zaudējumus iedzīvotājiem pagastos,
ieguvumus nesaskatu. Drīzāk, lietderīgāk
būtu vairāk koncentrēties uz reģioniem, kā
Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme, kas
varētu kalpot, kā lielie novadu centri. Kandavas novads tomēr atrodas Kurzemē, nevis
Zemgalē vai Pierīgā. Tas būtu gan loģiskāk
pēc teritorijas, gan pēc identitātes piederības.
Sarunās ar novada cilvēkiem, nav atbalstoša
viedokļa reformai – būsim vēl tālāk no novada centra kā tagad.
Ilona Raginska – biedrības “Cēres
spēks” vadītāja:
No teritoriālās reformas redzu jēgu tad,
ja apjomu ietaupījumi tiek novirzīti, lai uzlabotos demogrāfiskā tendence, sabiedriskā
transporta pakalpojumi, auto ceļu kvalitāte, veselības aprūpe, izglītības piedāvājuma
kvalitāte.
Neatbalstu tādu reformu, kura palielināto apjomu dēļ radītu milzīgas papildus izmaksas, samazinātu pakalpojumu pieejamību, no iedzīvotāju puses veicinātu politiskās
līdzdalības samazināšanos, attālinātu saikni
starp iedzīvotājiem un pašvaldību pārvaldi,
būtu apdraudējums vietējai identitātei.

JAUNIEŠU DZĪVE
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Noslēdzies projekts “Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –
labā roka mobilā jaunatnes darbā”
Kopš 2018. gada vasaras
nogales Kandavas novada
dome sadarbībā ar Kandavas
Multifunkcionālo jaunatnes
iniciatīvu centru “Nagla” īsteno projektu “Kandavas MJIC
“Nagla” vēstneši – labā roka
mobilā jaunatnes darbā”. Projekts tiek īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2018. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.
Ieva Ozoliņa
| Jauniešu centra vadītāja |

2017. gada vasarā Kandavas MJIC “Nagla” uzsāka iniciatīvu īstenot mobilu jaunatnes darbu Kandavas novada pagastos,
nodrošinot jauniešiem dažādus atbalsta pasākumus. Sākotnēji jauniešu centra vadītāja
kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem brauca
uz katru pagastu un organizēja aktivitāti. Pagastu jaunieši un iedzīvotāji ļoti novērtēja šo
iniciatīvu, taču tas prasa lielu laika, darba un
cilvēka resursus no jauniešu centra, tādejādi samazinot jaunatnes darba kvalitāti tepat
uz vienas Kandavā – “Naglā”. Līdz ar to radās projekta ideja ar mērķi veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu iniciatīvu
realizāciju, radīt iespēju pašiem jauniešiem
rīkot brīvā laika aktivitātes Kandavas novada pilsētā un pagastos. Projektam bija ieplānotas četras dažādas aktivitātes.

Pirmā aktivitāte norisinājās 2018. gada
augustā – trīs dienu neformālās izglītības
apmācības Kandavas MJIC “Nagla” vēstnešiem. Jaunieši no Kandavas novada pagastiem tika aicināti uz apmācībām, kurās
neformālās izglītības treneris ar dažādu
praktisku uzdevumu palīdzību jauniešiem
mācīja pasākumu organizēšanas pamatus,
kā plānot, organizēt, īstenot un izvērtēt
pasākumu, kā sagatavot tāmi un kā plānot resursus, kā reklamēt pasākumu un
kā uzrunāt dalībniekus, kā sagatavot afišu.
Apmācību laikā jaunieši sagatavoja savam
pagastam pasākumu un aktivitāšu plānu,
ko apņēmās deviņu mēnešu laikā īstenot.
Otrā aktivitāte norisinājās no 2018. gada
septembra līdz šī gada maijam – Vēstnešu
misijas pildīšana. Jaunieši paši plānoja un
organizēja pasākumus, saskaņoja tos ar kultūras namiem vai skolām, gatavoja afišas un

uzrunāja vietējos jauniešus, gatavoja tāmes
un iepirkumu sarakstus ar nepieciešamo,
paši vadīja pasākumu un noslēgumā atskaitījās jauniešu centra vadītājai ar dalībnieku
sarakstu un bildi, kā pierādījumu, ka pasākums tiešām ir noticis. Kopumā Cēres, Zantes, Zemītes, Vānes un Matkules pagastos
paši jaunieši (13-16 gadus veci) ir noorganizējuši 40 aktivitātes un pasākumus deviņu
mēnešu laikā. Jaunieši norāda, ka tas ir forši,
ka paši var īstenot savas idejas un iniciatīvas.
Arī es, kā jauniešu centra vadītāja, uzskatu,
ka jaunieši ir ieguvēji. Jo atnākt uz gatavu
pasākumu un būt tikai dalībniekam ir viens,
taču pašam plānot, organizēt un īstenot pasākumu, ir kaut kas pavisam cits. Jaunieši

iegūst neatkārtojamu pieredzi, jaunas prasmes un zināšanas. Un galu galā – paceļ savu
darba tirgus vērtību. Vēl jauniešiem veidojas
pilsoniskā piederība tieši Kandavas novadam, ko apliecina jauniešu vēlme organizēt
radošās darbnīcas pagastu svētkos.
Trešā aktivitāte norisinājās paralēli
jauniešu vēstnešu misijas pildīšanai - Vēstnešu supervīzijas, kurās jaunieši tikās ar
jauniešu centra vadītāju, stāstīja, kā sokas,
prasīja padomu, kopā meklējām risinājumu dažādām problēmām.
Ceturtā aktivitāte notika šī gada maijā – Divu dienu vēstnešu noslēguma pasākums. Šo divu dienu laikā jaunieši neformālā izglītības trenera vadībā izvērtēja
projektu kopumā, savas paveiktās aktivitātes, ieskicēja nākotnes vīziju mobilam jaunatnes darbam Kandavas novadā, kā arī
sagatavoja prezentāciju Kandavas novada
domes deputātiem un jauniešu atbalstītājiem Kandavas novada pagastos. Kopumā
projekts vērtējams kā izdevies, jo jauniešiem ir iespēja pašiem organizēt aktivitātes
un pasākumus, tādejādi nodrošinot atbalstu jauniešu idejām un iniciatīvām ne tikai
pilsētā Kandavā, bet arī novada mērogā vēl
piecos pagastos. Līdz ar to jaunatnes darbs
Kandavas novadā centrējas ne tikai pilsētā,
bet jauniešiem ir iespēja saņemt atbalstu
jaunatnes jomā tuvāk savai dzīvesvietai. Kā
arī priecājamies, ka esam kļuvuši par labo
piemēru jaunatnes darbā citām Latvijas
pašvaldībām. Ja arī Tevi interesē, ko šī projekta ietvaros esam paveikuši, tad ieskaties
mājas lapā jcnagla.lv sadaļā “Mobils jaunatnes darbs”!

PROJEKTI

Projekta “Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu
līdzdalība!” aktualitātes
Kopš šā gada sākuma biedrība „Kandavas novada Jauniešiem” īsteno projektu „Atbalsts.
Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!” ar mērķi veicināt jauniešu līdzdalību, sadarbību, līderismu un iniciatīvu īstenošanu, lai
sekmētu jaunatnes organizācijas darbību ilgtermiņā pilsētā un novada pagastos. Projekts
tiek īstenots sadarbībā ar Kandavas Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru „Nagla”.
Projekta laikā īstenotas trīs galvenās
aktivitātes.
Pirmā aktivitāte – Jauniešu apmācības “Esi aktīvs – iesaisties!” norisinājās martā ar mērķi pulcēt 12 Kandavas novada
jauniešus, lai veicinātu līderības, sadarbības
prasmes un veicinātu jauniešu līdzdalību arī nevalstiskajā sektorā.
Otrā aktivitāte norisinājās aprīļa nogalē un maijā- Jauniešu iniciatīvu dienas Cērē, Zemītē, Zantē, Vānē, Matkulē un Kandavā ar mērķi īstenot
pašu jauniešu iniciatīvas ar jaunatnes organizācijas palīdzību, nodrošinot dažādu aktivitāšu
īstenošanu, popularizēt biedrību “Kandavas
novada Jauniešiem” visa novada mērogā un
aicināt jauniešus izmantot iespējas, ko piedāvā nevalstiskais sektors un dažādas jaunatnes
organizācijas.
Trešā aktivitāte – Jauniešu apmācības “Āra
aktivitātes = veselīgs dzīvesveids!” norisinājās

maija nogalē ar mērķi apmācīt jauniešus āra aktivitāšu un pasākumu
organizēšanai, kā arī aktualizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
Projekta ietvaros ir iekustināta biedrības “Kandavas novada Jauniešiem” darbība,
iegūti jauni biedri – jaunieši no Kandavas novada, ievēlēta jauna valde, uzrakstīts projekta pieteikums Eiropas Solidaritātes korpusa projektam. Ir panākta jauniešu līdzdalība nevalstiskajā
sektorā, veicināta jauniešu sadarbība un līderisma prasmju attīstīšana, kā arī atbalstītas un īstenotas jauniešu iniciatīvas. Vairāk par projektu
var lasīt mājas lapā jcnagla.lv sadaļā “Biedrība
Kandavas novada Jauniešiem”.
Nepieciešamais inventārs, materiāli un preces
iegādātas no projekta finansējuma. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta
finansējuma ietvaros.
Ieva Ozoliņa, Jauniešu centra vadītāja

Apbalvo novada skolu audzēkņus un pedagogus
par sasniegumiem aizvadītajā mācību gadā
28. maijā Kandavas kultūras namā uz apbalvošanas pasākumu
pulcējās visu novada skolu audzēkņi un pedagogi.
Dagnija Gudriķe

Tāpat kā katru gadu tika apbalvoti Kandavas novada izglītības iestāžu audzēkņi un
pedagogi par sasniegumiem starptautiskās, valsts un reģionu olimpiādēs, mācību
priekšmetu konkursos, skatēs, sporta sacensībās, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konferencēs 2018./2019. mācību gadā.
Audzēkņus un pedagogus un skolu
vadību sveica Kandavas novada domes

priekšsēdētāja Inga Priede, sakot, ka viņi
nes novada vārdu ne tikai pie mums novadā
un Latvijā, bet arī aiz tās robežām, ar savu
uzcītību, talantu un gribasspēku. Priekšsēdētāja novēlēja visiem saulainu un skaistu
vasaru, labi atpūsties, izvēdināt galvas un
uzkrāt spēkus nākamajam mācību gadam.
Skolu direktori parakstījās Goda grāmatā, apbalvotie tika sumināti ar uzmundrinošu
maršu, Kandavas Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu priekšnesumiem un balvām.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2019. gada 5. jūnijs

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.5
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu Likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka:
0.1. pašvaldības kompetenci decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā;
0.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
kārtību;
0.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
0.4. decentralizēto kanalizāciju sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;
0.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un
valdītāju pienākumus;
0.6. prasību minimumu asenizatoriem;
0.7. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
0.8. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.
1. Saistošo noteikumu mērķis ir:
1.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem;
1.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas
(attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības
un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un
veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
1.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu
attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu šo saistošo noteikumi 3. punktā minētajā Kandavas novada
teritorijā.
2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un
juridiskajām personām Kandavas pilsētā un Cēres,
Matkules, Valdeķu, Vānes, Zantes, Zemītes ciemos,
kuru īpašumā vai valdījumā ir šādas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas:
2.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru
kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;
2.2. septiķi;
2.3. notekūdeņu krājtvertnes (jebkurš rezervuārs, nosēdaka, izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā
tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko
tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi).
3. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst
normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.
II. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS UN UZSKAITES JOMĀ
4. Kandavas novada dome:
4.1. nodrošina asenizatoru reģistrāciju, informācijas par
asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;
4.2. budžetā paredz finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanai;
4.3. slēdz līgumu ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” par šo saistošo noteikumu 6. punktā minēto
funkciju veikšanu.
5. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;
5.2. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un
novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā šajos
noteikumos izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;
5.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli
un uzraudzību;
5.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas
un uzturēšanas prasību ievērošanas vizuālo kontroli;
5.5. slēdz līgumus ar asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
5.6. nodrošina informācijas sniegšanu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums
par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas

darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā
uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
III. DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
6. Šo saistošo noteikumu 3.punktā minētajā teritorijā
esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura
īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma
nav reģistrēta, iesniedz SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas iesniegumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu (1.pielikums).
7. Reģistrācijas iesniegumu var iesniegt personīgi, pa
pastu vai elektroniski, normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
8. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegumu
izskata 1 (viena) mēneša laikā no tā saņemšanas dienas, nosaka notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas un to
reģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.
9. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 3 (trīs) darba dienu laikā pēc reģistrācijas, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju informē par
tā sistēmas reģistrāciju, nosūtot apliecinājumu, kurā
norāda minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas,
kas jāievēro decentralizētās kanalizācijas sistēmas
apsaimniekošanā.
10. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam
vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena)
mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma īpašumtiesību
izmaiņām vai decentralizētajā kanalizācijas sistēmā
notikušajām izmaiņām (tās pārbūve vai veida maiņa,
īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits),
jāiesniedz informāciju SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” par šīm izmaiņām.
IV. MINIMĀLAIS BIEŽUMS NOTEKŪDEŅU UN
NOSĒDUMU IZVEŠANAI NO DECENTRALIZĒTAJĀM KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀM
11. Šo saistošo noteikumu 3.punktā minēto teritoriju
robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām (NAI) vai citām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas atbilst Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
12. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki vai
valdītāji par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu,
izmantojot asenizatoru, kas ir reģistrējies pašvaldībā,
atbilstoši šo noteikumu prasībām.
13. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to
noapaļo ar divām zīmēm (vai vienai zīmei) aiz komata
uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā
esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3),
pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 2,0
m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens
patēriņu;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums
kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie
notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas
reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:
Ig = MxI, kur:
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12).
Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize
mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai
zīmei aiz komata.
14. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
14.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti
centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto
notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā
ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums
ir nosakāms saskaņā ar šo saistošo noteikumu 14.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis
komercuzskaites mēraparāts. Notekūdeņu daudzuma

uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar
šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;
14.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota
lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota
ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu
daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas
biežums ir nosakāms saskaņā ar šo saistošo noteikumu 14.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens
daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to
nav iespējams ierīkot, tad piemēro šo saistošo noteikumu 14.punktā noteikto ūdens patēriņa normu.
15. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai
valdītājam ir tiesības lūgt decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistra uzturētājam pārskatīt noteikto notekūdeņu vai nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, iesniedzot apliecinājumu
par faktiskā ūdens patēriņa daudzuma vai uzskaites
izmaiņām informācijā, kas iesniegtas reģistrācijas
iesniegumā.
16. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.
17. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda
ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot
iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai
instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās
dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida
atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.
18. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir tiesīgs nepieņemt no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
savāktos notekūdeņus un nosēdumus, ja tajos esošais
piesārņojums rada centralizētās kanalizācijas sistēmas
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus un/vai, ja ar asenizatoru
nav noslēgts līgums par notekūdeņu un nosēdumu
pieņemšanu.
V. DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS
SISTĒMU KONTROLES UN UZRAUDZĪBAS
KĀRTĪBA
19. Pašvaldība kā kontroles institūciju ir noteikusi SIA
“Kandavas komunālie pakalpojumi”, kura ir tiesīga:
19.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu
esamību;
19.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas
kontrolei;
19.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties
uz veiktās pārbaudes rezultātiem;
19.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu
no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
20. Ja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” radušās
šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību
normatīvo aktu regulējumam, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:
20.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas
sistēmai, tās darbības pārbaudei;
20.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas
specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus
tās turpmākai ekspluatācijai;
20.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti
ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:
20.3.1. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras
aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem,
kuros noteikta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība un noteiktās
piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;
20.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja,
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas vielas, kuras

aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kuros noteikta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība.
20.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi
vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi
vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
VI. DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKU UN VALDĪTĀJU PIENĀKUMI
21. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai valdītāja pienākumi, papildus MK noteikumos
Nr.384. noteiktajiem, ir šādi:
21.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
21.2. segt izmaksas SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu
veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek
konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos, kuros noteikta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;
21.3. nodrošināt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas
sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības
pārbaudei;
21.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” atbilstoša komersanta
rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās
tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās
ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un
kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;
21.5. uzrādīt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu
pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu
var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu
sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
VII. PRASĪBU MINIMUMS ASENIZATORIEM
22. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs
sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies asenizatoru reģistrā Kandavas novada domē.
23. Prasību minimums asenizatoram:
23.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr.384 un šajos saistošajos
noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu
decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai
valdītājiem;
23.2. veikt šo saistošo noteikumu 3.punktā minētajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
23.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
23.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;
23.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas
sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
23.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru
savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas
sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
23.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Kandavas novada domē, asenizatoru reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā
izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu šo saistošo noteikumu 3.punktā minētajā teritorijā saskaņā ar

www.kandava.lv

pielikumā pievienoto veidlapu (2.pielikums). Veidlapu
iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
VIII. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
24. Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Kandavas novada domē rakstveida iesniegumu (3.pielikums), kuram
pievieno 26. punktā norādīto rakstveida informāciju.
25. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus
dokumentus, apliecinot, ka:
25.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja
pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot
asenizācijas mucu;
25.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro;
25.3. tiks noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas
vietu īpašnieku/-iem.
26. Šo noteikumu 25. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt personīgi domē, pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko
dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
27. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis
šo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Kandavas
novada dome ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos
noteikumos izvirzītajām prasībām.
28. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.
Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad
ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie
dokumenti.
29. Kandavas novada dome, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas, publicē pašvaldības tīmekļa
vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas
gadījumā, Kandavas novada dome nosūta rakstveida
informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un
norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi
netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un
saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.
30. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu
pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās
darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, Kandavas
novada dome anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas
faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram,
un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs)
darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas
iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 24.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.
31. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā
no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida
iesniegumu Kandavas novada domē, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā
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ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas
fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 31.punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru
no šo noteikumu 31.punktā paredzētās informācijas
iesniegšanas.
32. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek
atjaunotas, pamatojoties uz Kandavas novada domes
Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu, ar kuru
atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.
33. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir
apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas,
pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu,
kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu
licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz
laiku vai anulēšanu.
IX. ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU
NEIEVĒROŠANU
34. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir
tiesīgas šādas amatpersonas:
34.1. Kandavas novada pašvaldības policijas
amatpersonas;
34.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo
protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
35. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām
personām – līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz
1400 EUR.
36. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
37. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu,
kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas.
X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
38. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma
neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās
atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu
prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.
39. Šo saistošo noteikumu 3.punktā minētajā teritorijā
esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz
2020.gada 1. septembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
iesniegumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (1.pielikums).
40. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Kandavas novada vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā
pēc publicēšanas.

Pielikumi pieejami mājas lapā
www.kandava.lv, sadaļā – veidlapas

• Nolēma sniegt galvojumu SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” 756 788
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EUR apmērā ar atmaksas termiņu – 30 gadi un
Valsts kases noteikto procentu likmi. Galvojuma
izpilde tiek garantēta no domes pamatbudžeta
līdzekļiem.

30. maija domes sēdes lēmumi
Izglītība, kultūra, sports

• Apstiprināja A. Kindzules atskaiti par komandējumu uz ES mazo pašvaldību hartas pasākumu
Næstved (Dānija) no 2019. gada 25. aprīļa līdz
2019. gada 28. aprīlim un I. Gruntes atskaiti par
komandējumu uz ES mazo pašvaldību hartas pasākumu Nagycenk (Ungārija) no 2019. gada 9.
maija līdz 2019. gada 12. maijam.

Finanšu jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 “2019. gada
pamatbudžets un speciālais budžets”. (Noteikumi
publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – budžets)
• Nolēma piešķirt biedrībai “MK Kandava” finansējumu 450 EUR motokrosa sacensību “MK Kandava kausu izcīņa” organizēšanai 2019. gada 19.
oktobrī.

Sociālie jautājumi

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „ Kandavas novada sociālais dienests” vidēja termiņa darbības
stratēģijas 2017.–2019.gadam vērtējumu un vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.–2022.gadam.
(Stratēģija publicēta mājas lapā www.kandava.lv
vietnē – pašvaldība – plānošanas dokumenti) –
balsojot – atturas – 4
• Nolēma izīrēt sociālās telpas Ķiršu ielā 10, Kandavā
un Skolas iela 9-11, Zantē.

Citi jautājumi

• Apstiprināja noteikumu “Par Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”
grozījumus, kuri stājas spēkā 2019. gada 31. maijā.
(Konsolidēti noteikumi publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība – nolikumi, noteikumi, cenrāži)
• Apstiprināja noteikumus „Kandavas novada domes
medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi”,
kuri stājas spēkā 2019. gada 1.jūnijā. (Noteikumi
publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – nolikumi, noteikumi, cenrāži)

• Apstiprināja Kandavas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas nolikuma grozījumus. (Konsolidēts nolikums publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – nolikumi, noteikumi, cenrāži)
• Apstiprināja domes iekšējos noteikumus “Trauksmes celšana”, kuri stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanas
komisiju šādā sastāvā: deputāts Romeks Fabjančiks; Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Līga
Šupstika un Juridiskās un personāla nodaļas vadītājs, jurists Jānis Mazitāns. Komisija darbosies pastāvīgi uz nenoteiktu laiku. (Noteikumi publicēti
mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība –
nolikumi, noteikumi, cenrāži)
• Uzdeva Zantes pamatskolas direktorei K. Elksnītei
nodrošināt pirmsskolas izglītības piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu grupu apmācību uzsākšanu Zantes pamatskolas telpās ar 2020. gada 1. septembri.
Domes izpilddirektoram E. Dudem sniegt atskaiti
š.g. oktobra komiteju sēdē par remonta tehnisko
projektu klašu un sanitāro telpu izbūvei skolas
ēkas 2. stāvā.

Komunālie jautājumi

• Apstiprināja domes saistošo noteikumu Nr. 5 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana
un uzskaites kārtība Kandavas novadā” precizējumus, kas tiek nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. (Noteikumi
publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – saistošie noteikumi)
• Apstiprināja darba grupas vadītāja D. Rozenfelda un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
valdes locekļa Dz. Rušmaņa pārskatu par ūdens
zudumu iemeslu atklāšanu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, kā arī uzdeva SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” turpināt apzināt ūdens
zudumu rašanās iemeslus un veikt pasākumus to
novēršanai.
• Pieņēma zināšanai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” pārskatu par 2019. gada
1. ceturksni.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 20. JŪNIJĀ
NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 27. JŪNIJĀ PLKST. 13.00

Kandavas novada dome izsludina pieteikšanos konkursam

“Diženi Kandavas novadā 2019”.

Pieteikties līdz š.g. 21. jūnijam pa tālruni 29186169
(uzņēmējdarbības konsultante Iveta Pāža) vai rakstot e-pastā iveta.paza@kandava.lv

Paziņojums par līgumu
slēgšanu Kandavas
pārkraušanas stacijā

Ar 2019. gada 1. maiju SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” Kandavas
pārkaušanas stacijā netiek pieņemti iedzīvotāju ievestie nešķirotie sadzīves atkritumi.

Turpmāk iedzīvotāji varēs ievest sekojošus atkritumu veidus (skat. tabulā):
Par maksu nododamie atkritumu veidi

• plastmasas (PET) pudeles, kanniņas;
• sulas un piena pakas;
• metāla iepakojums (skārdenes, kārbas, bundžas,
vāciņus);
• plēves (LDPE), plastmasas maisiņi;
• kartona kastes;
• papīrs, avīzes, žurnāli, bukleti;
• stikla iepakojums (pudeles, burkas);
• sadzīves elektrotehnika (ledusskapji, plītis, TV, datori,
veļas mazgājamās mašīnas u.c.);
• metāllūžņi

NOVADA VĒSTNESIS

DOMES LĒMUMI
14. maija domes sēdes lēmums

Par atkritumu nodošanu Kandavas pārkraušanas stacijā

Bez maksas nododamie atkritumu veidi

KANDAVAS

Kandavas PS
Atkritumu veids

Cena ar PVN
par 1 tonnu
(EUR)

Azbestu saturoši
būvmateriāli
(šīferis)

111,96

Stikls (logu) (bez
piemaisījumiem)

35,01

Luminiscentās
spuldzes

0,25
(par 1 gab)

Liela izmēra
atkritumi

86,44

Nolietotas riepas

96,80

Kandavas pārkraušanas stacija
Adrese: Daigones iela 20, Kandava
Tālrunis: 29141243
Darba laiks:
Pirmdienās: 13.00–19.00
Otrdienās: slēgts
Trešdienās: 10.00–16.00
Ceturtdienās: slēgts
Piektdienās: 10.00–16.00
Sestdienās: 10.00–12.00
Svētdienās: slēgts
Pateicamies mūsu esošajiem
un potenciālajiem klientiem
par sapratni un sadarbību!

Līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Kandavas pārkraušanas
stacijā (Daigones ielā 20)
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“Piejūra”” informē, ka no 2019. gada 27. maija
līdz 1. augustam Kandavas pārkraušanas
stacijā nebūs iespējams noslēgt līgumus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī,
nevarēs norēķināties par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumiem.
Līgumus varēs noslēgt:
•Tukuma birojā (Rīgas ielā 1);
•Talsu birojā (Anša Lerha-Puškaiša ielā 6);
•rakstot pieteikumu – info@piejuraatkritumi.lv
Maksājumus varēs veikt:
•Tukuma birojā (Rīgas ielā 1);
•Talsu birojā (Anša Lerha-Puškaiša ielā 6)
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Aizvadīti Kandavas novada svētki “Novadnieku
No 24.–26.maijam Kandavas
novads svinēja svētkus, kas
šoreiz notika novadnieku
zīmē, aicinot uz svētkiem savējos – novadā, Latvijā un pasaulē pazīstamus un zināmus
ļaudis kultūrā, sportā, mākslā,
zinātnē, izglītībā, uzņēmējdarbībā un citās nozarēs, kas
dzimuši, dzīvojuši vai šobrīd
dzīvo mūsu novadā. Lai gan
laika prognozes solīja lietu,
vēju un aukstumu, šoreiz tās
nepiepildījās, jo ar Dieviņu,
tur augšā, viss bija sarunāts,
ļaudis bija pelnījuši svētkus,
viss bija sarūpēts, lai tie izskanētu krāšņi un daudzpusīgi.
Iveta Pāža,
| Uzņēmējdarbības konsultante |

P

aldies visiem, kas iesaistījās svētku organizēšanā ar savām idejām,
darbu un rūpēm! Paldies visiem,
kas šis trīs dienas strādāja, lai
visi – iedzīvotāji un viesi – varētu baudīt
svētkus! PALDIES!
Paldies novada uzņēmējiem par atbalstu svētkos!
Arī šogad Kandavas novada svētki notika ar mūsu novada uzņēmēju atbalstu,
kuri veltīja laiku un līdzekļus, lai svētki izdotos lieliski.
Piektdienas vakarā Bruņinieku pilskalnā izskanēja novada uzņēmēju dāvana
savam novadam – koncerts “Tango Sin
Quinto” ar Aiju Vītoliņu. To finansēja
Kalnmuižas pils, SIA “M un V”, SIA “Saltums Kandavā “, SIA “Elmonte”, “Abas.lv”,
Supo.lv, SIA “Ābols”, “Tēviņu mājas vīns”,
SIA “Kārkliņi”, SIA “Kandavas ceļi”, SIA
“Silavas GAM”, SIA “Eco wood factory”,
Z/s “Griezes”, Pieabavas.lv
Sestdien pilsētas promenādē uzņēmēji
demonstrēja savu produkciju, tāda veidā
iepazīstinot ar sevi svētku apmeklētājus.
Paldies par piedalīšanos SIA “Eco wood
Factory” ar telpisko koka sienas panno,
SIA “RGR Plus” ar betona izstrādājumiem,
z/s “Griezes” par koka terasi ūdens prieku baudītājiem. Paldies Supo.lv , kas ļāva
bērniem un pieaugušajiem izmēģināt SUP
dēļus, Pieabavas.lv par kanoe laivu, SIA
“Ābols” par koka SUP dēli un funkcionālo
SUP apģērbu. Nosalušie baudīja Pieabavas.
lv piedāvājumu –pārvietojamo pirti. Abas.
lv demonstrēja grilus un kūpinātavas, kā
arī visiem interesentiem piedāvāja izmēģināt šaušanu stendā pa skrejošo mežacūku
10 m distancē. Zirga apkalšanu rādīja I/u
“Ivetas zirgi” pārstāvji.
Organizējot smagās tehnikas parādi
promenādē, mazo dzīvnieku izstādi un
zemessargu prezentāciju, saņēmu lielu
pretimnākšanu no iestāžu vadītāju, zemnieku un privātpersonu puses. Gribu izteikt pateicību Zemessardzes 51.kājnieku
bataljona puišiem, SIA “Kandavas ceļi “
vadītājam Ivaram Marašinskim, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vadībai, īpaši Aivaram Freimanim, kā arī z/s
“Oriņi” saimniecei Sintijai Mihailovai par

SUPI promenādes dīķī

“Tango Sin Quinto” ar Aiju Vītoliņu
Bruņinieku pilskalnā

atsaucību, jo nogādāt lielo tehniku Kandavas centrā nebūt nebija viegls uzdevums.
Liels paldies par atbalstu makšķerēšanas
sacensībām Aleksim Luksam.
Paldies Kandavas kartingu klubam un
tā pārstāvim Adrianam Lasim par doto
iespēju aplūkot sacensību kartingu, ar ko
uzvarēts ne vienās vien sacensībās.
Bērniem vislielākā interese bija par
mazajiem mājdzīvniekiem, īpaši jēriņu,
kuru varēja turēt klēpī, kaziņu, trusi un

Pilsētas un pagastu priekšsēdētāju tikšanās novada muzejā

zosīm, kurus bija atvedusi vienmēr aktīvā
un atsaucīgā z/s “Indāni” īpašniece Signe
Ezeriņa. Paldies “Jātnieku sporta kluba
Lejnieki” pārstāvei Aijai Freidenfeldei par
mazo zirdziņu- poniju Tvisteru.
Svētku svētdienas devīze bija “Ejam
ciemos”, piedāvājot visiem interesentiem

iespēju doties ciemos pie tūrisma uzņēmējiem un konkursa “Diženi Kandavas novadā”
laureātiem. Tika izveidots viens kājāmgājēju
un divi autobusu maršruti. Ekskursijas bija
bezmaksas, kā dāvinājums novada iedzīvotājiem svētkos. Atsaucība bija liela -vēlmi
piedalīties izteica turpat 60 cilvēku.

AKTUALITĀTES

www.kandava.lv

dienas”
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Aizvadīti Zantes pagasta svētki
“Kad sārtās bučās pavasaris tvīkst!”
Tad, kad azotē sirds sāk lēkāt
un no pavadas pasprūk prāts –
Tā ir zīme – Zantes pagasta
svētki ir klāt!

Zirgu apkalšana Promenādē

Signe ar jēriņu mozaīkas skvērā

Liels paldies KAND AUTO īpašniekiem, personīgi Ojāram Budženam, grupu
pavadoņiem - Līvai Savčenko, Ilzei Dravniecei, Aijai Kārņupai, ka viņi atrada laiku
un līdzekļus, lai braucieni notiktu un tiktu
interesanti pavadīti.
Prieks, ka manis uzrunātie uzņēmēji
neatteica, piekrita sagaidīt viesus un parādīt savus dārzus, mājas, īpašumus, produkciju. Visu ekskursantu vārdā PALDIES:
Aivai Valdmanei no amatnieku veikala “Pūralāde”, daiļdārza izveidotājiemGrosu ģimenei, Līgai Aukšmukstai no
brīvdienu mājas “Jaunkrastmaļi”, Valdeķu muižas īpašniekam Pēterim Benjāmiņam, mājražotājam Aivaram Žiedas,
Kurzemes Cietokšņa muzeja saimniekam
Ilgvaram Brucim, ģimenes vīna darītavas
Tēviņi” īpašniekam Ivo Immermanim
ar ģimeni, Kalnmuižas pils pārstāvjiem,
viesu mājas “Birzes” saimniekiem, Vānes vecās aptiekas ilggadējai darbiniecei Mārītei Bērziņai. Paldies lauku sētas
“Zemdegas” saimniekam Normundam
Ozolam, kurš ekskursantus uzņēma ģimenes svinību laikā.
Īpašs paldies Mamertam Vaivadam par
atbalstu noslēguma koncerta organizēšanā!

Egija Lāce | Zantes kultūras nama vadītāja |

Š

ogad par svētku tēmu ne velti tika
izvēlēta ugunīgākā no krāsām – sarkanā, cik tad vairs ilgi, kad ugunssārtiem ziediem uzziedēs mežrozītes, kvēlos sarkano magoņu lauki un dobēs
sārtosies pirmās zemenes, bet sirdī... sirdī
cilvēkiem vienmēr ir sarkanā krāsa, tā simbolizē mīlestību, romantiku, sirsnību, dzīvību, kustību, spēku un drosmi.
Svētku rītu ar skanīgām dziesmām un
atraktīvām dejām ieskandināja bērni un
jaunieši. Jāsaka, ka Zantē patiesi ir aktīva,
radoša, turklāt dejot mīloša jaunā paaudze,
kas Keitas Stolas, Valērijas Demidovas un
Kristera Oliņa vadībā paši bija izvēlējušies
un sagatavojuši dejas tieši Zantes pagasta
svētkiem.
Svētkus atklāja Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis. Sirsnīgus sveicienus zanteniekiem bija atvedusi Kandavas
novada domes priekšsēdētaja Inga Priede,
novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Grunte, Zemītes un Matkules
pagasta pārvalžu vadītājas Rita Diduha un
Dzidra Jansone.
Līdz pat pēcpusdienai sporta laukumā
darbojās piepūšamā atrakcija, ap kuru visas dienas garumā pulcējās nenogurstošu
bērnu rindas. Uz sarkanajām radošajām
aktivitātēm aicināja JC „Nagla”. Svētku
tirdziņā ikviens varēja iegādāties kaut ko
pašaudzētu un pašražotu, nogaršot smūtijus, „Tēviņu” mājas vīnus un īpašo kokteili.
Saulaino dienu ar vēju matos varēja baudīt
ugunīgā braucienā ar velokartiem.
Ikviens varēja piedalīties sportiskās aktivitātēs „Veselā miesā, vesels gars!”. Dienas

gaitā par sarkanāk tērpto Zantes pagasta svētku dalībnieci tika atzīta Elizabete
Pavlovska. Ļoti piedomājušas pie apģērba
bija Gunda Rorbaha un Ņina Grīnberga.
No bērniem vissārtāk bija ģērbušās Sabīne
Bemane un Samanta Gerasimova. Paldies
visiem sarkani tērptajiem par atsaucību!
Pēcpusdienā ar interesi tika gaidītas
jauno ugunsdzēsēju sacensības „Pumpē,
vecīt, žigli vien”, kuras organizēja Zantes
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks Jānis Kālis. Mēs Zantē vienmēr esam
lepojušies ar aktīviem ugunīgākās profesijas pārstāvjiem – brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, priecājamies, ka aug jaunā paaudze, kas labprāt iesaistās ugunsdzēsēju
aktivitātēs. Noslēgumā vērojām brīvprātīgo ugunsdzēsēju paraugdemonstrējumus.

Svētku pirmās daļas noslēgumā visi
tika aicināti cienāties ar Zantes svētku
zupu, kas, pēc garās un notikumiem bagātās dienas, garšoja lieliski. Kā brīnišķīgi
skaista dāvana Zantes pagasta svētkos visiem zanteniekiem un viesiem bija dziedātājas Ievas Sutugovas koncerts „Stāsti”.
Svētki noslēdzās ar ballīti līdz rīta gaismai,
kurā par dejot prieku gādāja grupa „EJA”.
Par aktīvu līdzdalību un atbalstu šo
svētku organizēšanā liels, liels PALDIES:
Zantes pagasta pārvaldes vadītājam
Jānim Kālim, Zantes skolas bērniem un
skolotājām Agitai Holšteinai, Maritai Jekumai un Daigai Poškai, novada Kultūras
un sporta pārvaldes vadītājas vietniekam
Robertam Rozentālam un viņa komandai,
Zantes pagasta sporta organizatorei Tijai
Tripānei, mūsu pašu vietējam šaušanas
tiesnesim Ingusam Puškinam, JC „Nagla”
un vadītājai Ievai Ozoliņai, Zemītes pagasta „Tēviņu” māju saimniekiem Gintai un
Ivo Immermaņiem, smūtiju un kokteiļu
meitenēm - Ligitai Feldmanei, Liesmai Upmanei, Ilzei Puškinai un Dacei Rasai, Krīzes centra pavārītei Lailai Bilavai par ļoti
garšīgo Zantes svētku zupu, atsaucīgajam
atrakciju puisim Elvisam Cīrulim, kā arī
Uldim Oliņam, Edijam Lācim, Vijai Lācei,
Uģim Neiciniekam, Mārcim Neiciniekam,
Daigai Neiciniecei, Raimondam Vanagam
un Jurģim Muskam.

Svētku stafeti pārņem Cēres pagasts
1. jūnijā pagasta un sporta
svētkus svinēja mūsu novada
mazākajā – Cēres pagastā. Sāka
svinēt, tā agrāk no rīta, lai līdz
vakaram visus iecerētos pasākumus varētu raiti novadīt.
Dagnija Gudriķe

T

ūdaļ pēc svētku svinīgās atklāšanas,
kurā sveicienus arī no novada domes priekšsēdētājas Ingas Priedes
bija atvedusi Kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Iveta Grunte, sākās aktīva
sportošana vieglatlētikas disciplīnās, dažādās
sporta spēlēs, šaušanā un spēka trīscīņā.
Apmēram pēc līdzīgas programmas kā
Zantē, radošajās darbnīcās piedalīties aicināja jauniešu centra “Nagla” aktīvistes. Bērni
priecājās putu ballītē un ripinājās ūdensbumbās parka dīķī, brauca ar velokartiem un
nenogurstoši lēkāja piepūšamajā atrakcijā.
Kad bija kārtīgi sportots, tad Cēres spēka
zupa bija pašā laikā! Smeķēja labi!
Un tad laiks Sabiles amatierteātrim,
kas bija atvedis lustīgu lugu “Mucenieks un

Svētku atklāšanā izskanēja muzikāls sveiciens no Cēres sieviešu vokālā
ansambļa meitenēm

muceniece”, režisore Ziedīte Začeste. Ar savām labākajām dziesmām uzstājās Felikss
Ķiģelis ar grupu un svētki noslēdzās zaļumballē kopā ar Artūru Bāni no Ventspils.
Līga Roze un Maija Jēce saka paldies
visiem, kas piedalījās Cēres spēka zupas
gatavošanā, Aivaram Rožinskim un skolas
kolektīvam par kvalitatīvo sporta laukuma
sagatavošanu, paldies visiem tiesnešiem,

paldies visiem, visiem, kuri nežēloja spēkus,
lai svētki izskanētu īpašā gaisotnē! Paldies
arī tam- tur augšā- par lieliskajiem laika
apstākļiem!
Un nobeigumā pārvaldes vadītājas Maijas Jēces vēlējums pagasta ļaudīm un viesiem, lai nākamajā gadā uz Cēres svētkiem
visi varētu atbraukt pa pilnībā noasfaltētu
ceļu! Lai vēlējums piepildās!
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1941. gada 14. jūnija represijas pieminot
Likteņa pavērsieni Kārkliņu
dzimtā pēc 1940. gada

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja |

Jūlijas Kārkliņas dzimtas
pavedieni

1941. gada 14. jūnijā starp deportētajiem kandavniekiem vienu pašu izveda arī
68 gadus veco Jūliju Kārkliņu. Vai viņa bija
policiste, fabrikante, vai varbūt bija augsta
valsts aparāta ierēdne? J. Kārkliņa nebija arī
„sabiedriski bīstams elements” un nekad neiedomājās, ka viņu izvedīs dēla vietā.

Jūlija un Otto Kārkliņi

Jūlija Rulle (1873 - ?) piedzima bagātā
saimnieka Ruļļa ģimenē. Rullim bija četri
bērni: dēli Eduards un Ēvalds un meitas Jūlija un Anna.
Savukārt Otto Kārkliņš (1871 – 1929)
piedzima kā ārlaulības bērns Rideļu muižas
īpašniekam grāfam Aleksandram Lambsdorfam (1843 – 1913) „sagrēkojot” ar savu
glīto brūnacaino istabeni Grietu. Grāfam
Aleksandram Lambsdorfam piederēja Rideļu muiža.
Kā jau tas tajā laikā pienācās, grāfs istabeni veikli mēģināja izprecināt savam kučierim Jānim Kornam. Bet līdz šim ziņas par
to, ka Grieta ar Jāni Kornu būtu precējušies,
nav arhīvos atrastas. Baznīcas grāmatās gan
ir cits ieraksts, proti, ka Jānis Korns 1875.
gadā ir apprecējies ar atraitni Loti Strazdiņu.
Kandavā dzīvoja vairākas ģimenes ar uzvārdu Kārkliņš. Līdz šim ir neatbildēts jautājums, kāpēc Otto ģimenes atvases sauca
par Korn Kārkliņiem. Vai pārņemot kučiera
Jāņa uzvārdu, vai pēc grāfa A. Lambsdorfa
vēlmes, lai parādītu dēla dižciltību, uzvārdam Kārkliņš vēl pievienoja klāt Korn.
Bērnībā Otto izslimoja bakas, tāpēc uz
viņa sejas palika daudzas rētas. Nu jau kā
kučiera Jāņa dēls Otto uzauga Rideļu muižā. Kad Otto bija sasniedzis 24 gadu vecumu, bioloģiskais tēvs viņu neaizmirsa. Par
25 zelta rubļiem Otto Kandavā Lielā ielā 29
nopirka māju ar plašām saimniecības ēkām
un grāfs A. Lambsdorfs vēl klāt uzdāvināja 12,5 hektārus zemi Kandavas teritorijā.
Acīmredzot Otto Kārkliņam bija labas attiecības arī ar A. Lambsdorfa trim dēliem, jo
Kandavas iedzīvotāji nereti brīnījās, ka lepni
tērpti kungi baltos ādas zābakos brauc ciemos pie vienkārša latviešu zemnieka. 1939.
gadā Lambsdorfu ģimene, tāpat kā daudzi
vācbaltieši, repatriējās no Latvijas.
1896. gada 28. aprīlī Jūlija un Otto apprecējās. Viņu ģimenē piedzima četri bērni: Anna (prec. Riekstiņa, 1897 - ?), Kārlis
(1899 – 1955), Marija (prec. Blumberga,
1901 – 1985) un Alberts (1910 – 1992).
1915. gadā Jūlija kopā ar brāli Ēvaldu,
brāļa Eduarda dēlu un vecākajiem bērniem:
Kārli, Annu un Mariju gribēja doties bēgļu
gaitās. Ģimenē vēl šodien pastāv nostāsts, ka

Piemiņas
pasākumi
14. jūnijā

12.00 Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena – Matkules represēto
piemiņas vietā
14.30 Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis un ziedu nolikšana –
Kandavas stacijā – autobuss aties no Depo
laukuma Kandavā plkst.14.15
15.00 Piemiņas brīdis pie Represēto
akmens Kandavā

Kārļa Kārkliņa kaps Vorkutā

Jūlija Kārkliņa

Jūlija nav varējusi atstāt mazo nepilnus piecus gadus veco dēliņu Albertu un vīru un izlēkusi no ejoša vilciena, lai atgrieztos mājās.
1918. gadā liela daļa no grāfa A. Lambsdorfa ģimenes pārcēlās uz dzīvi Vācijā. Latvijā palika tikai Džeimsa ģimene, kas arī
1939. gadā pēc Hitlera aicinājuma repartriējās uz Vāciju. Pats grāfs Aleksandrs jau 1913.
gadā nomira un diemžēl netika apglabāts
Brizules kapličā pie sava tēva, brāļa un māsas, bet gan Rideļu kapličā, no kuras nekas
nav saglabājies.
Otto Kārkliņš nomira 1929. gadā 57
gadu vecumā nejaušības pēc, jo bija sajaucis
pudeles un nejauši iedzēris žurku indi. Jūlija
bērnus audzināja viena.
1939.gadā grāfa Aleksandra Lambsdorfa dēls Džeimss aicināja līdz arī Kārli Kārkliņu ar ģimeni un Albertu. Kārlis ar sievu
Skaidrīti jau bija sakrāmējuši mantas, lai
atstātu Latviju, bet Jūlija nespēja atstāt savu
saimniecību un mīļos lopiņus. Viņai izdevās
atrunāt dēlu Kārli – kā tad var braukt
svešumā ar trim maziem bērniem!? Tad nu
Kārlis metis visam mieru, jo, ja nebrauc visi,
tas nebrauc neviens.

Kārkliņu bērni dzīves ceļos

Vecākā meita Anna piedzima 1897. gada
18. februārī. 1920. gadā viņa kopā ar brāli un
māsu atgriezās no bēgļu gaitām Krievijā, Staraja Rusā un apprecējās ar bagātu māju saimnieku un zemes īpašnieku, ilggadēju Kandavas pilsētas domnieku un aktīvu mednieku
biedrības dibinātāju Kandavā Andreju Riekstiņu (? – 1967). 1921. gadā piedzima viņu
vienīgais dēls Egons (1921 – 1996). Anna no
dzīves aizgāja pāragri, jo, kāpjot kūtsaugšā,
nejauši uzkāpa uz sarūsējušas naglas. Rezultātā ieguva dziļu ievainojumu pēdā un

nomira no asins saindēšanās. Viņu apbedīja
Kandavas Baznīcas kapos.
Vecākais dēls Kārlis piedzima 1899.
gada 7. februārī. Kandavā mācījās pamatskolā, bet vidusskolu beidza bēgļu gaitās
Staraja Rusā. 1920. gadā pēc atgriešanās
Latvijā aktīvi iesaistījās sabiedriskajā darbā.
Bija gan Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā, gan piedalījās Lauksaimniecības biedrības dibināšanā. Bija aktīvs Kandavas Sadraudzīgās biedrības dramatiskā kolektīva
dalībnieks. Tā izrādē „Pūt, vējiņi!” viņš bija
Uldis, bet „Skroderdienās Silmačos” spēlēja Joski. Kārlis aktīvi piedalījās Sadraudzīgās biedrības labiekārtošanas darbos. Reiz
palīdzējis nest klavieres uz otro stāvu, bet
klavieres uzkritušas uz kājas un salauzušas
to. Pēc negadījuma kauls saaudzis nepareizi, līdz ar to sācis klibot un staigājis ar
spieķi. Kārlis strādāja Kandavas pastā. Tur
arī 1930. gadā iepazinās ar Skaidrīti Melderi (1909 – 1991), kura pēc ģimnāzijas
beigšanas bija atbraukusi pie savas tantes
Jūlijas un dzīvoja „Dumpjos”. 1932. gada
27. februārī viņi svinēja kāzas, jauno pāri
Mācītājmuižā salaulāja mācītājs Rihards
Zariņš (1889 – 1942). Kārļa un Skaidrītes
ģimenē auga četri bērni: Aija (prec. Jankovska, 1932 - 1979), Aivars (1933 - 2002),
Uldis (1934 - 1977) un Dzintra (prec. Viškinte, 1942).
Meita Marija piedzima 1901. gada 18.
februārī (pēc j.st. 3. martā). Bēgļu gaitu
laikā Staraja Rusā viņa pabeidza skolu un
1920. gadā kopā ar pārējiem ģimenes locekļiem atgriezās atpakaļ Latvijā. Arī viņa
tāpat kā brālis Kārlis aktīvi piedalījās vietējā sabiedriskajā dzīvē: dziedāja baznīcas
korī, spēlēja teātri Sadraudzīgās biedrības
namā. 1922. gadā Marija apprecējās ar bijušā Kandavas Sadraudzīgāss biedrības
priekšnieka un pilsētas galvas Friča Blumberga (? – 1919) jaunāko dēlu Voldemāru
Blumbergu. Viņu ģimenē piedzima divi
bērni: Edvīns (1924) un meita Vija (prec.
Pirksta, 1927 - 2006). Marija ar Voldemāru
nodzīvoja garu mūžu un 1971. gadā paguva nosvinēt zelta kāzas.
Jaunākais dēls Alberts piedzima 1910.
gada 4. martā. Pēc tēva nāves 1929. gadā
viņš kopā ar brāli Kārli palīdzēja mātei Jūlijai saimniekot. Viņš bija ļoti sportisks. Ar
grāfa Aleksandra dēla Džeimsa atbalstu, Alberts audzēja siltasiņu arābu šķirnes zirgus.
piedalījās zirgu skriešanas sacensībās un
ieguva godalgotas vietas. Izcilākie zirgi bija
Dukāts un Enno.
Kā raksta tā laika laikraksti, tad „Kandava Latvijas brīvvalsts laikā bija slavena ar
siltasiņu un aukstasiņu arābu šķirnes zirgu
audzēšanu.”

Jūlija kopā ar jaunāko dēlu saimniekoja
Dārza ielā 8. 1941. gada 13. jūnijā kaimiņš
Albertam paziņoja, ka viņš ir izvedamo sarakstos. Albertam atlika tikai bēgt ar domu,
ka viņa māti taču neņems. Bet tā nenotika.
Neatraduši Albertu, jaunās padomju varas
pārstāvji viņa vietā Dārza ielā 8 paņēma Jūliju Kārkliņu. Ģimenes nostāsts ir, ka Jūlija
vēl paguvusi mazmeitai Vijai iemest zābakos zelta pulksteni, satīt segā un lūgt aiznest
vedeklai Skaidrītei. Pēc īsas atvadīšanā no
lopiņiem viņa aizvesta… uz neatgriešanos.
Ģimene uzskata, ka viņa mirusi 1942. gadā
lielās ciešanās un badā, bet Latvijas Valsts
arhīva izdotajā grāmatā „Aizvestie. 1941.
gada 14. jūnijs” rakstīts, ka Jūlija Kārkliņa
bijusi izsūtīta uz Krasnojarskas novada Kazačinskas rajonu, no kura bēgusi 1947. gadā
un atpakaļ nav nosūtīta… Par viņas likteni
ziņu vēl arvien trūkst.
Uzzinot no brāļa Alberta par iespējamo
izvešanu, 1941. gada 13. jūnijā paslēpās arī
Kārlis. Mežā netālu no „Žagariņu” mājām
abi brāļi satikās. Kā zīme par briesmām kalpoja puķu pods uz palodzes. Pēc vācu okupācijas Kārlis strādāja vācu komandantūrā
par tulku un rakstvedi. 1945. gada 10. jūlijā
viņu apcietināja sarkanarmieši. 1946. gada
21. maijā kara tribunāls viņam piesprieda
15+5 gadus cietumsoda par dzimtenes nodevību. Sodu viņš izcieta Komi APSR, Vorkutlagā. Tur viņš strādāja par grāmatvedi, jo
labi zināja krievu valodu. 1949. gadā Kārkliņu namu Lielajā ielā nacionalizēja. Ģimene
pārgāja dzīvot uz Štempeļiem Lai pasargātu
bērnus no iespējamām represijām, Skaidrīte 1951. gadā oficiāli izšķīrās no Kārļa un
pieņēma savu meitas uzvārdu. Kārlis to gan
zināja, bet 1955. gadā, kad viņu vajadzēja atbrīvot, Kārlis uzzināja, ka nedrīkstēs atgriezties Kandavā pie Skaidrītes, bet varēs dzīvot
tikai pie mātes māsas Annas audžumeitas
Lonijas Mazirbē. To Kārlis vairs nevarēja
izturēt un 1955. gada 22. septembrī, nesagaidot savu oficiālo atbrīvošanu, nomira ar
infarktu. Viņu apglabāja Vorkutā, bet Kandavā, Jaunkandavas kapos blakus dzīvesbiedrei Skaidrītei ir iekārtota piemiņas vieta
arī viņam…
Jūlijas meitas Marijas dēlu Edvīnu (1924
- ?) 1943. gadā piespiedu kārtā iesauca vācu
armijā. Pēc ievainošanas viņš dezertēja un
slēpās Kandavā. 1944. gada Ziemassvētkos
dakteris Vladimirs Stiprais (1897 – 1966)
Edvīnu aizveda uz vācu hospitāli Aizdzirē.
Kara beigās viņam izdevās emigrēt uz Vāciju
un vēlāk uz Angliju.
Uz Angliju Otrā pasaules kara beigās
emigrēja arī jaunākais Jūlijas dēls Alberts.
Tā viņam šķita tuvāk Latvijai, un arī dabas
ainavas drusku atgādināja dzimto zemi.
Diemžēl 1991. gadā pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas viņa veselības stāvoklis vairs
nebija tik spožs, lai atgrieztos mājās. Alberts
nomira svešumā 1992. gadā.
Tā padomju okupācija un Otrais pasaules karš izpostīja vēl vienu ģimeni. Jūlijas
Kārkliņas dzīves nogales gaitas pagaidām
palikušas nezināmas. Dēls Kārlis palika Sibīrijā, apbedīts nezināmā vietā. Mazdēls Edvīns un dēls Alberts mūžu nodzīvoja Anglijā. Daudzi dzimtas likteņu pagriezieni vēl ir
nezināmi, bet tos visus kopā cenšas salikt un
apzināt Jūlijas Kārkliņas dēla Kārļa mazmeita Anda Mauriņa. Tāpēc šoreiz liels paldies
viņai par sniegtajām ziņām un vēlmi izzināt
savu senču dzīves līkločus.

www.kandava.lv
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Plānu daudz, laiks rādīs,
kas īstenosies!

Kandavas novada izglītības
iestāžu pirmsskolas grupu
darba laiks vasaras periodā
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde “Zīļuks”
5 apvienotās
grupas.
5 apvienotās 5 apvienotās
No 21.08.
grupas
grupas
strādā visas
b/d grupas

SIA „Kandavas ceļi” ir privāts uzņēmums, kas tika nodibināts
kā daudznozaru Tukuma rajona individuālais uzņēmums, bet
2004. gadā reģistrēts kā SIA, kura galvenais darbības veids ir
ielu un autoceļu ikdienas uzturēšana un remonts.

Vānes pamatskolas pirmsskolas grupiņa
“Vārpiņa’’
No 05.08.Strādā ierasto
30.08.
Slēgts
darba laiku
apvienotās
grupas
Matkules pagasta “Bērzos”
Slēgts
No 19.08.
Strādā ierasto
01.07.ierastais
darba laiku
16.08.2019.
darba laiks
Cēres pamatskolas pirmskolas grupa
Apvienotās
Apvienotās
Slēgts
grupas
grupas
Kandavas novada Zantes pamatskolas
pirmsskolas grupa
Apvienotās
Apvienotās
Apvienotās
grupas
grupas
grupas

Smagā tehnika Vecpilsētas laukumā aizvadītajos novada svētkos
Dagnija Gudriķe

K

opā ar uzņēmējdarbības konsultanti Ivetu Pāži, tikāmies ar
uzņēmuma vadītāju Ivaru Marašinski, lai sarunā noskaidrotu
uzņēmuma veidošanās vēsturi un šodienas
situāciju.
Vispirms atgriezīsimies atpakaļ tajā
laikā, kad tavs uzņēmums tikai sāka veidoties, kā tas pamazām izauga. Domāju, ka daudzi novadnieki par to ir maz
informēti.
– Ideja par sava uzņēmuma veidošanu īstenībā radās 1997. gadā pirms Trīszvaigžņu spēlēm, kas notika Kandavā.
Bija jāiztīra stadiona peldbaseins, tas bija
pašvaldības pasūtījums, jo man kā privātai
personai bija ekskavators un viena mašīna.
Pēc darbu izpildes, bija grūtības saņemt
naudu par padarīto darbu un tad arī pavīdēja ideja, dibināt savu uzņēmumu, gan
sākumā tikai piepelnīties pēc pamatdarba.
Kur tu toreiz strādāji?
– Strādāju par saimnieciskās daļas vadītāju Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolā.
Kad tika dibināts tavs uzņēmums?
Cik cilvēku tajā bija iesaistīti?
– Nodibinājāmies 1998. gada 16. decembrī, sākumā kā individuālais uzņēmums jeb IU “Kandavas ceļi”, vēlāk kļūstot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību
jeb SIA. Nosaukumu esam paturējuši no
pirmsākumiem. Sākumā bijām pieci cilvēki, pieprasījums bija pietiekoši liels, vairāk strādājām uz privātiem pasūtījumiem,
piemēram, meža ceļu būvdarbi un vēl citi
darbi. Es jau, ja tā var sacīt, uz ceļa esmu
izaudzis, jo ceļu būvē strādāja mans tēvs.
Arī nosaukumu “Kandavas ceļi” izdomāja
viņš. Paldies viņam par to!
Uzņēmums nodibināts, nosaukums
veiksmīgi izdomāts, kā tālāk attīstījāties? Vai no tiem pieciem pirmajiem darbiniekiem, kāds strādā arī šobrīd?
– Nē, no pirmajiem šobrīd neviens
vairs nestrādā. Šobrīd uzņēmums ir krietni

izaudzis, strādā vairāk kā sešdesmit darbinieku. Strādājam
lielā mērā uz pašvaldības
pasūtījumiem, tas sākās
jau laikā, kad novadu vadīja
Dainis Rozenfelds. Mēs piepalīdzējām ar transportu sniega izvešanā no pilsētas centra, atceros, pirmais līgums bija ar komunālo dienestu par
ielu kaisīšanu. Toreiz kaisījām ar smilti un
smilts/sāls maisījumu. Sākumā uzņēmums
bāzējās Abavas ielā, uz Raudupes ielu pārcēlāmies 1999. gadā, viss, kas šeit uzbūvēts,
tapis pašu rokām, pašu spēkiem. Darbu apjoms pamazām pieauga, sākās grants ceļu,
caurteku, asfalta bedrīšu labošana, Latvijā
pirmie iegādājāmies itāļu komunālās apsaimniekošanas traktortehniku Jolly SL30D,
tad vedām sniegu ārā no pilsētas, pēc tam
mums piedāvāja pārņemt sētnieku saimniecību un no 2001. gada 1. janvāra mums
ir līgums par šo pakalpojumu sniegšanu.
Sākumā sētnieku bija vairāk, tagad esam
cilvēku darbu daļēji aizstājuši ar traktortehnikas darbu, īpaši ziemās, līdz ar to sētnieku
ir skaitliski mazāk. Mūsu galvenais darbības
veids ir ielu un autoceļu ikdienas uzturēšana
un remonts. Papildus tam tiek veikti arī ceļu
un ielu izbūves darbi- bruģēšana, remonta
un celtniecības darbi, tiek sniegti transporta, apzaļumošanas un citi, ar teritorijas labiekārtošanu saistīti pakalpojumi. Pasūtītāju vidū ir gan pašvaldības un valsts iestādes,
gan uzņēmumi, gan privātpersonas.
Pastāsti lūdzu par lielākajiem projektiem, kādus esat īstenojuši uzņēmuma divdesmit pastāvēšanas gados. Droši
vien to starpā ir tādi, par kuriem īpašs
prieks!
– Atzīšos, ka Kandavā neviens lielais
objekts pēdējos piecpadsmit gados nav
nodots bez mūsu uzņēmuma lielākas vai
mazākas līdzdalības. Minēšu dažus no
tiem, kā piemēram, Ķiršu ielas seguma
izbūve, Kandavas peldbaseina rekonstrukcija, ietvju un laukumu izbūve brīvdabas
estrādē “Ozolāji”, Abavas tilta seguma rekonstrukcija, rekonstrukcijas darbi Abavas

Ivars Marašinskis

un Jelgavas ielās Kandavā,
notekūdeņu un attīrīšanas
iekārtu remonts un renovācija
Valteru ielā, represēto piemiņas
vietas izbūve Kandavā, peldvietas
un atpūtas zonas izveide pie Teteriņu
ezera, vides mākslas objekta “Atvars” jeb
zivs izveide pie Abavas tilta un vēl daudzi
citi objekti. No pēdējiem paveiktajiem
objektiem varu minēt segumu izveidi un
citus darbus pie jaunās katlu mājas, Livonijas ordeņa pils maketa atjaunošanu
skvērā pie Bruņinieku pilskalna, arī pats
makets jau sākotnēji bija mūsu ideja, kas
tika realizēta.
Cik plašs ir jūsu uzņēmuma darbības
rādiuss? Ar kādām grūtībām saskaraties
ikdienas darbā?
– Ja kādreiz strādājām tikai Kandavā,
tad tagad apkalpojam visu novadu, Sabiles pilsētu, Abavas pagastu, Stendi, Lībagu
pagastu, šo to darām arī Pūres pagastā.
Mūsu tālākais punkts bijis Valdemārpils,
Ārlava, bet tas nav īpaši finansiāli izdevīgi,
lieli attālumi. Runājot par grūtībām, tas ir
darba roku trūkums, trūkst cilvēku resursu, droši vien ar šīm grūtībām saskaras visi
uzņēmēji. Patreiz rit darbi pie Eiropas projekta- Rožu laukuma izveides Sabilē, tas ir
apjomīgs objekts, domājam par dalību vēl
pāris projektos, bet par tāliem plāniem labāk paklusēšu. Ir plānā vairāki objekti ar
māksliniecisku piesitienu, līdzīgi kā Lieldienu zaķis, kas guva lielu atsaucību un
ieguva galveno balvu konkursā. Bet labāk,
lai laiks rāda, kas no tā visa iznāks.
Nu plinti krūmos mest taču vēl
negatavojies, turpināsi strādāt un
pilnveidoties?!
– Plinti krūmos vēl nemetīšu, gribētu
savam novadam un tā ļaudīm novēlēt dzīvot
draudzīgi un pastāvēt arī turpmāk. Ja mēs
bijām pirmais novads Latvijā, tad mums
noteikti ir jāpaliek! Vai esam lielāks vai mazāks, tam nav būtiskas nozīmes, bet ļoti gribētos, lai tas tomēr pastāvētu! Pārzīmēt karti
jau nav liela māksla, katra reorganizācija ir
lielas finansiālas izmaksas, tikai jājautā, kā
vārdā un kurš no tā būs ieguvējs!

Zemītes pamatskolas pirmsskolas grupa
Strādā ierasto
Strādā
Strādā ierasto ierasto
darba laiku
darba
darba laiku
Slēgts no
laiku
26.08.-31.08.
Vecāku ievērībai!
No 01.09.2019. Kandavas novada skolu (Cēres,
Matkules, Vānes, Zantes) pirmsskolas grupu
darba laiks no 7.00–19.00.

Kandavā notiks ģimenes
ārstu rezidentūras
studentu seminārs

14. un 15. jūnijā Kandavā ieradīsies apmēram
40 ģimenes ārstu rezidentūras studentu, lai piedalītos divu dienu seminārā, kā arī, lai iepazītu
novada veselības un sociālo pakalpojumu jomu.
Studenti apmeklēs Kandavas poliklīniku, tiksies
ar mūsu ģimenes ārstiem, kā arī viesosies Kandavas novada sociālajā dienestā.
Ģimenes ārstu rezidentu seminārs tiek rīkots
pēc domes priekšsēdētājas Ingas Priedes iniciatīvas, sadarbībā ar Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju un tās valdes locekli, prezidenti dr. Līgu
Kozlovsku, lai piesaistītu Kandavas novadam
jaunos speciālistus – ģimenes ārstus.

Pabeigti būvdarbi
Kandavas pagasta
Uidas-Senlejas ceļam

Pabeigti būvdarbi projekta “Kandavas pagasta
ceļa Nr. 13 “P130-Uidas-Senlejas” pārbūve”, Nr.
18-08-A00702-000099 ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 195 688,11 EUR, publiskā finansējuma apmērs ir 127 168,03 EUR, Kandavas
novada domes līdzfinansējums 68 520,08 EUR.
Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica
SIA “SBI-Ventspils”, kā apakšuzņēmējus piesaistot SIA “PBT”. Grants ceļu pārbūves darbus veica
SIA “Kandavas ceļi” un būvuzraudzību veica SIA
“RS Būvnieks”.
Projekta mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem,
lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem uzlabot ceļa infrastruktūru, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas attīstīt zemnieku
saimniecības un mazos uzņēmumus, lai saglabātu apdzīvotību lauku reģionos.
Projekta ietvaros tika veikta ceļa konstrukcijas
pārbūve un pastiprināšana, tika veikta sāngrāvju
rakšana un esošo novadgrāvju tīrīšana, noņemts
apaugums no brauktuvju malām, nomainītas
esošās caurtekas uz jaunām plastmasas caurtekām, kā arī tika likvidēti koki un krūmi.
Silva Ivuškāne, Projektu vadītāja
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Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Kandavas novadā
Kandavas novada dome īsteno projektu
„Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”
mērķis ir uzlabot pieejamību veselības

veicināšanas un slimību profilakses
pasākumiem visiem Kandavas novada
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas
novadā.
Inita Tamsone, projektu vadītāja

Vienkārši – ir jād

Norises laiks

Īstenošanas vieta

05.06.2019.

18.00-19.00

Zemītes tautas nams, Cerības,
Zemīte

Vingrošana fizioterapeita vadībā

17. maijā Zelta kāzas svinēja
Lilija un Jānis Rupeiki. Kopā
ar Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāju viesojāmies pie gaviļniekiem, lai sveiktu viņus šajā
nozīmīgajā dienā.

05.06.2019.

19.30-20.30

Zantes kultūras nams, Skolas
iela 6, Zante

Vingrošana fizioterapeita vadībā

Līga Šupstika

06.06.2019.

18.00-19.00

Kandava, Daigones iela 14*

Pasākumu grafiks 2019. gada jūnija mēnesim
Sāk. datums

Nosaukums

Pilates

10.06.2019.

6 dienas

Zante, Skolas iela 4

Psiholoģiskā atbalsta grupa
psihoemocionālā līdzsvara uzlabošanai
un depresijas profilaksei “Saprast bērna
bailes” – nometne**

10.06.2019.

10.00-11.00

Zante, Skolas iela 4

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam
riskam pakļautajiem bērniem**

10.06.2019.

11.00-12.00

Zante, Skolas iela 4

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam
riskam pakļautajiem bērniem**

11.06.2019.

18.00-19.00

Kandava, Daigones iela 14

Vingrošana telpās trenera vadībā

13.06.2019.

18.00-19.00

Kandava, Daigones iela 14*

Pilates

17.06.2019.

10.00-11.00

Zante, Skolas iela 4

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam
riskam pakļautajiem bērniem**

17.06.2019.

11.00-12.00

Zante, Skolas iela 4

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam
riskam pakļautajiem bērniem**

18.06.2019.

18.00-19.00

Kandava, Daigones iela 14

Vingrošana telpās trenera vadībā

20.06.2019.

18.00-19.00

Kandava, Daigones iela 14*

Pilates

20.06.2019.

19.45-20.45

Kandava, Talsu iela 18a

25.06.2019.

18.00-19.00

Kandava, Daigones iela 14

26.06.2019.

10.00-11.00

Zante, Skolas iela 4

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam
riskam pakļautajiem bērniem**

26.06.2019.

11.00-12.00

Zante, Skolas iela 4

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam
riskam pakļautajiem bērniem**

27.06.2019.

18.00-19.00

Kandava, Daigones iela 14*

* Ja līs, nodarbība notiks Kūrorta ielā 1, Kandavā

Zumbas nodarbība
Vingrošana telpās trenera vadībā

Pilates

** Slēgts pasākums

IEGULDĪJUMS TAVĀ N ĀKOTNĒ

2019. gada 5. jūnijs

No kurienes nākat un kā iepazināties?
Lilija Rupeika: – Es esmu dzimusi, augusi kandavniece, nāku no deviņu bērnu ģimenes. Brālītis agrā bērnībā nomira, arī tēvs
nomira ātri, mamma mūs audzināja viena.
Dzīvojām Kandavas pagasta “Renčos”, kas
atrodas labu gabalu aiz “Elku kapiem”. Līdz
5.klasei mācījos Strazdē, katru dienu soļojām 7 km uz skolu. Esmu ļoti pateicīga internātskolai, mēs visi bērni tur mācījāmies.
1966. gadā to beidzu, tad mācījos tehnikumā, tur arī iepazinos ar Jāni.
Nezinu, kurā mēs esam iedzimuši, bet
ģimenē visi esam ar stingru raksturu un
labu izglītību. Par agronomu mācījos neklātienē Jelgavā. Ģimenē man trīs mediķi- vecākā māsa visu mūžu nostrādājusi Dzemdību nodaļā par vecmāti, otra māsa strādā
par medmāsu Bērnu klīniskajā universitātes
slimnīcā Gaiļezerā, bet brālim ir sava privātā
zobārstniecības klīnika Liepājā
Jānis: – Esmu no Auces puses. 1965.
gadā atnācu uz Kandavas tehnikumu, mācījos par mehāniķi.
Lilija: – Abi bijām sportiski, es nodarbojos ar skriešanu un basketbolu, bet iepazināmies spēlējot tenisu- viņš spēlēja, bet es
tiesāju.

Jānis: – Gribot negribot bija jāzaudē, jo
uz bumbu nebija laika skatīties. Tenisu spēlēju vēl šodien, dēliem ielieku, ka nav ko.
Kāda bija kāzu diena?
Lilija: – Viesu nebija daudz, uz kāzām
aicinājām tikai pašus tuvākos radus un darba kolēģus. Laulājāmies Talsos.
Jānis: – Naudas tajā laikā nebija, tikko
biju beidzis tehnikumu. Abi jauni – Lilijai 21
gads, man – 20.
Lilija: – Kāzu diena bija apmākusies un
vilka uz lietu. Vīramāte noteica Nu, nezin’ kā
viņi dzīvos, ka tas laiks tāds jocīgs- tad uz lietu, tad saulīte spīd…
Jānis: – Nākamajā dienā pēc kāzām devos armijā. Man bija forši gari mati, ļoti pārdzīvoju, kad tos nogrieza uz nullīti.
Kādi bija armijas gadi?
Jānis: – Armijas gadi nebija slikti. Grūti
bija, bet citiem bija vēl grūtāk. Atradāmies
Gorkijā, kas ir vairāk Krievijas iekšienē, ciemā Muļina, tas ir viens liels tuksnesis, karstums milzīgs. Ziemeļnieki ģība no karstuma, nevarēja ierindā nostāvēt. Tehnikumā
nodarbojos ar brīvo cīņu un vieglatlētiku,
tas deva savu rūdījumu. Arī tenisa spēle ir
laba lunkanības un reakcijas trenēšana.
Armijā biju divus gadus, iemācījos disciplīnu, ieguvu armijas kaujas meistara pakāpi. Man patika sportot. Kļuvu par instruktoru, apmācīju jaunos.
Kā pagāja laiks vīra prombūtnē?
Lilija: – Līdz 1969.gadam dzīvoju Talsos, vēlāk vīramāte mani paņēma pie sevis
uz Auci. Apmēram pēc pusgada braucu pie
Jāņa ciemos. Uz Maskavu, no Maskavas- uz
Gorkiju, tad uz Muļinu. Tikāmies uz vienu
dienu, tad braucu atpakaļ. Sūtījām viens otram vēstules.

Rokrokā līdz Dimanta kāzām
Vienpadsmitajā maijā ceļš veda uz Matkules pusi, kur kultūras
namā savas Dimanta kāzas – sešdesmit kopā nodzīvotos gadus –
atzīmēja Graudumnieku pāris.
Dagnija Gudriķe

P

iedzīvot Dimanta kāzas ir retums,
tādas nosvinēt izdodas tikai izredzētajiem. Visvaldis Netlavs un Marianna Graudumniece savu laulību
reģistrēja tālajā 1959. gada 8. maijā Abavas
ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejā. Visvaldis dzimis Sabilē, bet
Marianna nāk no zilo ezeru zemes Latgales, viņa dzimusi Viļānu pagastā. Abus esot
sapazīstinājis Mariannas brālis, kas strādājis
kopā ar Visvaldi, tolaik viņi dzīvojuši Rūmenē. Tā arī saskatījušies viens otrā. Ģimenē piedzimuši četri bērni – meitas Vija un
Dace, dēli Juris un Valdis. Mazbērnu pulks
sakuplojis līdz deviņiem, bet mazmazbērni
tūlīt būs jau desmit.
Gaidot ierodamies Dimanta pāri, sarunājos ar abām meitām, kuras priecājās par
savu vecāku dižo kāzu jubileju, sakot, ka bez
sadzīviskiem kašķīšiem jau neesot izticis, kā
visās ģimenēs, bet gadu gaitā viss nolīdzinās
un aizmirstas. “Ja nebūtu mūsu vecāku, nebūtu arī mēs! Paldies viņiem par to!” – sacīja
meita Vija – “Gribam saviem vecākiem novēlēt pēc iespējas vairāk gadu būt vēl mūsu
vidū, veselību, veselību un vēlreiz veselību!
Mūžs viņiem nav bijis viegls, sākumā Rojā
dzīvojuši, mamma pie zivīm strādāja, tētis
akmeņlauztuvē, viņa roku darbs ir Rojas
mols.” Atnākot uz Matkuli abi lauku brigādē

Kopā no kāzu dienas līdz dimanta kāzām

strādājuši. Tad tēvs uz traktora braucis, bet
mamma kopusi teliņus. Tā līdz pensijai. Tagad abi pa māju viens otram laiku kavējot,
lai garlaicīgi nebūtu, kārtis spēlējot. Tēvs gan
parasti esot vinnētājos, bet mamma daudz
par to nepārdzīvo. Televizoru skatoties,
mazmazbērnus auklējot.
Lūgti dalīties ar savas ilgās kopdzīves recepti, abi pasmēja, ka dzīvē jau nācies visu
ko piedzīvot. “ Rozes jau ir skaistas, bet ar
ērkšķiem, nākas tos ērkšķus nolīdzināt un
dzīvot tālāk. Gadās asāki ērkšķi, kādu dienu nerunājam, pēc tam atkal viss labi.”- tā
Marianna. Bet Visvaldis gan iebilda, ka tādu
dienu, kad abi nesarunājoties, neesot bijis.
Lai Dimanta kāzu gaviļniekiem vēl
daudz skaistu gadu kopā!

www.kandava.lv

DZĪVESZIŅAS

dzīvo!

Mums ir trīs dēli Guntars, Jorens un
Raimonds un pieci mazbērni. Vecākais dēls
Guntars piedzima kamēr Jānis bija armijā,
precīzāk- bija ceļā uz mājām no armijas.
Kā iegrozījās dzīve pēc armijas?
Jānis: – Pēc armijas strādāju kolhozā
“Lielauces” par ekspluatācijas mehāniķi,
pēc tam par iecirkņa priekšnieku. No Auces
pārcēlāmies uz Kandavu, tehnikumā mani
iecēla par galveno inženieri, bet tur ilgi nepaliku. Tad Kurzemes valsts ciltslietu stacijā par
vecāko inženieri. Kad sākās juku laiki, tad ar
kaimiņu sapratām, ka jādibina saimniecība.
Un tā 1969. gadā nodibinājām zemnieku
saimniecību Rugājkalnā, audzējām buļļus un
sitāmies kā pliki pa nātrēm, par pienu maksāja ar kavēšanos, citureiz pat trīs mēnešus nemaksāja, bet pārdzīvojām un strādājām. Visu
mūžu līdz pensijai esmu strādājis.
Lilija: – Dzīvojot Aucē, kamēr Guntars
bija maziņš, strādāju par noliktavas pārzini
Vecaucē. Tas nebija darbs priekš manis. Aucē
dzīvojām līdz 1981.gada aprīlim, kad pārcēlāmies uz Kandavu.
Es pat reizēm nevaru saprast, kā pareizāk
dzīvē būtu bijis. Mums ir gandrīz vienādas
profesijas- es esmu agronome, Jānis-mehāniķis. Kad dzīvojām Auces pusē es strādāju par
agronomi, Jānis bija mehāniķis, kādu laiku
arī iecirkņa priekšnieks. Mēs visu laiku esam
bijuši blakus viens otram un reizēm nevaru
saprast, vai tas ir labi, vai slikti. Labums ir tas,
ka, ja man nācās kaut kur aizskriet, tad Jānis
mani varēja aizstāt, jo bija lietas kursā par
maniem pienākumiem, bet no otras pusestu esi mājās kopā ar tādu bosiku un darbā atkal kopā ar to pašu bosiku, tu nevari atslēgties
nemaz no viņa. Gribas kaut kur paskrietiesnē, viņš ir priekšā (abi smejas).
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Kandavas novada pensionāru biedrība
izsaka lielu paldies Kandavas internātvidusskolas skolotājām Innai Freibergai, Agitai Riekstiņai un Baibai Volfai,
mazajiem un lielajiem dejotājiem par
brīnišķīgo koncertu, kā arī Saules
meitām Beātei un Selīnai par jauko
pasākuma “Ziedu balle” vadīšanu.
Īpaši sirsnīgs paldies Innai!

***

Jānis: – Darbā biju priekšnieks, man bija
dažas tādas meitenes – viņas izdomā kaut ko
un pazūd no darba. Vienā tādā reizē, man
jābrauc alus pasūtīt uz brūzi Kabiles pusē.
Braucot caur Sabili, skatos- manas meitenes
visas pa Sabili dzīvo, pa Vīna dārzu pastaigājas. Es nesaku neko, bet viņas zina, ka dabūs
iekšā. Es varu braukt, jo esmu priekšnieks,
bet viņas bez manas atļaujas darba laikā nevar nekur braukt. Vislabākā rāšanās ir neteikt neko. Ja tu esi nogrēkojies, tu nezini, ko
viņš rīt izdomās – vai prēmiju noņems, viss
manās rokās. Labāk nesaki neko un tad viņas
staigā uz atsperēm.
Lilija: – Man jau bija labi, es nebiju viņa
padotā. Sākumā biju kartupeļu audzēšanas
agronoms tehnikumā, atbildīga par 120 ha
platību, pēc tam biju sēklošanas agronoms,
gatavoju sēklu visai saimniecībai. Jānis man
netika klāt, viņš mani klausīja kā buciņš: bija
jāmiglo – migloja, vajadzēja traktoru – deva.
Kā tagad pavadāt laiku?

Pirms piecdesmit gadiem, 1969.gada 9.maijā Tukuma rajona
Aizupes ciema izpildu komitejā “Jā” vārdu viens otram teica
divi skaisti un satraukti jauni cilvēki- Rasma Lanka-Lange un
Osvalds Finkenšteins, kļūstot par Finkenšteinu ģimeni.

2019. gada 9.maijā, viesojoties Vānes
pagasta “Akācijās” pie Zelta kāzu gaviļniekiem, viņi atcerējās savu kāzu dienu
kā dažādu notikumu pārpilnu. Iepriekšējā
dienā bijis pamatīgs lietus un ceļš uz svinību vietu “Pupiķos” pāri laukam kļuvis par
īstu dubļu jūru, Pūču ciemā pazudusi elektrība, daži no kāzu viesiem, čigānos ejot
un vēloties līgavu nozagt, linu mārkā nejauši iebraukuši. Kāzas bijušas lustīgas, tā
diena abiem labā atmiņā, uz pusdienlaiku

NOVADA VĒSTNESIS

Pateicība

Jānis: – Daudz makšķerēju, bet mans
hobijs un lielākā aizraušanās ir medības, pilna māja ar ragiem. Medīju jau no bērnības,
mans tēvs bija mednieks, jaunākais dēls arī
mednieks.
Kāds ir Jūsu ilgās kopdzīves noslēpums?
Jānis: – Kasīties vajag vairāk. Ja ir viegli
kasīties, tad būs mīļa dzīvošana.
Lilija: – Vienkārši ir jādzīvo. Strīdi un
kašķi ir bijuši, bet tas aiziet. Nu nevar visu laiku stāvēt, tikai pūsties un nerunāt. Vienam ir
jāpiekāpjas. Parasti es esmu tā, kas piekāpjas.
Jānis: – Galvenais jau ir tas, ka jāmāk otram piedot.
Lilija: – Tu saki? (abi smejas)
Jānis: – Ja Tu paliec pie sava, tad tur nekas nesanāk, kļūdās katrs.
Lilija: – Nav jau visu laiku saulīte vien
spīdējusi, reizēm ir arī villa gājusi pa gaisu.
Kad abi esam izrājušies, tad gulēt ejot pagriežam vien otram muguras, bet no rīta ceļa
mies jaunai dienai.

Zelta spožums “Akācijās”

Dagnija Gudriķe

KANDAVAS

Zelta kāzās 2019. gada 9. maijā

noskaidrojies, saulīte uzspīdējusi, viss jau
saplaucis, ziedējis. Apprecējušies jau nopietnā vecumā, divdesmit sešos vai septiņos gados. Kāzās lūgto viesu bijis ap septiņdesmit, divas dienas svinējuši.
Osvalds nāk no Variebas puses, beidzis
Variebas skolu, tad Zantes vidusskolu un
sācis strādāt par šoferi. Rasma ir aizupniece. Satikušies Pūcēs, kad Osvalds pēc
armijas atnācis uz kolhozu “Amula”, bet
Rasma strādājusi ciema padomē. Osvalds
dienējis tur, “kur latviešus tā labi tālu no

dzimtenes izveda, Ķīnas robeža bija jāvaktē”. Viens otram acīs, kā saka, ātri iekrituši,
pasākumos un ballītēs saskatījušies. Cerēšanās neesot pārāk ilga bijusi, diezgan ātri
pieņemts lēmums, ka jārīko kāzas. Dzīves
peripetijas Rasmu vedušas pa dažādiem
darbiem un amatiem- strādājusi degvielas
bāzē, noliktavā, putnu fermā, bērnudārzā,
kur nostrādāts visvairāk gadu. Vīrs gan
visu darba mūžu šoferis bijis. Dzīvesvietas
arī gadu gaitā vairākkārt mainītas, arvien
tuvāk Vānei, kur abiem tagad mājas ar
skaistu nosaukumu “Akācijas”.
Jautāti par ilgās kopdzīves recepti, abi
gaviļnieki kļuva domīgi, tā uzreiz nemaz
pateikt nevarot. Kopumā pavadītie piecdesmit gadi bijuši saskanīgi. Kā jau visās
ģimenēs, ne tikai gludi un saulaini ceļi vadīti. Kurš tad bez kašķa var dzīvi nodzīvot,
izrājušies un atkal mieru salīguši. Rasma
esot tāda šerpāka raksturā, daudz nepiekāpjas, bet Osvalds nolaiž ausis un klausa
sievu. Daudz strādāts, bijusi kopīga saimniecība, lopi, tagad tikai suns un kaķis.
Tagad varot atpūsties, seriālus skatīties,
grāmatas lasīt, vīrs par politiku interesējas, radio klausās, jo acu gaišums vairs ne
tāds kā jaunībā. “Kad viņš par politiku sāk
spriest, tad man jānolaiž ausis!”- labsirdīgi
pasmējās Rasmas kundze.
Zelta kāzas ir liels lepnums un prieks
visai dzimtai, jo tās svin tikai tie, kam zelta
sirds, dvēsele un prāts. Mēs lepojamies, ka
Kandavas novadā dzīvo šādas stipras un
diženas ģimenes, kuras varam godāt un
izcelt kā paraugu citiem!

Matkules kultūras nama vadītāja saka
lielu paldies par atsaucību Z/S “Sniķeri”
– Graudēvicu ģimenei. Saimniecība sagatavoja un ziedoja kokmateriālus. Īpašs
paldies Jānim Graudēvicam – junioram,
kurš ieguldīja laiku no šiem materiāliem
izgatavojot 20 putnu būru sagataves.
Baltā galdauta svētkos Matkulē ikvienam apmeklētājam bija iespēja uzkavēties un izgatavot putnu būrīšus. Būrīši
tika izvietoti Matkules pagastā un daži
atceļojuši arī līdz Kandavai.

Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 24. aprīļa līdz
28. maijam reģistrēti 3 jaundzimušie:
Dārta, Hugo un Dāvis!
SVEICAM VECĀKUS!

*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Laulību noslēguši
Sveicam maijā salaulātos pārus!
Kristīne un Egils Babri
Dace un Lakmals Krišanta Pereras
Agnese un Kristaps Igari

*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

***
Zelta kāzās
Jūnija mēnesī

sumināsim Zigrīdu un Leonu Trusovus
65 gadu kāzu jubilejā

“Dzelzs kāzās”

sumināsim Pārslu un Jāni Ojāru Rēdlihus!

Smaragda kāzu jubilejās

sveicam Silviju un Visvaldi Zupānus,
Astrīdu un Tomu Šliserus!

*Saņemta rakstiska atļauja publicēt apsveikumus!

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 24. aprīļa līdz
28. maijam reģistrēti mirušie:
Belte Sigurds (1943) Vānes pagasts
Eihe Herta (1929) Engures novads
Eihvalds Arvīds (1948) Zemītes pagasts
Kļava Jānis (1958) Kandavas pagasts
Lankovskis Aigars (1966) Kandava
Lēnerte Mirdza (1934) Vānes pagasts
Lukss Juris (1931) Kandava
Upmane Ausma (1935) Kandavas pagasts
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!
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INFORMĀCIJA

2019. gada 5. jūnijs

Sportojam Kandavas novada svētkos
25. maijā Kandavas novada
svētku ietvaros norisinājās
sacensības vairākos sporta
veidos – pašiem mazākajiem
SIA Kristaps organizētas DIP
DAP sacensības, jau vecākiem
dalībniekiem bija iespēja
piedalīties "Drosmes ringā"
boksā, Ozolzīļu kausā 3x3
ielu basketbolā, pludmales
volejbolā, makšķerēšanā un
spiningošanā.

SPININGOŠANA REZULĀTI:
1. vieta Edgars Selezens
2. vieta Aivars Janemanis
3. vieta Igors Zaļevskis

Annija Rudzīte

OZOLZĪĻU KAUSS 3X3 IELU
BASKETBOLĀ REZULTĀTI:
U11 grupa:
1. vieta Kandavas sīkie Compor (Roberts Koškins, Kristofers Rozentāls, Silvestrs Čabajs, Oskars Bāliņš)
2. vieta Jūrmala (Mārcis Kairišs, Mikus Pētersons, Reinis Savickis, Kristaps
Pētersons)
3. vieta Ātrie (Rūdis Sniedziņš, Roberts Podiņš, Edvards Kvite)

17+ grupa:
1. vieta Bālais (Kārlis Lasmanis, Roberts Pāže, Ģirts Pinete)
2. vieta Šlanka (Arvis Šlanka, Kaspars
Baumanis, Kaspars Zalkovskis, Emīls
Klavinskis)
3. vieta Anzāģe (Ritvars Kauliņš,
Kristaps Gotfrīds, Arvis Savčenko, Roberts Rozentāls)

MAKŠĶERĒŠANA REZULTĀTI:
1. vieta Aigars Strāķis
2. vieta Andis Piņķis
3. vieta Aleksandrs Mažonis
Paldies: Aleksim Luksam,
NG Mix, Copes veikals Fisher

PLUDMALES VOLEJBOLS:
1. vieta Skifs (Rihards Leja, Nauris Guoģis)
2. vieta +50 (Igors Zaļevskis, Aldis Berļizovs)
3. vieta Jaunpils alus (Siderenko,
Piebalgs)
Paldies atbalstītājiem –
SIA Kristaps – Gotfrīdu ģimenei,
SIA Linda1, Sporta bode –
Jānim Dubrovskim,
SIA “Kandavas ceļi” par atbalstu
pludmales laukumu ierīkošanā!
Paldies par foto Jānim Jansonam

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
SPORTA PASĀKUMI
6. JŪNIJĀ
10.00 Kandavas novada 17. atklātā olimpiskā
diena pirmsskolas vecuma bērniem – Kandavas
K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā

22. JŪNIJĀ
11.00 pludmales volejbola laukumu atklāšana un
pludmales volejbola “Līgo” turnīrs – pie Kandavas
sporta halles.

21. JŪNIJĀ
19.00 Kandavas novada taku skriešanas seriāla
3. kārta – pie vasaras kafejnīcas “Nāriņa”

7. JŪLIJĀ
Starptautiskas sacensības motokrosā “MPK
SUPERCROSS” – Kandavas mototrasē

KULTŪRA UN IZKLAIDE

LĪDZ 26.06. –
Kandavas mākslinieku darbu izstāde “Logs uz
vasaru” – Kandavas Mākslas galerijā novada muzejā

22.00 Līgo balle ar Silmaču kāzu kapelu –
Matkules estrādē

7. JŪNIJĀ
18.00–24.00 Baznīcu nakts pasākumi Vānes
ev.luteriskajā baznīcā – plkst. 20.00 koncertā
uzstāsies Valdeķu jauktais vokālais ansamblis
“DoReMi”

23. JŪNIJĀ
20.00 Līgo Kandavā ar izrādi “Preilenīte” un
zaļumballi – brīvdabas estrāde “Ozolāji”
21.00 Līgo vakarā Zantē ar jautru uzvedumu
“Trīnes grēki” priecēs Zantes VPDK – Zantes
pagasta estrādē
23.00 Zaļumballe ar Juri Pavlovu – Zantes
pagasta estrādē
23.00 Zaļumballe ar grupu “Vinils” – Zemītes pils
parka estrādē

21. JŪNIJĀ
19.00 Jāņu ielīgošanas koncerts “Nāc, nākdama
Jāņu diena!” – Zemītes pils parka estrādē
19.00 “Skroderdienas Silmačos”, izrādē piedalās
Matkules, Vānes un Kandavas ļaudis –
ieeja 1,-eiro – Vānes skolas sētā
22.00 Līgo balle ar Silmaču kāzu kapelu – Vānes
skolas sētā

29. JŪNIJĀ
No 11.00 Matkules pagasta svētki “No Jāņiem
līdz Pēteriem”. Sporta spēles; aktivitātes bērniem
un pieaugušajiem; putu ballīte; svētku koncerts –
Ineses Grestes un Harija Užāna koncerts “Neizdzēstā uguns”; balle ar muzikantu Māri Lemberu –
Matkules kultūras nama estrāde, sporta laukums
pie kultūras nama, dīķmala

22. JŪNIJĀ
19.00 “Skroderdienas Silmačos”, izrādē piedalās
Matkules, Vānes un Kandavas ļaudis –
ieeja 1,-eiro – Matkules estrādē

5. JŪLIJĀ
19.00 Tukuma kultūras nama bērnu vokālā ansambļa “Punktiņi” koncerts – Zantes kultūras namā

6. JŪNIJĀ
13.00 Pasākums bērniem “Urrā, brīvdienas ir
klāt!” – Zemītes tautas namā

Aicina gleznotāju plenērs Kandavā

No 17.–22.jūnijam Kandavā pēc ilgāka pārtraukuma atkal notiks gleznotāju plenērs
Galerijas “Vējspārns” vadītāja Ilzīte Grinberga
pastāstīja, ka nākamgad martā galerija atzīmēs 25 gadu jubileju un, gatavojoties šim notikumam, vēlas atjaunot senu un jauku tradīciju
– nedēļā pirms Jāņiem rīkot gleznotāju plenēru
Kandavā. Šogad plenērā aicināti piedalīties visi
tie gleznotāji, kuru izstādes no 2018. gada septembra līdz šā gada jūnijam bijušas apskatāmas
“Vējspārnā” vai Mākslas galerijā novada muzejā.
Tradīcijai, satikties gleznotāju plenērā pirmsjāņu noskaņās, lai iemūžinātu dabas plaukuma un
ziedēšanas laiku Kandavā, ir senas saknes. Ilzītes vadībā notikuši vismaz trīs plenēri, pēdējais
Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 6 (170).
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

no tiem 2011. gadā. Lielākā daļa gleznotāju, kuri
šogad aicināti uz plenēru, Kandavā viesojušies
vairākkārt, ir iemīļojuši mūsu pilsētu, labprāt šeit
glezno, bet daļa ciemosies pirmo reizi.
Plenēra noslēgumā 22. jūnijā plkst.10.00 skvērā
Bruņinieku pilskalna pakājē notiks plenērā tapušo darbu izstāde.
Visi mīļi aicināti apmeklēt izstādi un izmantot
iespēju klātienē tikties ar māksliniekiem!
Savus sapņus uzgleznot, domai spārnus dot,
To ar otas pieskārienu gleznotāji prot!
Dagnija Gudriķe

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

