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Aicina Kandavas Mākslas plenērs
“Radošais Mākslas mirklis 2019”
No 15.-20. jūlijam Kandavā notiks ikgadējais Mākslas
plenērs “Radošais Mākslas
mirklis”.
Linda Romanovska

P

lenērs notiks jau astoto gadu un tajā
var piedalīties jebkurš interesents –
mākslinieks, mākslas mīļotājs, students vai skolēns. Plenēra laikā ir
iespēja darboties dažādās radošās darbnīcās,
vērot citus māksliniekus darbībā, iepazīties,
saturīgi pavadīt laiku, izzināt pilsētas apkārtni. Plenēra noslēgumā ikviens interesents ir
aicināts piedalīties cepļa izņemšanā un brīvdabas noslēguma izstādē. Plenērs, kā allaž,
norisināsies Kandavas pilsētvidē. Plenēra dalībnieki darbosies radošajās darbnīcās profesionāļu vadībā, atbilstoši savām interesēm.

Šogad notiks sekojošas
radošās darbnīcas:

Keramika. Darbnīcas vadītājas – māksliniece, podniece Matilde Laura Ikerte
(Bauska) un māksliniece, keramiķe Katrīna
Vīnerte (Talsi). Darbnīca norisināsies nedēļas sākumā 16., 17. un 18. jūlijā. 19. jūlijā
darbu nobeigšana, žāvēšana un transportēšana uz cepli. Darbi tiks dedzināti nedēļas
beigās divos malkas cepļos – “Krāsainais”
un “Melnais” dedzinājums.
Gleznošana. Darbnīcas vadītājs – gleznotājs Egils Neihofers (Slampe). Darbnīcas dalībnieki varēs strādāt patstāvīgi vai
konsultējoties un gleznojot kopā ar darbnīcas vadītāju visas nedēļas garumā. Darbnīcā piedalīsies pieaugušie un bērni ar
vai bez priekšzināšanām un spēju strādāt
individuāli.
Animācija. Darbnīcas vadītāja Undīne
Ruska (Rīga). Darbnīca notiks 16., 17. un
18. jūlijā. Tās laikā tiks izgatavota neliela
multfilma aplikācijas tehnikā, varēs iepazīties ar multfilmas tapšanas aizkulisēm un
tās veidiem.
Augstspiede. Darbnīcas vadītāja Dace
Kalmane (Kandava). Darbnīca notiks 17.

jūlijā (klišeju sagatavošana) un 18. jūlijā
(klišeju atspiešana). Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām augstspiedes tehnikām –
monotīpiju, kartonspiedi, linogriezumu.
Apģērbu atdzīvināšana. Darbnīcas
vadītāja Danuta Ābele (Kandava) iemācīs
paskatīties uz veco apģērbu no jauna. Vecie
apģērbi tiks pāršūti un apgleznoti.
Radošie vakari. Vakaros visi plenēra
dalībnieki pulcēsies vienkopus, lai diskutētu par paveikto un piedalītos tematiskajās
sarunās, lai labāk iepazītos viens ar otru un
ar mūsu burvīgo Kandavu. Būs ekskursija
pa Kandavas apkārtni, iepazīšanās vakars ar

muzikālu pārsteigumu, vakars pie ugunskura ar apģērbu batikošanu, hennu gleznojumiem, keramikas cepļa kurināšana.
Noslēgumā paredzēta plenēra atskaite –
keramikas cepļu dedzināšana un vienas dienas brīvdabas izstāde ar plenēra laikā radītajiem darbiem, tajā skaitā animācijas filmas
pirmizrāde.
Plenērs tiks fotografēts, filmēts un atspoguļots vietējos medijos – informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis”, avīzē “Neatkarīgās Tukuma ziņas”;
www.kandava.lv, www.kandavaskultura.lv,

www.visitkandava.lv, www.facebook.com
Kandavas Mākslas galerija.
Esat laipni aicināti apmeklēt plenēru,
vērot kā darbojas tā dalībnieki, iepazīties
un parunāties. Keramikas darbnīca notiks
Gastronomā Lielā ielā Kandavā, Animācijas
darbnīca – Kandavas novada muzejā Talsu
ielā 11. Gleznotāji gleznos pilsētvidē.
Tāpat esat laipni aicināti uz cepļa kurināšanu 19. jūlijā no plkst. 21.00 Dzeņu ielā
2 Kandavā un uz plenēra noslēgumu, cepļa
izņemšanu, animācijas filmiņas pirmizrādi
un plenērā tapušo darbu izstādes atklāšanu
20. jūlijā plkst. 14.00 Dzeņu ielā 2, Kandavā.
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Vasaras
Par administratīvi teritoriālo refo
pilnbriedā konferences kopsavilkums

E

sam vasaras pilnbriedā un varam smelties saules enerģiju
un dabas spēku visam gadam.
Vasara ir laiks, kad var mazliet atvilkt elpu no spraigā darba skrējiena, sakārtot domas un atgūt spēkus.
To arī novēlu visiem novada iedzīvotājiem! Aizvien vairāk sajūtam, ka
Kandava ir mākslas pilsēta, un daudzi
to iemīļo ik dienu, ik stundu. Pirms
Līgo svētkiem aizvadījām gleznotāju
plenēru un dzirdējām daudz labu vārdu par mūsu pilsētas daili. Saņēmām
no māksliniekiem pozitīvu lādiņu
un viņu sajūtas dāvinātajos mākslas
darbos. Jūlija vidū gaidāms vēl viens
mākslas plenērs, kur jebkurš interesents varēs ļauties mākslas burvībai,
apgūstot brīnumainas prasmes. Esam
aizvadījuši latviešu tautai tik mīļos
Saulgriežu svētkus. Tas ir neparasti,
ka mūsu novadā ikvienā pagastā un
arī Kandavā ļaudis tik ļoti mīl teātra
mākslu, ka rada sev un citiem prieku,
izspēlējot visdažādākos personāžus,
un mūsu iedzīvotājiem ir talantu pārpārēm. Mēs varam lepoties ar novadu,
ar sava novada ļaudīm!
Jāsaka, ka pašvaldības saimnieciskajā darbā šīs vasaras pamattēma ir
uzticēšanās.
Paveiktais, veidojot Kandavas novadu kā pievilcīgu vietu dzīvošanai,
ir pamanīts un novērtēts. Aug ģimeņu skaits, kas vēlas pārcelties uz dzīvi
mūsu novadā. Tas priecē un reizē rada
arī pienākumu nepievilt cilvēku uzticēšanos, jo aug arī pieprasījums pēc
pašvaldības pakalpojumiem. Prioritāte numur viens ir – nodrošināt vietu
jebkuram bērnam pirmsskolas izglītības iestādēs. Otra svarīga prioritāte ir
mājokļu jautājums. Aug pieprasījums
pēc dzīvokļiem un privātmājām. Treškārt, darbavietu piedāvājums ar atbilstošu atalgojumu padarītajam. Pie
šīm prioritātēm ir daudz jāstrādā, bet
cenšamies, un domājam, kā visu labāk
paveikt un ikviena vēlmes nodrošināt.
Esam priecīgi, ka piesaistām aizvien vairāk pilsētas un novada viesus
ar pārdomātiem kultūras un sporta
pasākumiem, tūrisma infrastruktūras
sakārtošanu un vides objektu izveidi.
Esam saņēmuši atbalstu mūsu pilsētas
vizītkartes – Pulvertorņa bojātā jumta
seguma remontam, tāpat finansējums
ir piešķirts laivu piestātnes un laipu
ierīkošanai Abavā pie tilta. Rekonstrukciju piedzīvos bērnu rotaļu laukums Promenādē, strūklakas atjaunošana Bruņinieku pilskalna pakājē un ir
veikti citi labiekārtošanas darbi.
Novērtēsim sava novada dzīvi un
skaistumu arī paši, jo iebraucēji to jau
ir pamanījuši un novērtējuši!
Inga Priede, Kandavas novada
domes priekšsēdētāja

Lai novērstu tālāku sociālekonomisko sarukšanu un iedzīvotāju
skaita mazināšanos, Latvijā ir jāveic daudz plašāka teritorijas
attīstības pārvaldības reforma, tai skaitā jāizveido apriņķi ar nodalītām autonomajām funkcijām
un jāmaina iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalījums. Šāds Latvijas
zinātnieku izstrādāts priekšlikums izskanēja Latvijas Lielo
pilsētu asociācijas (LLPA) un
Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) organizētajā konferencē
“Latvijas teritoriju attīstības
izaicinājumi”.
Inga Priede

S

askaņā ar “Eurostat” datiem 23
gadu laikā Latvija zaudējusi aptuveni 23% iedzīvotāju. Darbaspēka
aizceļošana radījusi milzu atšķirības starp reģioniem un Rīgu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) šobrīd piedāvā situāciju labot
ar administratīvi reģionālo reformu, apvienojot novadus.
“Jau Novadu dienā, kas notika šī gada
12. aprīlī Gulbenē, pirmo reizi no pašvaldībām izskanēja priekšlikums prioritāri
risināt reģionālās attīstības jautājumu. Šo
konferenču cikla noslēgumā zinātnieki,
izvērtējot Latvijas situāciju, secināja, ka
mūsu valstī ir nepieciešama plaša teritorijas attīstības pārvaldības reforma, vispirms jāizveido apriņķi. Lai veidotu teritoriāli lielākos novadus ES, ir jābūt stingri
pamatotiem argumentiem. Ir teritorijas,
kuras redz iespēju apvienoties, ja ir iespējama ilgtspējīga attīstība, konkrēti, uz
rezultātu vērsti mērķi. Šobrīd ir izteikts
konkrēts priekšlikums, ceram, ka VARAM
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ieklausīsies gan zinātnieku, gan pašvaldību viedoklī, lai rastu labāko risinājumu
katras teritorijas, visas valsts attīstībā un
iedzīvotāju labā,” – savu viedokli pauž LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis.
“LLPA un pašvaldības piekrīt, ka reforma ir nepieciešama, taču VARAM piedāvājums nesniedz atbildes uz virkni svarīgu
jautājumu. Latvijas zinātnieku piedāvātā
alternatīvā reforma ir pirmais solis pretī patiešām efektīvam risinājumam, kas

apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos
valstī un izlīdzinātu reģionu nevienlīdzību. Tāpēc LLPA kopā ar pašvaldībām turpinās publiskās diskusijas, lai pārliecinātu
valdību un politiķus, ka reformai jābūt
daudz dziļākai un pārdomātākai, nekā šobrīd piedāvā ministrija,” uzskata LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.
Latvijas zinātnieki Dr. oec. Andris
Miglavs, Dr. phys., Dr. oec. Māris Pūķis
un Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis secinājuši, ka

Jūlijā sāksies konkursa “Diženi Kandavas
novadā 2019” dalībnieku vērtēšana
Līga Šupstika

Ir noslēgusies pieteikšanās Kandavas novada
domes izsludinātajam konkursam „Diženi
Kandavas novadā 2019”. Konkursam pieteikti dalībnieki no visiem pagastiem:
MATKULES PAGASTS:
• “Lielskudras” – “Dižākā lauku sēta”
• “Kalnalangsēde” – “Sakoptākā privātmāja”
• Anta Birkenšteina – “Radošākais novadnieks”
VĀNES PAGASTS
• Aivars Žiedas – “Darbīgākais uzņēmums”
• “Smilgāji” – “Radošākais novadnieks”
• “Straumēni” – “Dižākā lauku sēta”
• “Jaunarāji” – “Dižākā lauku sēta”
• Dzirnavu iela 1-1 – “Daudzdzīvokļu māja”
KANDAVAS PAGASTS
• “Kalēji” – “Skaistākais dārzs”
• Valdeķu iela 11, Valdeķi – “Skaistākais dārzs”
• Viesu nams “Kārkli” – “Veiksmīgākais tūrisma
piedāvājums”

ZEMĪTES PAGASTS
• “Skaistkalni” – “Daudzdzīvokļu māja”
• “Zemzari” – “Skaistākais dārzs”
• “Stādu darbnīca” – “Darbīgākais uzņēmums”
• Z/s “Lapsas” – “Sakoptākā zemnieku
saimniecība”
CĒRES PAGASTS:
• “Zīlītes” – “Skaistākais dārzs”
• “Brenči” – “Sakoptākā zemnieku saimniecība”
• “Rūķīši” – “Sakoptākā privātmāja”
• “Ataugas” – “Daudzdzīvokļu māja”
• “Kastaņas” – “Vieta, kas jāredz”
• Evita Bērziņa – “Radošākais novadnieks”
ZANTES PAGASTS
• “Varavīksnes” – “Sakoptākā privātmāja”
• Venteru pilskalns- “Vieta, kas jāredz”

KANDAVAS PILSĒTA
• Ošu iela 2 – “Sakoptākā privātmāja”
• Sabiles iela 8 – “Daudzdzīvokļu māja”
• Kūrorta iela 2-6 – “Krāšņākais balkons”
• RGR Pluss – “Darbīgākais uzņēmums”
• “Pūralāde” – “Vieta, kas jāredz”
• Kandavas kartodroms – “Veiksmīgākais
tūrisma piedāvājums”
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Iepriekšējā gada konkursa „Diženi
Kandavas novadā 2018” laureāti
26. jūlijā dosies Kandavas novada
domes organizētā pieredzes apmaiņas
ekskursijā uz Cēsu un Pārgaujas
novadiem.

www.kandava.lv

rmu –
centralizēta un sektoriāli organizētā valsts
pārvalde Latvijā ir izrādījusies neefektīva.
Proti, savā kontrolē paturot vairumu finansiālo, institucionālo resursu un funkciju, valsts nav izmantojusi vienu no efektīvas pārvaldības principiem – iespējami
lielu atbildības daļu pārvirzīt uz reģioniem
un pašvaldībām.
Tāpēc zinātnieki piedāvā veikt kompleksu teritorijas pārvaldības reformu, kas
skartu gan pārvaldības struktūru, gan finanšu pārvaldību, gan arī teritoriālo organizāciju. Mērķis ir radīt efektīvu, tolerantu, mainīgos apstākļos adaptēties spējīgu,
līdzatbildīgu Latvijas teritorijas attīstības
pārvaldības sistēmu Latvijas reģionu attīstības kohēzijas veicināšanai un sabiedrības
labklājības izaugsmei.
Administratīvi teritoriālā reforma ir
jāsāk ar reģionālā līmeņa pārvaldības teritoriju – apriņķu – izveidi. Apriņķis veiktu
tādas funkcijas kā pilsētu tranzītielu uzturēšana un attīstība, civilā aizsardzība,
mājokļu politika, bāriņtiesu uzraudzība,
sociālās un veselības aprūpes infrastruktūra, kā arī pamata un vidējās izglītības
pārvaldība. Viens no svarīgākajiem ieguvumiem būtu teritorijas attīstības kritiskās
masas radīšana. Plānošanas reģionu gadījumā visi apriņķi būtu lielāki par 200 tūkst.
iedzīvotāju vai tuvu tam.
Līdz ar apriņķu izveidošanu ir jāveic
arī finanšu pārvaldības reforma, jo pašlaik
sistēmā pastāv fundamentālas pretrunas.
Tāpēc ir jāmaina iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) sadalījums, ņemot vērā ne
tikai iedzīvotāju, bet arī darbavietu skaitu novados. Tas motivētu pašvaldības
vairāk piesaistīt uzņēmējus, nevis tikai
rūpēties par dzīvojamiem rajoniem. Un
tikai pēc pirmo divu posmu īstenošanas
būtu jāķeras pie trešā – pašreizējo novadu
apvienošanas.
Pēc priekšlikuma autoru domām, piedāvātais risinājums nav ideāls, tomēr tas
ir pamats Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības reformas infrastruktūras adaptācijai un mobilitātes attīstībai.

PROJEKTS

Apstiprināts projekts
“Infrastruktūras izveide
antropogēnās slodzes
samazināšanai pie Abavas
upes Kandavā”
Kandavas novada dome, sadarbībā ar Latvijas
vides aizsardzības fonda administrāciju,
uzsākusi īstenot projektu “Infrastruktūras
izveide antropogēnās slodzes samazināšanai
pie Abavas upes Kandavā”, Nr. 1-08/407/2018.
Projekta ietvaros tiks izveidota laivu piestātne
un pastaigu taka Kandavā, pie Abavas tilta,
samazinot antropogēno slodzi jeb cilvēku radīto
ietekmi uz bioloģiski vērtīgajiem zālājiem un
nodrošinot publisko ūdeņu vides pieejamību
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.
maijam.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 49 143,00
EUR, 70% no attiecināmajām izmaksām finansē
Latvijas vides administrācijas fonds un 30 %
līdzfinansē Kandavas novada dome.
Silva Ivuškāne, Projektu vadītāja

AKTUALITĀTES

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Viedoklis par administratīvi
teritoriālās reformas nepieciešamību
Kandavas vārds Latvijā asociējas ar Kurzemes Šveici, ne ar
Zemgales līdzenumu, tādēļ, lemjot par iespējamo reformu,
mūsu novadam ir jābūt teritoriāli saistītam ar Kurzemes
kultūrvēsturisko reģionu.
Pēteris Briedis,
| Kandavas novada Goda pilsonis,
lauksaimniecības zinātņu doktors |

Pārskatīju iepriekš izteiktos mūsu
novada iedzīvotāju priekšlikumus un
pārdomas par plānotajām izmaiņām
turpmākajā novada dzīvē. Gribas piekrist
Daiņa Rozenfelda teiktajam, ka, veidojot
Kandavas novadu (kas bija pirmais Latvijā), tika sasniegts mērķis – koncentrēt
nelielos esošo pagastu budžetus to tālākai
racionālai izmantošanai. Tas pats būtībā
ir attiecināms uz pašreizējo ATR ideju.
Atbalstāma ir arī D.Rozenfelda ideja, ka darba kvalitāte nav izsakāma lielos
skaitļos, bet gan darbinieku kompetencē

Kandavas novada dome aicina
iedzīvotājus no 2019. gada 1. līdz
29. jūlijam piedalīties aptaujā, izsakot
savu viedokli jautājumā: “Vai Jūs
atbalstāt Kandavas novada kā patstāvīgas
Latvijas Republikas administratīvās
teritorijas saglabāšanu?”

un profesionalitātē. Lai tā būtu, par Kandavas novada darbības un attīstības jautājumiem būtu jālemj ne vairāk kā deviņiem
novada dzīvi pārzinošiem deputātiem
(tagadējo 15 vietā). Ir jāpārskata deputātu apmaksas kārtība, stabilas mēnešalgas
vietā pielietojot iepriekšējos sasaukumos
praktizēto apmaksas sistēmu – apmaksa
tiek saņemta par dokumentāli pamatotu
nostrādāto stundu skaitu, saskaņā ar valstī
noteikto atbilstošo stundu apmaksas likmi.
Novada nākotne un attīstība būs atkarīga galvenokārt no mūsu novada deputātu un pašpārvaldes darbinieku zināšanām, entuziasma un vēlmes strādāt
Kandavas iedzīvotāju interesēs, uzklausot
viņu ierosinājumus un priekšlikumus.
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Ar 1. jūliju tiek
samazināts domes
deputātu atalgojums
27. jūnija Kandavas novada domes sēdē
tika skatīts jautājums par domes deputātu
stundu likmes noteikšanu.
Līdz šim spēkā esošā Kandavas novada
domes deputātu stundas algas tarifa likme
bija noteikta ar novada domes 2013. gada
30. oktobra lēmumu un tā bija ievērojami lielāka nekā maksimāli pieļaujamā.
27. jūnija sēdē Kandavas novada domes
deputāti pieņēma lēmumu, noteikt domes
deputātam, kurš neieņem algotu amatu
domē, darba stundu tarifa likmi 6,95 eiro par
nostrādāto darba stundu. Deputātiem tiek
apmaksātas ne vairāk kā 20 darba stundas
mēnesī, bet komiteju priekšsēdētājiem ne
vairāk kā 27 darba stundas mēnesī, tāpat kā
līdz šim. Lēmums pieņemts balsojot: par –
11; pret – 2 (R. Fabjančiks, D. Rozenfelds)
nebalso – 1 (I. Lasis). Sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās S. Zvirgzdiņa. Šis lēmums
stājās spēkā ar 2019. gada 1. jūliju.

APTAUJA

Aizpildīto veidlapu līdz 29. jūlijam ievietot aizvērtā un aizzīmogotā balsošanas kastē, sekojošās
pašvaldības iestādēs to darba laikā: Kandavas novada domē, novada sociālajā dienestā, Kandavas
Sporta hallē, Kandavas Tūrisma informācijas centrā, pagastu pārvalžu administratīvajās ēkās un
Valdeķu kultūras namā (līdz 12. jūlijam), kā arī KKP ”Robežkalni” Kandavas pagasts no 15. jūlija.
Aizpildīto veidlapu iespējams iesniegt arī elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu
aptaujas veidlapu nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@kandava.lv.
Aptaujā aicināti piedalīties Kandavas novadā deklarētie iedzīvotāji, vai iedzīvotāji, kuru darba vieta
vai piederošais nekustamais īpašums atrodas Kandavas novadā, un kuri aptaujas brīdī ir sasnieguši
18 gadu vecumu.

KANDAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS

“PAR ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLO REFORMU
KANDAVAS NOVADĀ”
VEIDLAPA
Aptaujas dalībnieka vārds, uzvārds: ___________________________________________
Aptaujas dalībnieka personas kods: ___________________________________________
Aptaujas dalībnieka Kandavas novadā (ierakstīt vienu no):
deklarētā dzīves vietas adrese: _______________________________________________
darba vietas nosaukums: ____________________________________________________
piederošā nekustamā īpašuma nosaukums un adrese: ________________________________
___________________________________________________________________________
Vai Jūs atbalstāt Kandavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas
saglabāšanu? (Atzīmēt tikai vienu atbildi)

Jā
Nē, jo atbalstu pievienošanu Tukuma novadam
Vieta Jūsu komentāram: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Aptaujas dalībnieka paraksts__________________________________
Anketas aizpildīšanas datums 2019. gada ________________________
* Kandavas novadā no 2019.gada 1.jūlija līdz 29.jūlijam notiek iedzīvotāju aptauja, kurā lūdzam Jūs izteikt viedokli par iespējamo novadu
reformu. Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs aptaujas norisi un kontrolētu, ka viens aptaujātais savu viedokli neizsaka vairākas reizes. Aptaujas veidlapas paliek
pašvaldības rīcībā un tām tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Pārzinis: Kandavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000050886, Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120.
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DOMES LĒMUMI

DOMES LĒMUMI

Domes sēdē
27. jūnijā pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Nolēma iecelt Ilonu Lazdāni ar 2019. gada 1. jūliju
Cēres pamatskolas direktora amatā. (atturas – I.
Lasis)
• Apstiprināja Kandavas novada Pašvaldības policijas
sniegto maksas pakalpojumu cenrāža grozījumus,
kas stājas spēkā 2019. gada 28. jūnijā. (konsolidēts
cenrādis publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – nolikumi, noteikumi, cenrāži)
• Apstiprināja Kandavas novada Izglītības pārvaldes
pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža grozījumus, kas stājas spēkā 2019.
gada 28. jūnijā. (konsolidēts cenrādis publicēts mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – nolikumi,
noteikumi, cenrāži)

Finanšu jautājumi

• Nolēma noteikt domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē, darba stundas tarifa likmi, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes publicēto
valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās
darba samaksas apmēru, piemērojot koeficientu 1,2,
kas piem., 2019. gadā sastāda 6,95 eiro par nostrādāto darba stundu. Deputātu pienākumu pildīšanai
tiks apmaksātas ne vairāk kā 20 darba stundas mēnesī, bet komiteju priekšsēdētājiem 27 darba stundas mēnesī. (pret – R. Fabjančiks; D. Rozenfelds;
nebalso – I. Lasis)

Sociālie jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi
Kandavas novada domes 2010. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Kandavas novada
domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un to cenrādi”” un saistošos noteikumus Nr. 9 „Par
Kandavas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”. Saistošie
noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Noteica speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas
statusu brīvajam pašvaldības labiekārtotam vienistabas dzīvoklim „Vālodzes”-17, Zemīte, Zemītes
pagasts, Kandavas novads, ar kopējo platību 35,3 m2.

Citi jautājumi

• Apstiprināja konkursa „Diženi Kandavas novadā”
nolikuma grozījumus un konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Inga Priede, domes priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja; Gunda Cīrule, priekšsēdētājas vietniece; Iveta Pāža, uzņēmējdarbības
konsultante; Jurģis Muska, noformētājs-gaismotājs;
Līga Šupstika, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
Ilze Dravniece, Kandavas Tūrisma informācijas centra vadītāja un Gatis Priedīte-Priede, saimniecības
nodaļas vadītājs. (atturas – R. Fabjančiks) (konsolidēti noteikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv
vietnē – pašvaldība – nolikumi, noteikumi, cenrāži)
• Apstiprināja domes 2018. gada publisko pārskatu.
(atturas – D. Rozenfelds) (pārskats publicēts mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība – publiskie
pārskati)
• Nolēma organizēt Kandavas novada iedzīvotāju
aptauju „Par Administratīvi teritoriālo reformu
Kandavas novadā” ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Kandavas novada
pievienošanu citām administratīvajām teritorijām,
uzdodot šādu jautājumu: „Vai Jūs atbalstāt Kandavas
novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?”. Aptaujas organizēšanai apstiprināta komisija šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētāja Anita Dundure; komisijas sekretāre
Iveta Ķevica; komisijas locekles – Signe Ezeriņa,
Kristīne Lukšane un Gunta Gūtmane. Aptaujas

norises laiks no 28.06.2019. līdz 29.07.2019. Cēres,
Matkules, Zantes, Zemītes un Vānes pagastu pārvaldes vadītājiem nodrošināt iedzīvotāju aptaujas organizēšanu un anketu nodošu komisijai līdz š. g. 29.
jūlijam. Kandavas pagasta iedzīvotāji anketas varēs
iesniegt Valdeķu kultūras namā līdz š. g. 12. jūlijam.
(atturas – D. Rozenfelds; nebalso – S. Ezeriņa) (aptaujas norises kārtība un anketa publicēti mājas lapā
www.kandava.lv vietnē – jaunumi)
• Nolēma piešķirt domes priekšsēdētājai Ingai Priedei
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 2019. gada
8. jūlija līdz 2019. gada 14. jūlijam un divas nedēļas
no 2019. gada 29. jūlija līdz 2019. gada 11. augustam,
kā arī izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā
no mēnešalgas. (nebalso – I. Priede)

Komunālie jautājumi

• Nolēma ar 2019. gada 1. augustu noteikt maksu par
nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu Kandavas novada administratīvajā teritorijā – 6,76 euro par 1 m3 atkritumu,
neieskaitot PVN. (atturas – K. Ševčuks, R. Fabjančiks, D. Rozenfelds, I. Lasis, D. Puga)
• Apstiprināja pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pašvaldības dzīvojamo telpu (dzīvokļu) klasifikāciju: „labiekārtots dzīvoklis” – dzīvojamā telpa, kas nodrošināta
ar šādiem pamatpakalpojumiem: centralizēta ūdens
piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
centrālā apkure vai gāzes/elektrības apkure, sadzīves atkritumu izvešana; „daļēji labiekārtots dzīvoklis” – dzīvojamā telpa, kurā nodrošināta centralizēta
ūdens piegāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana dzīvoklī vai ārpus tā, krāsns apkure, sadzīves
atkritumu izvešana un „dzīvoklis bez ērtībām” – dzīvojamā telpa ar/vai bez ūdens piegādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas, krāsns apkure.
• Pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksas peļņas daļa, ko dzīvojamās telpas
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir
sekojoša: Kandavas pilsētas teritorijā: labiekārtots
dzīvoklis – EUR 0,75/m2 mēnesī; daļēji labiekārtots
dzīvoklis – EUR 0,35 /m2 mēnesī un dzīvoklis bez ērtībām – EUR 0,25/m2 mēnesī. Kandavas, Matkules,
Zemītes, Zantes, Cēres un Vānes pagasta teritorijā:
labiekārtots dzīvoklis – EUR 0,30/m2 mēnesī; daļēji
labiekārtots dzīvoklis – EUR 0,20/m2 mēnesī un dzīvoklis bez ērtībām – EUR 0,12/m2 mēnesī. Atbilstoši
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta otrajai
daļai, īrniekam iesniedzot motivētu iesniegumu,
Kandavas novada domes Dzīvokļu komisija var pieņemt lēmumu, nosakot par 50% zemāku īres maksas
peļņas daļu: bez vecāku gādības palikušam bērnam
līdz viņa pilngadības sasniegšanai vai arī līdz viņa 24
gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš/viņa turpina pilna laika mācības; daudzbērnu ģimenei vai ģimenei,
kura audzina bērnu ar invaliditāti, saglabājot to uz
īres līguma termiņa laiku un pensijas vecuma personai vai personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, ja
šī persona atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu,
saglabājot to uz īres līguma termiņa laiku. Papildus
īres maksas daļai proporcionāli izīrētās dzīvojamās
telpas platībai dzīvojamās telpas īrnieks maksā par
komunāliem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas maksu un nekustamā īpašuma nodokli spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Minētā īres maksa piemērojama ar 2020. gada 1. janvāri. (atturas – I. Freiberga, S. Ezeriņa, I. Lasis)

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 18. JŪLIJĀ NO PLKST.
13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 25. JŪLIJĀ PLKST. 13.00

Kandavas novada sociālais dienests informē,

ka līdz 7. augustam slēgta medicīniskās aprūpes nodaļa
(ārstniecības iestādes kods 9012-00020). Vajadzības gadījumā
lūgums griezties pie sava ģimenes ārsta vai NMP dienestā.

2019. gada 5. jūlijs

Atkritumu apsaimnieko
kļūs nedaudz dārgāka
No 1. augusta Kandavas novada iedzīvotājiem jārēķinās ar paaugstinātu atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Ja līdz šim nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana izmaksāja 12,84 eiro
par kubikmetru, tad no 1. augusta – 15,90 eiro par kubikmetru.
Inga Priede, Inita Fedko

Pakalpojuma maksas un
tarifa paaugstināšana SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” nepieciešama vairāku iemeslu dēļ – viens no tiem – saskaņā ar Dabas
resursu nodokļa (DRN) likumu izriet, ka no
2020. gada 1. janvāra stājas spēkā cita DRN
likme. Ja šogad par atkritumu apglabāšanu
tā noteikta 43 eiro apmērā par tonnu, tad
nākamgad – 50 eiro par tonnu. Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija 8. maijā
apstiprināja SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu ar jau
iekļautu DRN likmi: no 2019. gada 10. jūnija
līdz 31. decembrim – 60,73 eiro tonnā (bez
PVN), bet no 2020. gada 1. janvāra – 64,01
eiro tonnā (bez PVN). Tas nosaka, ka turpmāk DRN būs iekļauts atkritumu apglabāšanas tarifā un pašvaldībai, mainoties apglabāšanas tarifam, nebūs nepieciešams atsevišķs
lēmums par atkritumu apsaimniekošanas
maksas maiņu, kas stāsies spēkā reizē ar jauno apglabāšanas tarifu.
Bet ir vēl viena izmaksu pozīcija, kas iedzīvotājiem sadārdzinās sadzīves atkritumu
izvešanas maksu. Ja iepriekš maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu bija noteikta
1,70 eiro (bez PVN) par kubikmetru apmērā, tad tagad tā būs 6,76 (bez PVN) eiro par
kubikmetru.
Uzņēmuma valdes loceklis Ēriks Zaporožecs skaidro, ka līdzšinējās pozīcijas izmaksas bija noteiktas neadekvāti zemas un
nesedza reālās izmaksas. Uzņēmums, aprēķinot pakalpojuma izmaksas bija noteicis
vēl augstāku šīs pozīcijas izcenojumu, sākotnēji prasot 8,26 eiro (bez PVN) par m3,
pēcāk, ņemot vērā atsevišķu kapitāldaļu turētāju, jeb pašvaldību deputātu iebildumus,
aprēķins tika pazemināts līdz 7,09 eiro (bez
PVN) par kubikmetru. Tomēr, Kandavas
novada domes vadībai un Talsu novada domes deputātiem vēlreiz pārskatot aprēķinus
un uzklausot Talsu novada pašvaldības auditores Solvitas Zemītes skaidrojumu, kura
pauda pārliecību, ka uzņēmuma finansiālā
situācija var nostabilizēties arī pie zemākā
izmaksu izcenojuma, tika nolemts, maksu
noteikt 6,76 eiro (bez PVN) par m3. Tam
gan iebilda Ē. Zaporožecs, skaidrojot, ka
uzņēmums regulāri saskaras ar neplānotām
situācijām, kas prasa papildu investīciju ieguldījumu, kā arī nepieciešams nodrošināt
uzņēmuma attīstību, uzlabojot tā tehnisko
aprīkojumu. Ieguldījumus prasa arī iekārtu
tehniskās apkopes un tehnikas uzturēšana
kārtībā, bet aizstāvot savu novadu iedzīvotāju intereses, gan Kandavas, gan Talsu novada domes deputāti lēma noteikt maksu
par sadzīves atkritumu savākšanu 6,76 (bez
PVN) eiro par kubikmetru. Jāturpina izvērtēt uzņēmuma finanšu situācija, lai saprastu, kā šāds izcenojums ietekmē tā darbību.
Kopumā par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un noglabāšanu jeb apsaimniekošanu,
iekļaujot dabas resursu nodokli maksa būs

15,90 eiro (bez PVN) par m3.
Dažas no astoņām SIA “AAS
“Piejūra”” apsaimniekošanas teritorijā esošajām pašvaldībām
ir pieņēmušas lēmumu par atšķirīgām šīs pozīcijas izmaksām. Piemēram, Mērsraga, Rojas, Engures un Jaunpils
novada dome ir apstiprinājusi atkritumu
apsaimniekošanas tarifu ar maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu 26 (bez PVN)
eiro par kubikmetru, bet, lai situāciju nesarežģītu veicot aprēķinus, domājams, ka minētās pašvaldības savus pieņemtos lēmumus
mainīs, līdz ar to iedzīvotājiem būs nodrošinātas zemākas pakalpojuma izmaksas.
Līdz šim iedzīvotājiem nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana izmaksāja
12,84 eiro (ar PVN) par kubikmetru, bet no
1. augusta tā būs 15,90 eiro (ar PVN) par
kubikmetru.
Tas nozīmē, ka viena konteinera iztukšošanas reize (0,140 kubikmetru tilpums),
līdzšinējā 1,80 eiro (ar PVN) vietā nu izmaksās 2,23 eiro, bet (0,180 kubikmetru
tilpums līdzšinējo 2,31 eiro (ar PVN) vietā
turpmāk maksās 2,87 eiro (ar PVN), bet
(0,240 m3 tilpums) esošo 3,09 eiro (ar PVN)
vietā maksās 3,81 eiro (ar PVN).

1 konteinera iztukšošanas
reizes maksas salīdzinājums

Arī jaunais apstiprinātais atkritumu apsaimniekošanas tarifs, salīdzinot ar citiem
novadiem, ir viens no zemākajiem Latvijā.
Piemēram, SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”, SIA „Madonas namsaimnieks”, SIA
„Vides serviss” šo pakalpojumu nodrošina
par izcenojumu, kas pārsniedz 20 eiro (ar
PVN) par kubikmetru.

Uzņēmums stabilizējies un
izvērtējis nesaimniecisko rīcību

Jauns tarifs ir tikai daļa no pārmaiņām
uzņēmumā. Konstruktīvi reaģējot uz saņemto informāciju par notikumiem uzņēmuma iekšienē, kas norādīja uz parādsaistībām un uzņēmuma nonākšanu grūtībās,
jau 12. martā pašvaldības, kas ir kapitāldaļu
turētājas uzņēmumā (Jūrmalas pilsēta, Talsu
novads, Tukuma novads, Kandavas novads,
Engures novads, Dundagas novads, Jaunpils
novads, Mērsraga novada doms, Rojas novads), atsauca iepriekšējo uzņēmuma valdi.
Tas darīts, jo tika konstatēta nesaimnieciska
un, iespējams, arī prettiesiska iepriekšējās
vadības rīcība.
Talsu, Jūrmalas un Tukuma apvienotā
auditoru komanda veica 2017. un 2018. gada
iekšējā audita posmu pārbaudi, lai saprastu,
kas līdz šim uzņēmumā ir noticis un kāda
varētu būt turpmākā rīcība.
Auditori mēģināja rast atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem: vai sabiedrības valdes izveidotās iekšējās kontroles
sistēmas kļūdu rezultātā nav izveidojušās
būtiskas neatbilstības finanšu pārskatos, palielinājies vai iestājies interešu konflikta vai
krāpšanās risks, vai izšķērdēti sabiedrības
resursi. Viens no auditoru secinājumiem
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ĪSZIŅAS

Turpinās Cēres ceļa asfaltēšanas darbi

Kā pastāstīja Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce, Cēres
pagasta aktuālākais notikums pagājušajā mēnesī, protams, ir
un paliek Cēres ceļa asfaltēšanas darbi- šobrīd notiek ceļa malu
sakārtošana, grāvju rakšana, melnzemes ieklāšana un zāles sēšana.
Ir uzsākta asfaltēšanas otrā kārta uz Cēres apvedceļa.
No 1. jūlija slēgta Cēres pagasta bibliotēka, jo bibliotēkas vadītāja
devusies atvaļinājumā.
Kā jau allaž vasarās, apjomīgākais darbs ir teritorijas uzturēšana kārtībā – zāles pļaušana.
Pārvaldes vadītāja priecājas, ka vietējie aktīvi pieteikuši dalību konkursā “Diženi Kandavas novadā”,
pavisam seši pretendenti dažādās nominācijās.

Cēres pamatskolas direktores amatā
apstiprināta Ilona Lazdāne
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 2019. gadā (EUR/m

Ar Kandavas novada domes sēdes lēmumu Cēres pamatskolas direktores
amatā ar 2019. gada 1. jūliju apstiprināta līdzšinējā skolas direktores
pienākumu izpildītāja Ilona Lazdāne.

3

22,08
21,22
21,09
20,70
20,49
19,83
19,41
19,17
18,95
18,69
18,65
18,20
18,17
17,60
17,41
17,35
17,05
16,99
16,99
15,96
15,96
15,90
15,25
14,10
14,07

ar PVN)

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
SIA "Madonas namsaimnieks"
SIA "Vidusdaugavas SPAAO"
SIA "Jelgavas novada KU"
SIA "Vides serviss"
SIA "Jēkabpils pakalpojumi"
SIA "Eco Baltia vide"
SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
SIA "ZAAO"
SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums''
SIA "Eco Baltia vide"
SIA "Clean R"
SIA "Eko Kurzeme"
SIA "Pilsētvides serviss"
Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
SIA "Vides pakalpojumu grupa"
SIA "Auces komunālie pakalpojumi"
AS "Olaines ūdens un siltums"
SIA "Preiļu saimnieks"
SIA "Ķilupe"
SIA "AAS "Piejūra""
SIA "Viduskurzemes AAO"
SIA "AADSO"
SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"

Nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apsaimniekošanas maksas
salīdzinājums
Esošā maksa Plānotā maksa
Izmaiņas
%
1m3= 0,158 t 1m3= 0,105 t EUR
NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/m3
Dabas resursu nodoklis, EUR/m3
NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3
NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN, EUR/m3
PVN 21%, EUR/m3
NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

apliecina, ka uzņēmuma iekšējās kontroles
sistēma satur būtiskus trūkumus, kā arī ir
risks, ka uzņēmuma valde mērķtiecīgi nav
rīkojusies kā rūpīgs un gādīgs saimnieks.
Piemēram, nav veikta ikgadējā budžeta plānošana un rentabilitātes novērtēšana, nav
bijusi iedziļināšanās budžeta izpildē, kā arī
nav bijuši mēģinājumi uzlabot budžeta rezultātus, netika vadīta naudas plūsma, bet
gan visas darbības tika uzdots veikt galvenajam grāmatvedim. Uzņēmuma valde nav
nodrošinājusi savlaicīgu tarifu pārskatīšanu
un iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijā. Konstatēti dažādi
pārkāpumi grāmatvedības uzskaitē un iepirkumu organizēšanas kārtībā, kā arī nav iespējams pārliecināties par notikušajiem komandējumiem, to lietderību, par teju 3000
eiro arī pārsniegts komandējumu izdevumu
apmērs.
Jau 2018. gadā uzņēmumam ievērojami
samazinājušies naudas līdzekļi – no vairāk
nekā 350 000 eiro līdz nedaudz virs 40 000
eiro, un pieaudzis norēķinu ar piegādātājiem apmērs – no 72 000 eiro līdz 103 000
eiro. Neraugoties uz finansiālajām grūtībām, valde ne tikai uz tām nav reaģējusi,
nav informējusi, bet maldinājusi kapitāldaļu turētājus. Kapitāldaļu turētāju pārstāvju
uzmanību situācijai uzņēmumā 2019. gada

4.49

4.27

-0.22

-4.90%

4.42

2.11

-2.31

-52.26%

1.70

6.76

5.06

297.65%

10.61

13.14

2.53

23.85%

2.23

2.76

0.53

23.77%

12.84

15.90

3.06

23.83%

sākumā pievērsa kredītiestāde un zvērinātais revidents.
Konstatēta ne tikai nesakārtota uzņēmuma pamata darbība, bet arī citi pārkāpumi:
iegādāts lietots kafijas aparāts jauna aparāta
cenā, noteiktas nepamatoti augstas degvielas patēriņa normas, kā arī konstatēts, ka tā
sistemātiski iegādāta vienā reizē vairāk, nekā
iespējams ieliet mašīnas degvielas tilpnē, pastāv aizdomas par dažādu tehnikas aprīkojuma iegādi privātām vajadzībām, iegādāti
atkritumu konteineri, kas netiek izmantoti,
nomātas tehnikas vienības, kas netiek pienācīgi noslogotas, bet par tām tiek maksāts.
Uzņēmuma vadība, nenodrošinot efektīvu
finanšu resursu plānošanu un izlietojuma
kontroli, izlietojusi līdzekļus ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu, soda un kavējuma naudu nomaksai vismaz 15 897,90
eiro apmērā.
Uzņēmuma kapitāldaļu turētāji, pēc detalizētas iepazīšanās ar auditā konstatēto, ir
nolēmuši par tālākajiem rīcības soļiem, izvērtējot iepriekšējās uzņēmuma valdes darbību. Par konstatētajiem pārkāpumiem jau
ir informēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, prasība par valdes nesaimniecisko rīcību tiks iesniegta tiesā un Valsts policijā. Šobrīd uzņēmuma finansiālais stāvoklis
ir stabilizējies un spēj nodrošināt darbību.

Zemītes pagastā par
administratīvi teritoriālo reformu domas dalās

Par kultūras aktivitātēm pagastā pastāstīja tautas nama vadītāja Erodeja Kirillova. Lielākās aktivitātes
jūlijā paredzētas vidējās paaudzes deju kolektīvam “Zemīte” – 6. jūlijā mazā Eiropiāde Ziemeļblāzmā,
7. jūlijā kolektīvs dosies uz “Precību spēļu” kopmēģinājumu Tukumā, bet 14. jūlijā notiks gan
kopmēģinājums, gan koncerts, savukārt, no 16.–22. jūlijam dejotāji dosies uz Vāciju, kur Frankenbergā
notiks Eiropiādes pasākumi. Senioru deju kopa “Ozolzīles” 27. jūlijā koncertēs Sabiles Vīna svētkos.
27. jūlijā svētkus svinēs Grenču ciems. Vienos dienā sāksies sporta spēles, sešos vakarā svētku
koncerts “Bulciņas”, bet no deviņiem – zaļumballe.
Par Zemītes pagasta iedzīvotāju noskaņojumu administratīvi teritoriālās reformas sakarā,
pastāstīja pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha. Lielākā daļa Grenču ciema iedzīvotāju ir par
pievienošanos Tukuma novadam, jo jau tagad izmanto daudzus pakalpojumus, kas pieejami
Tukumā. Savukārt, Zemītes iedzīvotāju noskaņojums esot 50 pret 50, puse labprāt paliktu
Kandavas novadā, tā kā tagad, otrai pusei nav skaidras nostājas, jo trūkst informācijas, lai izsvērtu,
kā tad būtu labāk.

Piešķirts finansējums Pulvertorņa jumta glābšanai

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izvērtējusi Kandavas novada domes iesniegto projekta
pieteikumu atklātajam konkursam valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu
konservācijai un restaurācijai, konkrēti Kandavas Pulvertorņa jumta remontam.
Kultūras pieminekļu un restaurācijas programmas projektu vērtēšanas komisija ir pieņēmusi
lēmumu piešķirt finansējumu 8000 EUR apmērā Kandavas Pulvertorņa jumta glābšanai.
Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.pantu no valsts budžeta piešķir
līdzekļus to valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kas
pieejami sabiedrības apskatei. Kandavas pilsdrupas un Pulvertornis ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis.

Atjaunots afišu namiņš pie Kandavas pasta ēkas

Pirms novada svētkiem jaunu
veidolu ieguva arī afišu namiņš,
kas atrodas pie Kandavas pasta
nodaļas un veikala “ABI3”.
Kā pastāstīja novada uzņēmējs
Jurģis Ābele, kurš veica afišu
namiņa restaurāciju, ziņojumu
stenda vizuālais veidols maksimāli
pietuvināts Pulvertornim, tādējādi
izrādot cieņu vēsturiskajam
mantojumam. “Gan jumta seguma
dakstiņi, gan daļēji arī kokmateriāli
veselu gadsimtu jau tikuši
izmantoti Kandavas apkārtnē,
līdz nonākuši stenda apdarē. Tika
ievēroti senatnes būvniecības
principi - dakstiņu zemsegumā ir dēļi ar pārlaidumu, vēdināšanu nodrošina robdēlis ar tā laika
raksturīgu ornamentālu izgriezumu. Vēja rādītājā iestrādāta jaunā novada grafiskā zīme. Visa koka
apdare veikta ar dabīgu lineļļu un lazūru. “
Nākotnē paredzēts namiņam uzstādīt arī stiklotus rāmjus un apgaismojumu.

Par zāles pļaušanu un smilts kvalitāti novada kapsētās
Kandavas novada dome saņēmusi atsevišķu cilvēku jautājumus par zāles pļaušanu un pievestās
smilts kvalitāti novada kapsētās. Kā pastāstīja domes izpilddirektors Egils Dude, tāpat, kā katru
gadu, arī šogad ir paredzēts zāli pļaut divas reizes sezonā. Pirmo jūnija mēnesī, otro – augusta
sākumā pirms kapu svētkiem. Darbi ir nedaudz iekavējušies un tiks pabeigti jūlija pirmajās
dienās. Attiecībā par smilts kvalitāti, ir uzdots kapu apsaimniekotājam SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi” nomainīt nekvalitatīvo, akmeņaino un mālaino smilti pret skaloto.

Zantē Līgo svētki nosvinēti ar krāšņu uzvedumu

23. jūnija vakarā Zantes pagasta estrādē notika tradicionālais Līgo svētku pasākums, kas pulcēja
neredzēti kuplu līgotāju pulku. Kultūras nama vadītāja E. Lāce pastāstīja, ka vakara gaitā tika
sumināti Zantes īpašie Jāņa bērni, kas dzimuši tieši Līgo vakarā. „Mūsu pagastā tādi ir četri, viņu
starpā arī Jānis Rafaels Reinfelds, kurš gan dzimšanas dienu, gan vārda dienu svin pašā Jāņu dienā
24. jūnijā. Kur zanteniekiem lielāku veiksmi Līgo svētkos vēlēties, ja mūsu pagasta pārvaldnieks ir
Jānis... Jānis Kālis, turklāt Kāļu dzimtā Jāņa vārdu šobrīd nes jau trijās paaudzēs.
Jautru uzvedumu „Trīnes grēki” skatītājiem bija sagatavojuši mūsu dejotāji, kas jau ceturto gadu
iejūtās aktieru lomās. Ar skanīgām balsīm un skaistām dziesmām uzvedumā piedalījās arī Signe
Petrova un Uldis Oliņš. Ar lustīgām dejām priecēja jauniešu deju kolektīvs „SĪPA”. Ar nenogurstošu
enerģiju ik vakaru mēģinājumus vadīja, tekstus domāja, noformējumu radīja un jautrā uzvedumā
visu kopā salika deju kolektīvu vadītāja Marita Jekuma.”
Jāņu rītu līgotāji sagaidīja lustīgi dejojot zaļumballē.
Informāciju apkopoja Dagnija Gudriķe
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

VĒSTURE

2019. gada 5. jūlijs

Kandava simts gados (1918 – 2018)
Kandava – mazpilsēta Tukuma
rajonā. (1960–1995)
Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja
krājuma glabātāja |

1960. gada 1. janvārī Kandavas pilsētu
iekļauj Tukuma rajona sastāvā
1960. gada 1. janvārī Kandavas apvienotā slimnīca pāriet Tukuma rajona teritorijā un maina nosaukumu uz „Kandavas
pilsētas apvienotā slimnīca”
1960. gadā Kandavas pilsētas kultūras
namā strādā direktore S. Aparniece, rēķinvede-kasiere A. Sudmale, apkopējs-kurinātājs
un kontroliere, kā arī darbojas režisors, deju
kolektīvu vadītājs, pianists, pūtēju orķestra
vadītājs, estrādes orķestra vadītājs; ārštatā
strādā deju orķestris sešu cilvēku sastāvā,
garderobiste, šoferis, skatuves apgaismotājs
1960. gadā Jaunkandavā uz remontu
tehniskās stacijas bāzes pamata rada tehnikuma ražošanas apmācības staciju
1960. gadā no 18. līdz 24. jūlijam Rīgā
notiek XIII Vispārējie latviešu Dziesmu
un IV Deju svētki ar nosaukumu Padomju
Latvijas ceturtie Dziesmu svētki. Kopkorī
piedalās 11248 dziedātāji, deju koncertos
2244 dejotāji, apvienotajā pūtēju orķestrī
300 mūziķi. Virsdiriģenti ir Staņislavs Broks
(1926 – 1977), Jānis Dūmiņš (1922 – 2011),
Teodors Kalniņš (1890 – 1962), Haralds
Mednis (1906 – 2000), Jānis Ozoliņš (1908 –
1981), Leonīds Vīgners (1906 – 2001). Goda
virsdiriģents ir Jēkabs Mediņš (1885 –1971).
Deju virsvadītāji ir Arvīds Donass (1914 –
1998), Aleksandrs Lembergs (1921 – 1985)
un Harijs Sūna (1923 – 1999). Goda virsvadītāja Milda Lasmane (1890 – 1976)
1960. gada 8. oktobrī Kandavas pilsētas DDP IK pieņem lēmumu piešķirt telpas
9. Maija laukumā universālveikalam Nr. 1
veikala iekārtošanai un Ūdens ielā Nr. 2 piešķirt telpas Kandavas grāmatnīcai
1960. gada oktobrī sporta stadions pāriet Kandavas Lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma pārziņā. Stadiona būvniecību
un visus organizēšanas darbus uztic Egonam Grindulim (1922 – 2009)
1960. gadā bijušajā Vecajā aptiekā
par farmaceiti sāk strādāt Laima Kreicberga, kura pirms tam veikusi rēķinvedes
pienākumus

1960. gadā darbu sāk
Kandavas sadzīves
pakalpojumu kombināts

Pirmajos gados tas apvieno vairākas
nodaļas: šūšanas darbnīcu, apavu darbnīcu, radio un televīzijas labošanas darbnīcu.
Pirmsākumos nodarbina 21 cilvēku
1961. gada 1. janvārī PSRS laiž apgrozībā jauna parauga naudas zīmes un monētas ar šādu nominālvērtību: 1, 3 un 5 rubļu
valsts kases zīmes, 10, 25, 50 un 100 rubļu
PSRS Valsts bankas zīmes (banknotes), kā
arī metāla sīknaudu: 1, 2, 3 un 5 kapeikas no
bronzas un 10, 15, 20 un 50 kapeiku un viena rubļa monētas no vara un niķeļa sakausējuma. Papīra naudas zīmes izgatavo Permā,
bet monētas – Ļeņingradā (tag. Pēterburgā).
Vecā parauga papīra naudu un monētas var
apmainīt pret jauna parauga naudu attiecībā
10:1. Apmaiņas laiks ilgst trīs mēnešus
1961. gadā Kandavas pilsētas kultūras nama direktors ir Aldonis Freibergs
(1933 – 2012), rēķinvede A. Sudmale, vēl
štatā ir apkopējs-kurinātājs un kontrolieris. Direktora algas likme ir 64 rbļ. mēnesī,

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
ēkas atklāšana 1961. gadā (tagadējā
Mākslas un mūzikas skolas ēka)

Kandavas internātskolai pasniedz Kubas
Sarkanā Krusta biedrības karogu, 1965.

rēķinvedei-kasierei – 36 rbļ. mēnesī, bet
apkopējam-kurinātājam un kontrolierim
katram 30 rbļ. mēnesī. Ārštata deju orķestra
katrs dalībnieks par stundu saņem 4,- rubļi, garderobistei likme ir 1,5 rbļ. par vakaru,
skatuves strādniekam 2,5 rbļ. par vakaru,
šoferim par pašdarbnieku aizvešanu uz sarīkojuma vietu un atpakaļ 10,- rbļ. par vakaru.
Ārštata darba algā ietilpst arī atalgojums par
dekorāciju un uzskatāmās aģitācijas izgatavošanu, skatuves apgaismošanu un malkas
sasmalcināšanu. Pulciņu vadītāji saņem 80
kapeikas stundā

Kandavas internātskolu
apmeklē augsti viesi

1961. gada 17. maijā Kandavas internātskolā ierodas augsti viesi no Maskavas un
no Rīgas. Vissavienības arodbiedrību centrālās Padomes vārdā N. Gendriks un Latvijas PSR Izglītības ministrs Vilis Krūmiņš
(1919 – 2000) Kandavas internātskolai kā
labākajai estētiskajā audzināšanā pasniedz
Kubas „dižā dēla Fidela Kastro” padomju
tautām dāvāto karogu
1961. gada vasarā sporta stadionā notiek lauksaimniecības tehnikumu 11. spartakiāde. Tās ir pirmās lielākās sacensības
jaunajā stadionā
1961. gada 19. jūlijā Kandavas pilsētas
DDP IK pieņem lēmumu lūgt 1962. gadā
Tukuma rajona DDP IK piešķirt līdzekļus jaunas pirts celtniecības uzsākšanai un
izdalīt līdzekļus Pulvertorņa restaurācijas
izvešanai
1961. gadā nodod ekspluatācijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma mācību
korpusu Sabiles ielā Nr. 12 ar daudzām mācību telpām un zāli
1961. gada rudenī Kandavas internātskola ir „izaugusi” līdz 8. klasei. Te
mācās vairāk nekā 300 audzēkņu, un pulciņu skaits ir pieaudzis līdz 30. Tajos pedagogu vadībā darbojas jaunie tehniķi,

aviomodelisti, elektriķi, radiotehniķi, daiļamatnieki, mākslas audēji, biškopji, jaunie
naturālisti u.c. Ar astoto klasi sākas ražošanas apmācība. Skolai ir lauksaimniecības
novirziens
1961. gadā Kandavas slimnīcā strādā 13
ārsti un 35 vidējie medicīnas darbinieki. Poliklīnikā ir divi terapeitiskie un viens pediatriskais iecirknis; apkalpojamo iedzīvotāju
skaits ir 8667
1962. gada janvārī Kandavas pilsētai
pievieno mājas „Valteri” ar tur piederošo
zemi un sanitāro lidlauku
1962. gadā būtiski paplašina Kandavas sadzīves pakalpojumu kombinātu. Tam
pievieno pirti, kur par vadītāju sāk strādāt
Grusvallers
1962. gadā rakstniekam un dabas draugam Rūdolfam Akeram (1886 – 1980) iznāk
jauna grāmata „Ziedošās zemes stāsti”
1962. gada 1. septembrī PSRS nosaka
vispārējo obligāto astoņu klašu izglītību visiem bērniem no septiņiem līdz 16 gadiem
1962. gada 18. septembrī Kandavā pirmo reizi ievēl sieviešu padomi 11 locekļu
sastāvā. Tās priekšsēdētāja ir Marija Tinte (1896 – 1975), par vietnieci ievēl Ēriku
Klindžāni (1925 – 2011), par sekretāri – A.
Nārunu, bet locekles ir Krūmiņa, Greitāne, Ausma Dūdiņa, Alcmane, Ā. Riekstiņa,
Paulīne Erharde (1889 - ?), Mirdza Vērone
(1914 – 1993), Stūre.
1962. gada 12. novembrī Kandavas pilsētas DDP VII sasaukuma 10. sesijā pieņem
lēmumu lūgt Tukuma rajona kultūras nodaļu piešķirt līdzekļus Pulvertorņa pārbūvei
par novadpētniecības muzeja filiāli
1962. gada 3. decembrī Kandavas pilsētas DDP IK sēdē nolemj piešķirt apbūves gabalu 3000 m² platībā Kandavā, Abavas ielā,
universālveikala-ēdnīcas būvei
1963. gadā rakstniekam Rūdolfam Akeram iznāk grāmata „Drošsirdīgais bērzs”

1963. gada oktobra sākumā
Kandavā uz rūpkombināta
bāzes izveido radiomezglu cehu

Nepilna pusgada laikā top jaunceltne ar
augstiem, plašiem logiem. Par ceha direktoru ieceļ Pēteri Daugavieti (1904 – 1976),
vecākais meistars ir Jānis Kaže, bet meistari: Jānis Grasbergs un Jānis Granovskis.
Kandavnieki ražo sešus mezglus: jaudas un
izejas transformatorus jaunajiem radioaparātiem „Gauja” un „Rigonda”, kā arī radiolai

„Sakta”. Ražo arī droseles, filtrus, skaļruņus
un citas detaļas; strādā divi konveijeri un
daži desmiti jaunu darba galdu. Patlaban
darbu sāk 120 strādnieki.
1963. gada rudenī Kandavas Lauksaimniecības tehnikums liek pamatus jaunam
mācību kompleksam netālu no darbnīcas
pie Valtera ielas. Tas notiek svinīgos apstākļos, piedaloties visam tehnikuma kolektīvam
1963. gadā Kandavas kultūras namā
darbojas: divi dramatiskie kolektīvi ar
47 dalībniekiem, viens deju pulciņš ar
20 dalībniekiem, sieviešu ansamblis ar
10 dalībniecēm, vokālais ansamblis ar astoņiem dalībniekiem, aģitbrigādes ansamblis
ar 12 dalībniekiem, estrādes ansamblis ar
astoņiem dalībniekiem, pūtēju orķestris ar
12 dalībniekiem, koris ar 30 dalībniekiem,
rokdarbu pulciņš
1963. gadā par Kandavas pienotavas direktoru sāk strādāt Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju beigušais jaunais piensaimniecības speciālists Augusts Blitte (1929–2010).
Viņš pienotavu vada līdz 1992. gadam.

1964. gadā Kandavas
slimnīcas dzemdību nodaļā
piedzimuši 659 jaunie pilsoņi

1964. gadā Kandavas slimnīcā ir ārstējušies 2223 pacienti, poliklīniku apmeklējuši 35302 iedzīvotāji, profilaktiski apskatīti
1568 iedzīvotāji, bērnu konsultācijā pabijuši
4402 mazie pacienti, dzemdību nodaļā piedzimuši 659 jaunie pilsoņi, ātrā palīdzība
saņēmusi 1517 izsaukumus
1965. gada 9. martā Kandavas pilsētas
kultūras namā viesojas Maskavas mākslinieki: vijolnieks, starptautisko konkursu laureāts Oļegs Kriša un pianiste Inna Kollegorska
1965. gada 19. martā Latvijas PSR Sarkanā Krusta biedrības centrālās komitejas
priekšsēdētāja T. Buša Kandavas internātskolai pasniedz Kubas Sarkanā Krusta biedrības karogu kā vienai no labākajām Sarkanā
Krusta pirmorganizācijām
1965. gadā nodibinās skatītāju padomes, kas darbavietās reklamē filmas. Lauku kinomehāniķi ir sadalīti četrās brigādēs.
Kandavas kinoteātra vecākais mehāniķis ir
V. Alksnis
1965. gadā mehāniķis, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pasniedzējs un
DOSAAF Kandavas nodaļas vadītājs Laimonis Tropiņš (1929 - 2014) tehnikumā uzbūvē pirmo kartingu
1965. gadā Kandavas sadzīves pakalpojumu kombinātam pievieno frizētavu
1965. gadā no 10. līdz 18. jūlijam Rīgā
notiek XIV Vispārējie latviešu Dziesmu
un V Deju svētki ar nosaukumu Padomju
Latvijas 25. gadadienai veltītie Dziesmu un
deju svētki. Kopkorī dzied 12441 dziedātāji, bet deju koncertos piedalās 2176 dejotāji,
apvienotajā pūtēju orķestrī spēlē 530 mūziķi. Virsdiriģenti ir S. Broks, Imants Cepītis
(1935 – 1993), J. Dūmiņš, Daumants Gailis
(1927 – 1991), Imants Kokars (1921 – 2011),
H. Mednis, J. Ozoliņš, Edgars Tons (1917 –
1967), L. Vīgners. Goda virsdiriģents ir J.
Mediņš. Deju virsvadītāji ir Elga Drulle
(1932), A. Lembergs, Ingrīda Saulīte (1935),
Irēna Strode (1921 – 2013). Deju goda virsvadītājas: Helēna Tangijeva-Birzniece
(1907 – 1965) un M. Lasmane.
1965. gada novembrī ar Latvijas PSR
Augstākās Padomes Goda rakstu apbalvo
Kandavas poliklīnikas feldšeri Smaidu Viļkenu (1928)
(Turpinājums sekos)

www.kandava.lv
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1941. gada 14. jūniju atceroties

Izsūtīto liktenis – netaisnība pret cilvēci
14. jūnijā Kandavas novadā ar
atceres un piemiņas pasākumiem pieminēja 1941. gada
Padomju Savienības masveida
deportācijas, kurās cieta vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas
iedzīvotāju.
Līga Šupstika

Pieminot represijās cietušos novada iedzīvotājus, šajā dienā notika piemiņas brīži Kandavas stacijā, Kandavā un Matkules
pagastā.
“Gan latviešu tautai, gan mūsu brāļu tautām viens no pagājušā gadsimta drūmākajiem periodiem bija deportāciju laiks. Šķiet
maz ir tādu notikumu, kas būtu atstājuši tik
lielu ietekmi uz mūsu tautu nacionālo apziņu, kā 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada
25. marta deportācijas. Vēl krietnu laiku pēc
1949. gada pa vienam, pa ģimenēm tika izvesti cilvēki nezināmā virzienā uz Krievijas
plašajām ārēm. Tā sāpe sirdī ir ģimenēm, kurām pāri gāja izsūtījuma vilnis un neaizmirstamā vilcienu ritošā sastāva griezīgā skaņa,
kura no atmiņām noteikti neizgaisīs nekad.
Cerēsim, ka paaudze, kuru deportācijas nav
skārušas, sargās mūsu zemi, lai neatkārtotos
šāda traģēdija, lai nebūtu lielo sāpju, lai augtu
labi bērni ar gudrām galvām, lai valdība būtu
apzinīga un, lai mēs visi varētu sadzīvot mierā un saticībā”, – uzrunājot klātesošos sacīja
Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga
Priede.
Kandavas novada muzeja vēsturniece
Aksilda Petrevica bija sagatavojusi vēsturisku atskatu par tā laika notikumiem.
“Izsūtīto liktenis bija liela netaisnība – netaisnība pret cilvēci. Baltijas iedzīvotāju izsūtīšana, piespiedu pārvietošana uz Sibīriju bija
uzsākta tūlīt pēc Latvijas, Lietuvas un Igaunijas okupācijas. Apmēram nedēļu pirms
Nacistiskās Vācijas uzbrukuma PSRS, notika
pirmā lielākā izsūtīšana jeb deportācija. Kas

Vieta no kuras uz Sibīriju aizipoja restotie vagoni

bija šie cilvēki, kuru dzīves salauza okupācijas
vara? Tie bija pašvaldību darbinieki, skolotāji, ārsti, armijas un policijas darbinieki, aizsargi, uzņēmēji un tirgotāji, tā bija radošā un
zinātnes inteliģence- augstskolu pasniedzēji.
Formulējums pavisam vienkāršs – kontrrevolucionāri – sadarbojas ar buržuāziskās
Latvijas varu. Okupanti aizmirsa, ka Latvijas
Republika starpkaru periodā bija starptautiski atzīta suverēna, neatkarīga valsts. Turklāt,
pirms 20 gadiem- 1920. gada 11. augustā,
Padomju Krievija ar šo valsti noslēdza miera
līgumu uz mūžīgiem laikiem.
Ģimenes aizveda uz dzelzceļa staciju,
vagonos nošķīra vīriešus vecākus par 16 gadiem, atsevišķi sievietes, bērni, pusaudži, gados pavisam vecie cilvēki.
Pēc tam, kad 14. un 15. jūnijā austrumu
virzienā aizgāja vilcieni, dzelzceļa uzbērumus, kurus neapsargāja armijas daļas, apstaigāja pieaugušie un pusaudži. Viņi bieži
atrada zīmītes ar tekstu: “Mani aizveda, lūdz
pasakiet… Adrese. Vārds, uzvārds”. Daudzus
aizveda pārējiem nezinot.
Īpaša liecība ir tām Latvijas Okupācijas muzejā glabātajām zīmītēm, kuras bija
palikušas un tika saglabātas kā pierādījumi
tajos dzīvokļos, kuri palika tukši. Šīs zīmītes

Viena
no pieciem
Sibīrijas
bērniem –
kandavniece
Dzintra Veispale

ir traģiska liecība tam, cik izmisuši bija šie
cilvēki un cik lielā neizpratnē par to, kas ar
viņiem notika: “Noslauki putekļus no klavierēm”, “Neaizmirsti apliet puķes”, “Pabaro
suni un kaķi!”.
Esmu lasījusi atmiņas, kurās kāda jauna
meitene, aizejot līdzi bruņotajiem vīriem,
līdzi paņēma baltu rozi. Viņai iepriekšējā vakarā pirmo reizi mūžā bija uzdāvināta balta
roze un to viņa paņēma līdzi.
Grāmatā “100 Latvijas vēstures relikvijas” ir liecības par līgavas kleitu, kura aizceļoja izsūtītai sievietei līdzi uz Sibīriju un Sibīrijā, izgriežot daļu no kleitas, viņa uzšuva savai
mirušajai meitiņai bēru kārtu.
Daudzi, kas tajā laikā redzēja lopu vagonus apstājamies stacijās, sākumā pat nesaprata- uzskatīja, ka varbūt tie ir armijas pārvietošanai, varbūt lopu evakuācijai.
Nometinājuma vietas – Krasnojarska,
Novosibirska, Kazahijas ziemeļi. Tiem, kas
bija šajās nometinājumu vietās, sākot ar

pusaudžiem un, protams, sievietēm, bija
ļoti smags darbs- lauksaimniecībā, mežos,
zivsaimniecībā. Nākošajā ziemā īpaši daudz
pusaudžu devās zemledus zvejā. No vienas
puses tā bija maza cerība, ja paņēma tavu
15-16 gadīgo bērnu uz zemledus zvejām, jo
šiem pusaudžiem tika ļauts ņemt zivju iekšas līdzi uz mājām un tad aizdars kādai no
ēdienreizēm bija mazliet sātīgāks. Vīrieši
atradās piespiedu ieslodzījumu vietās jeb
darba nometnēs – Noriļska, Vjatagla, Usoļja.
Ja pēc pāris mēnešiem pieaudzis vīrietis sver
40 kilogramus, tad tas ir bads un pārmērīgi
smags darbs. Bija daļa, kuri jau 1941.gada
rudenī tika tiesāti un sodīti nošaujot.
No izvestajiem 15 424 cilvēkiem 8 259
bija vīriešu un 7 165 sieviešu. 81% bija latviešu, 11% – ebreju, 5% – krievu tautības
cilvēki. 15% no visiem bija bērni, jaunākais
dzima izsūtījuma dienā un nodzīvoja vien
pāris mēnešus. No visiem izvestajiem mira
teju 40% cilvēku.
No Kandavas apkārtnes 1941.gadā tika
izvesti 134 cilvēki un 64 no tiem neatgriezās,
viņu kapu vieta ir Sibīrijā.
Bez tiesas sprieduma, bez jebkādas vainas pierādīšanas- ne tāpēc, ka pārkāpa likumu, bet tāpēc, ka piederēja noteiktai cilvēku grupai. Šo cilvēku salauztie likteņi liek
atcerēties un neaizmirst 14. jūniju pirms
78 gadiem.”
Dienas noslēgumā visi pulcējās pie represēto Pīternieku ģimenes Cēres pagastā,
lai dalītos atmiņās un kopā padziedātu, sirdi
veldzējot. Domes priekšsēdētāja Inga Priede
sacīja lielu paldies Pīternieku ģimenei par
laipno uzņemšanu un visiem represētajiem
par atsaucību, piedaloties atceres pasākumos.
Šobrīd mūsu vidū ir palikuši pieci Sibīrijas
bērni: Lea Hofmane, Atis Ozols, Inese Šenberga, Dzintra Veispale un Pēteris Briedis.
Pēteris Briedis 14. jūnijā viesojās Rīgas
pilī pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa,
kur norisinājās konference 1941. gadā uz Sibīriju aizvestajiem un Sibīrijā dzimušajiem
bērniem, kā arī represēto organizāciju pārstāvjiem no visas Latvijas.

Pēteris Briedis goda statusā konferencē „1941.gada 14.jūnija piemiņai”
Fonds „Sibīrijas bērni”, ko izveidojusi un vada kinorežisore
Dzintra Geka-Vaska, ik gadu rīko konferenci „1941. gada 14. jūnija piemiņai”, kas veltīta 1941. gadā uz Sibīriju aizvesto Latvijas
bērnu piemiņai. Ar savu dalību konferenci pagodināja Latvijas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kā arī Latvijas Republikas
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Pēc Raimonda Vējoņa
un Ināras Mūrnieces uzrunām 1941. gada represēto vārdā uzrunu teica kandavnieks Pēteris Briedis. Viņš runāja par savām
gaitām, emocijām un pārdzīvojumiem deportāciju laikā, kā arī
sniedza padziļinātu informāciju par savas ģimenes pārdzīvoto.
Mārcis Saulītis

Pētera Brieža vectēvs Valdeķu muižas
dārznieks, arī Pēteris Briedis, savā ģimenē
izaudzināja trīs dēlus un meitu, kuri visi
cieta komunistiskā režīma represijās. Visi
dēli piedalījās cīņās par Latvijas neatkarības izcīnīšanu un nosargāšanu, bija aktīvi
Latvijas valsts veidotāji. Pār nopelniem
Latvijas valsts labā visi trīs dēli – Heinrihs
(Pētera Brieža tēvs), Jānis un Kārlis - apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Nepilnu gadu pēc padomju režīma nodibināšanas Latvijā sākās represijas arī pret
Briežu ģimeni: Heinriham un Jānim piespriests nāvessods, Kārlis nobendēts koncentrācijas nometnē Taimiras apgabala Noriļskā, Pētera Brieža vecāmāte Karlīne, ko
izsūtīja 74 gadu vecumā, šo moku pilno dzīvi
izturēja tikai dažus mēnešus – sala un bada
nomocīta, viņa guldīta tālajā Sibīrijas zemē.
Pētera Brieža māte Zelma un tēva māsa
Malvīne Sibīrijas trimdā pavadīja 20 gadus,
bet brālim Andrim nebija iespēju atgriezties

Pēteris Briedis pie sava vectēva ozola

dzimtenē un viņam bija jākļūst par Krievijas
pilsoni. Pats Pēteris ar māsu Māru drīkstēja
atgriezties Latvijā 1947. gadā.
Tāds ir 1941. gada 14. jūnijs Pētera
Brieža dzimtā.
Pēteris Briedis min, ka no viņa dzimtā Kandavas novada 1941. gada 14. jūnijā tika represēti 134 cilvēki, bet no visas

Latvijas – vairāk kā 15 tūkstoši cilvēku. No
Kandavas novada represētajiem Latvijā neatgriezās 67. Šobrīd palikuši vairs tikai pieci.
Spilgtākais piemērs Pētera Brieža runā
konferencē „1941.gada 14.jūnija piemiņai” ir viņa stāstījums par izveidoto Briežu
dzimtas Likteņdārzu. Tas ir vienīgais šāda
veida Likteņdārzs Latvijā, kura izveide aizsākās 2005.gadā un kurā ir ieguldīts daudz
laika, pacietības un resursu. Pēteris Briedis
stāsta: „Par savas dzīves pienākumu uzskatu atstāt saviem bērniem, mazbērniem un
vēl tālākajām paaudzēm piemiņas vietu,
kas atgādinātu mūsu dzimtas cilvēkiem
manas un manu vecāku paaudzes pārdzīvoto.” Pētera Brieža izveidotajā Likteņdārzā aug un zaļo 26 koki, kas izvēlēti pēc
gallu horoskopa saskaņā ar katra cilvēka
dzimšanas datumu, to skaitā Mandžūrijas
riekstkoks, Usūrijas kļava, dažādu sugu un
šķirņu priedes, bērzi, kastaņas, ozoli, liepas, lazdas, kļavas. Katrai no kokaugu ģintīm ir izmeklēti neparastākie eksemplāri.
„Koki aug un zaļo. Tie tiek rūpīgi kopti
un ikdienā atgādina par manas paaudzes
pārdzīvoto. To nedrīkst aizmirst!” – uzsver
Pēteris Briedis.
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2019. gada 5. jūlijs

Kandavā atkal pulcējas gleznošanas profesionāļi Saulgriežus

Kandavā nosvin
ar tradicionālo
Līgo svētku izrādi

Nedēļu pirms Vasaras saulgriežiem Kandavā pēc vairāku
gadu pārtraukuma atkal notika
gleznotāju plenērs.
Dagnija Gudriķe

Šoreiz uz plenēru galerijas “Vējspārns”
vadītāja Ilzīte Grinberga bija aicinājusi
māksliniekus, kuru darbu izstādes gada garumā bija notikušas Kandavas izstāžu zālēskultūras namā vai novada muzejā.
Plenēra noslēgumā, 22.jūnijā, skvērā pie
Bruņinieku pilskalna visi interesenti varēja
apskatīt nedēļas laikā tapušos darbus, klātienē satikties un parunāties ar māksliniekiem.
Žēl, ka tik maz kandavnieku izmantoja šo
iespēju, varbūt pie vainas bija ilgais pārtraukums, kad plenēri nenotika, vai arī tuvojošies svētki. Tomēr gribas teikt, ka tie, kas
vēlējās, atnāca un atbrauca pat no tālienes,
un viņi noteikti ir ieguvēji.
Māksliniekus sveica novada domes
priekšsēdētāja Inga Priede un novada kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Grunte, dāvinot grāmatu par Kandavas novadu,
ar dziesmām priecēja senioru vokālais ansamblis “Vīgriezes”, Jāņu noskaņās katram
individuālas draiskās tautas dziesmas veltīja
Ilzīte Grinberga.
Sarunās ar māksliniekiem izskanēja katra īpašās izjūtas un prieks par plenērā pavadīto laiku.
Aija Prince:” Plenērs Kandavā, tā ir
iespēja kopā būt tik dažādiem un reizē vienotiem – vienotiem priekā radīt. Pēcgarša – dvēseliski bagāta, ar prieku atgrieztos
vēlreiz.”
Genādijs Gorohovs: “Skaistā Abava un
senā Kandava iedvesmo emocionālam un
liesmojošam.”
Jānis Jēkabsons: “Ir liels prieks un laimes sajūta dzīvot un strādāt Kandavā un
katru mirkli just šīs vietas lielo enerģiju.”

Ligita Caune:” Pārsteidzošā Kandava!
Ar savu vēsturisko, seno elpu tā “ierauj” sevī
aizvien vairāk. Tā, ka gribas te atgriezties un
gleznot vēl un vēl…”
Andrejs Ģērmanis: “Pirmoreiz ieraugot
Kandavu, sirds ietrīsas, īpaši māksliniekam.
Man, ieraugot Kandavu, jau kuro reizi, tāpat
sirds ietrīsas. Jo te ir viss- zināms miers, dabiskums, latvisks gars un cilvēki – labi draugi.”
Olita Gulbe Ģērmane: “Kandavā ir
skaisti, dabiski, vienkārši un labi. Pastaigājot pa Kandavu kļūst silti un ir laba latviska sajūta. Īpašs paldies Ilzītei, kas uzņēmās
rūpi par mums! Ar prieku atkal atgrieztos
Kandavā!”
Jānis Jansons: “Kurzeme bez Kandavas
un laipnajiem kandavniekiem nebūtu Kurzeme! Tāpat kā Latvija bez Kurzemes nebūtu tā Latvija, kuru vēlos. Dievs svētī Latviju,
latviešus, laba vēlējumus mūsu tautai!”
Baiba Briede: “Esmu no sirds pateicīga par iespēju piedalīties šajā plenērā. Īpaši
patika sakoptā pilsētvide, kas rosināja mēģināt attēlot to uz audekla. Satiktie cilvēki bija

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
KULTŪRA UN IZKLAIDE
11. jūlijā
19.00 Muzikāla izrāde “Īsa pamācība
mīlēšanā” – brīvdabas estrādē “Ozolāji”
13. jūlijā
Valdeķu ciematiņa svētki
18.00 Mārtiņa Ruska koncerts – ieeja bez
maksas – Valdeķu kultūras namā
No 15.07.–20.07.
Kandavas Mākslas plenērs “Radošais
Mākslas mirklis 2019” – sīkāka informācija
šajā informatīvā izdevuma numurā
20. jūlijā
17.30 Dārza svētki Kalnmuižas pilī – Cena
70 € (vienai personai); Cenā iekļauts koncerts
pils dārzā, vakariņas, welcome drink, dejas.
Ierašanās no plkst. 17.00
27. jūlijā
13.00 Grenču ciema svētku sporta spēles –
Grenču ciems
18.00 Grenču ciema svētku koncerts
“Bulciņas”
21.00 Grenču ciema svētku zaļumballe

28. jūlijā
16.00 Koncerts ar Latvijā pazīstamu mūziķu
piedalīšanos “Vienā elpā” – piedalīsies
dziedātāji Aija Andrejeva, Igo, Ieva Kerēvica,
Agnese Rakovska, Ingus Pētersons, Atis
Ieviņš, Vidzemes kamerorķestris (diriģents
Andris Veismanis), instrumentālā grupa
Jāņa Strazda vadībā. Koncertos tiks
svinēta dziedātāja Ingus Pētersona 60 gadu
jubileja – ieeja 10,- eiro – brīvdabas estrādē
“Ozolāji”
3. augustā
11.00 Vānes pagasta un sporta svētki.
Saimnieču dižošanās; Vānes amatierteātra
izrāde – A. Brodele “Mantiniece”; 20.00 Ievas
Sutugovas koncerts; 22.00 balle pie galdiņiem
u.c. – sīkāka informācija www.kandava.lv
10. augustā
17.00 Grupas “Autobuss debesīs” 20
gadu jubilejas koncerts – biļešu cenas
iepriekšpārdošanā 8,-eiro; koncerta dienā 10,eiro – brīvdabas estrādē “Ozolāji”

IZSTĀDES
Līdz 30.08. Edītes Ezeriņas fotoizstāde “Fotogrāfija mani iedvesmo” – Vānes bibliotēkā
Līdz 9.09. Vasaras plenēra darbu izstāde
“Izglezno Enguri” – Kandavas Mākslas galerijā
novada muzejā

Līdz 1.09. Tukuma muzeja ceļojošā izstāde
“Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” –
Vānes seno lietu krātuvē

pārsteidzoši atsaucīgi, laipni un visādā veidā
brīnišķīgi.”
Juris Siliņš: “Kandava, tas ir sapnis,
skaistums, kas apreibina kā rums sakarsis
saulē, zeltītā kviešu druvas krāsā!”
Visi kā viens teica lielu paldies par iedvesmas pilnajām dienām Kandavā plenēra
organizatorei Ilzītei Grinbergai un pārējiem,
kas rūpējās par dalībnieku labsajūtu un
komfortu.
Nobeigumā Alises Landsbergas emocijas: “Sajūtot rūpes un neizmērojamo labestību, varējām pilnībā transformēt izjūtas
savos darbos. Nepiespiestā gaisotnē strādājot, dienas paskrēja nemanot, taču gūtais ir
neizdzēšams!”

23. jūnijā Kandavas brīvdabas estrādē
“Ozolāji” tika izspēlēta tradicionālā Līgo
svētku izrāde režisora Voldemāra Šoriņa
vadībā. Šoreiz mūsu pašmāju talantīgie aktieri Ints Leitarts, Kitija Švīgere, Gundega
Simsone, Elza Lepse, Jānis Lepsis, Jurģis
Muska un Rinalds Šmēls skatītājus priecēja ar izrādi “Preilenīte”. Izrādes scenogrāfs
bija Jurģis Muska, bet izrādi ar dziesmām
kuplināja grupa “Miera vējos” un mūsu
novada dziedātāji un dejotāji.
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SIA “RGR pluss” nodarbojas
ar precīzu formu salizturīgu
betona izstrādājumu izgatavošanu – betona stabi, saliekamie pakāpieni iekštelpām
un āra kāpnēm, balustrādes, betona atkritumu urnas,
dizaina un mazās arhitektūras
formas interjeram, bīdāmo un
veramo vārtu projektēšana,
izgatavošana, žogu posmu izgatavošana no koka un metāla
ar dekoratīviem metāla elementiem, betona un granīta
izstrādājumi kapu labiekārtošanai un vēl citi darbi.
Dagnija Gudriķe

Kopā ar uzņēmējdarbības konsultanti
Ivetu Pāžu apmeklējām Gitu un Raivi Bērziņus, lai sarunā uzzinātu kā veidojies un attīstījies viņu vadītais uzņēmums “RGR pluss”.
Raivi, kā tev radās ideja par sava uzņēmuma izveidošanu? Kad tas bija un ar
ko iesāki?
– Kādreiz es strādāju mežā, man bija
sava brigādīte, devāmies uz Latvijas plato
galu zāģēt mežus un kādu dienu man vajadzēja ievest savu strādnieku viņa iepriekšējā darba vietā pēc algas. Un šajā darba
vietā ražoja lietas, kuras tagad izgatavo
mūsu uzņēmums, konkrēti, žogu stabus.
Kamēr strādnieks iegāja pēc algas, es sāku
vērot apkārtni, produkcijas paraugus, kas
bija izlikti pagalmā. Man radās interese
par to, tāpēc izjautāju darbinieku, kā tas
tiek ražots. Viņš paskaidroja, ka ir veidņi,
kā betona masa tiek ražota... Šī lieta mani
ieinteresēja, jo cik tad ilgi mežā strādāšu!
Galdniecība man padodas labi, rasēšana
arī, to visu apguvu mācoties Kandavas
lauksaimniecības tehnikumā automehāniķos, kas iemācīja gan metināšanu, gan atslēdzniecību, gan rasēšanu, visu, kas man
šeit ir nepieciešams. Pie tēva nopirku pirmo finierīti, viņa garāžā mēģināju izgatavot pirmo veidni, kā izskatīsies tas betona
stabs, mēģināju pirmo stabu ieliet – izdevās! Tad sākām domāt par telpām, kur ar
savu rūpalu nodarboties, atradām Raudupes ielā 3, tepat, kur esam arī tagad, vienu
garāžu un sākām darboties. Sākums nebija
viegls, ne viss uzreiz izdevās, trūka finansiālo līdzekļu, prasmes.
Un kurš gads tas bija, kad nodibinājāties kā uzņēmums?
– 2006. gadā reģistrējos kā individuālais komersants, tas varēja būt 2008. gadā.
Nedaudz vairāk kā desmit gadus atpakaļ.
Veicām pirmo pasūtījumu, pateicoties
tam pašam darbiniekam, konkrētāk, viņa
draugam, izgatavojām pirmo žogu. Divatā braucām montēt to. Sākumā strādājām kopā ar dzīvesbiedri Gitu, pa naktīm
krāsojām žogus, no rīta vedām uzstādīt.
Nebija viegli, negribas pat atcerēties tos
laikus… Pamazām radās apgrozāmie līdzekļi, viens žogs, otrs…
Sākumā tātad ražojāt stabus, žogus,
ko pēc tam, kā paplašinājāties?
Raivis: Stabi, žogi, vārti, paši krāsojām
tos, tad nākamā niša bija betona pakāpieni, kas arī nemaz nebija tik vienkārši. Pratu

Gita un Raivis
Bērziņi sava
uzņēmuma
pagalmā

RGR pluss
produkcija

rasēt ar zīmuli uz papīra, tad pašmācības
ceļā apguvu rasēšanu mērogā datorprogrammā, tas bija palēciena punkts. Varēju
uzmērīt, uzzīmēt mērogā un nodot uz ražošanu. Tātad sākām ražot betona pakāpienus, pēc tam klāt nāca kapu lietas, ar
kurām arī pašreiz nodarbojas mana sieva
Gita. Tas ir viņas profils. Kapos nofotografēju vienu futrālīti, tā kā lēju veidņus,
nolēmu, ka varētu pamēģināt liet arī kapu
apmalītes. Sākumā viena veida, tad parādījās dažādas variācijas, vēlāk arī kapu
pieminekļi, šajā lietā sadarbojamies ar vēl
vienu uzņēmumu, bet nu paši iepērkam
granītus.
Gita: Nu jau esam lieli izauguši, protam
tikt galā ar dažādām situācijām. Pati arī
nodarbojos ar gravēšanas darbiem, man
palīdz arī mūsu vecākais dēls Ralfs, kuram
ir astoņpadsmit gadu, varu teikt, ka šogad
viņš izdarījis vismaz 95% darbu. Pati veicu
arī maketēšanas darbus, saskaņojot vēlmes
ar klientu. Visas savas prasmes esmu apguvusi pašmācības ceļā.
Kas ir tavi klienti, no mūsu novada
vai tālākām vietām? Kā tos iegūstat?
– Mūsu klienti ir no dažādām Latvijas
malām. Sākumā tos ieguvām ar sludinājumu palīdzību, tagad mums ir labi uzturēta mājas lapa, ieguldām tajā pietiekoši
daudz, lai GOOGLE meklētājā mūsu uzņēmums parādītos pirmajā vietā, pie tā
mēs strādājam.
Runājot par darbiniekiem, kā esat izauguši no tiem trīs, kā bijāt sākumā?

– Šobrīd mūsu uzņēmumā strādā ap
sešpadsmit darbinieku, ziemā ir mazāk, un
vasarās vairāk, jo mums ir sezonas darbs.
Cik reižu ir pieaudzis ražošanas apjoms pa šiem gadiem?
– Es tā neesmu salīdzinājis, bet – ļoti
daudz!
Un kas ir jūsu uzņēmuma ienesīgākā
lieta?
– Šobrīd ienesīgākās ir – plus mīnus
– trīs lietas. Betona pakāpieni iekštelpām
un āra telpām, dārziem un parkiem – soliņi, atkritumu urnas, puķu podi un trešā
lieta – kapu izstrādājumi. Žogus mēs jau
vairs neražojam, jo konkurence ir liela,
cena nospiesta zema. Runājot par kapu
parku, mums jau četrās Latvijas pilsētās ir
veikali – Tukumā, Jelgavā, Saldū un Bauskā. Saldus veikals ir jaunākais, tikai pirmo
gadu, bet tirdzniecība iet labi.
Ar kādām grūtībām saskaraties
ikdienā?
– Laikam jau, tāpat kā visi uzņēmēji,
ar darbinieku trūkumu. Sākumā bija ļoti
grūti ar darbiniekiem, gan alkohola, gan
disciplīnas problēmas. Tagad jau palikuši tie labākie ar kuriem varam rēķināties.
Darbiniekiem trūkst vajadzīgās tehniskās
zināšanas, tā kā ražojam specifiskas lietas, vajadzīgas specifiskas iemaņas, jābūt
tehniskai domāšanai daudzās lietās. Mūsu
uzņēmumā strādā tikai vietējie kandavnieki. Cenšamies nodrošināt viņiem normālu
atalgojumu, sociālās garantijas, nomaksājam nodokļus u.t.t

Kā jūs atpūšaties un kad jūs atpūšaties, ja vispār tam pietiek laika?
Raivis: Katru gadu cenšamies aizbraukt uz Turciju, katru gadu mūsu uzņēmumam ir kopīgs laivu brauciens, piedalāmies arī visās novada sporta spēlēs, svētku
gājienos un kultūras pasākumos.
Gita: Ja nav nekādu kultūras pasākumu, organizējam vienkāršu atpūtas vakaru, puiši noperas pirtī, relaksējas, uztaisa
kāršu mačus. Kopā svinam Ziemassvētkus, citus lielākus svētkus. Laivu brauciens
ir kopā ar sievām, lai viņas redz, kur tad
vīri strādā. Katru gadu braucam arī uz
Stipro skrējienu, šogad tas gan izpaliks, jo
nez kāpēc to pārcēla uz augustu, kas mūs
neapmierina.
Es pati relaksējos arī kopjot savu sētu,
dēstot puķes, esam vairākkārt piedalījušies
konkursā “Diženi Kandavas novadā”, pagājušā gadā bijām laureātu skaitā.
Un kādi ir nākotnes plāni?
Raivis: Grūti jau brīžiem iet, bet jācīnās! Šobrīd esam jau iestrādājušies, tagad
jāiet dziļumā, ne plašumā, jāceļ izstrādājumu kvalitāte. Kā jau teicu, trūkst cilvēku
ar tehnisku domāšanu, kam varētu uzticēt
darbus un pats atiet it kā malā. Ideju ir
daudz, bet viens tās nevaru realizēt.
Gita: Gribētos, lai dēls pēc studijām,
atgrieztos Kandavā, bet kā būs, kas to lai
zina… Redzot cik maz jauniešu atgriežas
Kandavā, cik daudzi aizbrauc uz ārzemēm…
Raivis: Un vēl par jaunajiem runājot,
ar viņiem ir grūti, viņi jāmāca, jāseko līdzi,
viņiem trūkst vērtību izjūtas…. Ir ambīcijas, trūkst iemaņu. Uzreiz vēlas lielu algu,
nepieliekot pūles, bet es maksāju pēc padarītā darba. Nav fiziskais, nav domāšanas,
kā izdarīt, kā uzlabot darba ātrumu. Tāda
ir realitāte. Es visu, ko ražoju, esmu pats
izprojektējis, izgatavojis, uzņēmis laiku,
kurā tas izgatavojams, lai veidotu izcenojumus. Varu teikt, ka ļoti priecājos par to,
ka neesam ņēmuši nevienu kredītu sava
uzņēmuma attīstībai, tik cik esmu nopelnījis, tik esmu ieguldījis attīstībā, neesmu
skrējis laikam pa priekšu.
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SPORTS

2019. gada 5. jūlijs

Ar pludmales volejbola turnīru atklāj
jaunus sporta laukumus
22. jūnijā pie Kandavas sporta
halles jau no rīta bija manāma
rosība. Ar spraigu Līgo svētku
turnīru sievietēm un vīriešiem, tika atklāti divi jauni
pludmales volejbola sporta
laukumi.

SPORTA
PASĀKUMI
KANDAVAS
NOVADĀ
6. jūlijā
10.00 Baltijas Enduro rallijs 2019 –
Zantē
7. jūlijā
Starptautiskas sacensības motokrosā
MPK SUPERCROSS” – biļešu cena
10,-eiro, mašīnas stāvvieta – 2,- eiro –
Kandavas moto trasē
13. jūlijā
11.00 Kandavas pagasta sporta svētki
26. jūlijā
19.00 Kandavas novada Taku
skriešanas seriāla 3. kārta –
pulcēšanās pie kafejnīcas “Nāriņa”
10. augustā
Kandavas novada sporta svētki –
sekojiet informācijai www.kandava.lv
16. augustā
14.00 Kandavas novada iestāžu un
uzņēmumu sporta svētki – Buses
pilskalnā – sekojiet informācijai www.
kandava.lv
Jūlijā sāksies Kandavas novada
atklātais čempionāts futbolā – spēļu
kalendāram sekojiet www.kandava.lv vai
www.facebook.com/kandavasnovads/
Jūlijā notiks arī sacensības pludmales
volejbolā un disku golfā – sekojiet
informācijai www.kandava.lv

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 29. maija līdz
27. jūnijam reģistrēti 4 jaundzimušie:
Naomi Roze, Anabella, Olivers un Reinis
SVEICAM VECĀKUS!

Laulību noslēguši

Roberts Rozentāls

Sporta laukumi pie Kandavas sporta
halles tika izveidoti jau maijā sadarbībā ar
biedrību “Kandavas attīstībai”, SIA “Kandavas ceļi”, Kandavas novada Kultūras un
sporta pārvaldi un Kandavas novada domi.
Ir patīkami, ka vienkopus veidojas
sporta komplekss, kuru var izmantot gan
skolēni sporta stundās, gan vasaras nometņu dalībnieki, kas izvēlas dzīvošanu halles
viesnīcā un treniņu nodarbības Kandavā.
Pludmales volejbola laukumi ir funkcionāli, noņemot tīklu un stabus, tos var izmantot arī kā smilšu futbola laukumus, vai arī
fizisko nodarbību treniņiem. Pirmie mači
notika jau Kandavas novada svētku laikā,
bet nu laukumi ir iekārtoti un pabeigti un
var norisināties sacensības.
Tā, pirmajā turnīrā, ko rīkoja Kandavas novada kultūras un sporta pārvaldes

Reģistrēti
jaundzimušie

Sveicam jūnijā salaulātos pārus!
Marta un Elmārs Zauerhageni
Ilze un Jānis Zelmeņi
Gunta un Didzis Tolmaņi
Ilze un Einārs Ozoliņi

***
Zelta kāzās
Jūlija mēnesī

vadītājas vietnieks Roberts Rozentāls sadarbībā ar biedrību “Kandavas attīstībai”,
tika pieteiktas sešas sieviešu komandas un
14 vīriešu komandas. Sievietēm – sešu komandu konkurencē uzvaras laurus plūca
Elza Smilškalne un Madara Bajāre (Talsi),
2. vietā – Ilze Trubača un Silva Ivuškāne
(Kandava), bet 3. vietā – Līga Čabaja un
Egita Grundmane (Kandava). Ceturtās
palika Ilze Gotfrīda un Kristiāna Andersone (Kandava/Saldus). Savukārt, vīriešu

konkurencē par favorītiem tika atzīti Toms
Tālbergs un Mikus Podkalns (Talsi), 2.
vietā atstājot Arturu Jackovski un Arturu
Hirkovski (Tukums). 3. vietā ierindojās
Jānis Medenis un Gustavs Freimanis (Jēkabpils), aiz sevis atstājot Ģirtu Bērziņu
un Sandi Vītolu (Kandava).
Paldies sporta preču veikalam “Sporta bode” un SIA “Kristaps” par balvām.
Nākamais turnīrs plānots jūlija vidū. Uz
tikšanos!

Jaunie vieglatlēti startē Rojā un Ogrē
18. jūnijā Rojas stadionā notika
atklātās sacensības vieglatlētikā
U-16 un U-18 grupām, kurās
startēja arī Kandavas BJSS
vieglatlēti.

Medaļas izcīnīja: Dita Hadaņonoka – bronza lodes grūšanā U-16 grupā
ar rezultātu 9,76 metri, Jānis Celitāns –
bronza 110m/b U-16 grupā ar rezultātu
21,12 sekundes, Jānis Celitāns – zelts
augstlēkšanā U-16 grupā ar rezultātu
1,45 metri, Austris Vilmanis – sudrabs
augstlēkšanā U-16 grupā ar rezultātu
1,40 metri, Agnese Besikirska – zelts 200
metros U-18 grupā ar rezultātu 28,01 sekundes. Vēl sacensībās piedalījās Valters
Dankers un Henrijs Besikirskis. Treneri
A. Gross un I. Matīss.

Lec Jānis Celitāns

*Saņemtas atļaujas publicēt apsveikumus!

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 29. maija līdz
27. jūnijam reģistrēti mirušie:
Dedila Dzidra (1934) Matkules pagasts
Dubenjuks Boriss (1940) Matkules pagasts
Frolovs Aleksejs (1949) Kandavas pagasts
Grape Olga (1926) Kandava
Ķirse Velta (1934) Talsu novads
Prodniece Elita (1959) Kandava
Zīverte Vija (1940) Kandava
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

20. jūnijā Ogres sporta centra stadionā notika vieglatlētikas sacensības U-14
grupai. Kandavas BJSS skolas audzēkņi izcīnīja divas medaļas. Artūram Jēcim zelta
medaļa 1000 metros ar rezultātu 3:09.04
sekundes, Arnim Mileikam – sudrabs
lodes grūšanā ar rezultātu 10,70 metri.
Vēl sacensībās startēja Anabella Pāža,
Amanda Vīndedze, Aleksa Saka, Agneta
Muskeite, Roberts Barkāns, Kārlis Vilkaušs, Kristers Rozenbergs, Rūdis Babris.
Treneris A. Gross.

Ieva Annija Stepiņa izcīna Latvijas
čempiones titulu šķēpa mešanā
22. jūnijā Jēkabpils stadionā
notika Latvijas Republikas vasaras čempionāts vieglatlētikā
U-18 un U-20 grupām.
U-18 grupā jaunietēm LR čempiones titulu šķēpa mešanā izcīnīja mūsu
novadniece un Murjāņu Sporta Ģimnāzijas audzēkne Ieva Annija Stepiņa, kura
500 gramu šķēpu pirmo reizi raidīja tālāk
par piecdesmit metriem, sasniedzot rezultātu – 50,88 metri, kas deva čempiones titulu, un tika izpildīta arī sporta meistara
norma.

sumināsim Ligitu un Uldi Ezerkalnus,
Lilitu un Ivaru Sausseržus!

Kapu svētki
Kandavas novada kapsētās
2019. gada vasarā
3. augustā
Zemītes pagasta kapsētās:
15.00 Zemītes Pavārkalna kapsētā
16.00 Grenču ciema Kanduru kapos
4. augustā
Vānes pagasta kapsētās:
15.30 Variebas kapsētā
16.30 Aizupes kapsētā
17. augustā
*Cēres pagasta kapsētās:
11.00 Andziņu kapos
12.00 Vecciema kapos
13.00 Korģeļciema kapos
14.00 Raibāju kapos
24. augustā
*Kandavas pagasta kapsētās:
11.00 Ķikuļu kapos
12.00 Kreiļu kapos
13.00 Elku kapos
14.00 Vimbužu kapos
15.00 Cikundes kapos
16.00 Kalnmuižas kapos
Zantes pagasta kapsētās
14.00 Smiltiņu kapos
15.00 Jaundziru kapos

Šķēpu raida
Ieva Annija Stepiņa

Vēl sacensībās no Kandavas novada
bērnu un jaunatnes sporta skolas startēja
Agnese Besikirska, Beāte Stivriniece un
Rihards Jakobovics. Jauno sportistu treneri ir I. Matīss, A. Vaivads.

25. augustā
*Kandavas kapsētās:
11.30 Kandavas ev. lut. baznīcas kapos
12.30 Jaunkandavas kapos
*Matkules pagasta kapsētās:
14.00 Matkules kapos
15.00 Sviluma kapos
*Svētbrīdi Kandavas pilsētas, Kandavas pagasta, Matkules
un Cēres pagastu kapsētās vadīs Kabiles evaņģēliski
luteriskās draudzes evaņģēlists Aivars Kaņeps.

DZĪVESZIŅAS

www.kandava.lv
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Draudzība no skolas laikiem aizved līdz Saules kāzām
Pirms 65 gadiem 1954. gada
13. jūnijā kāzas svinēja
cērenieki Pārsla un Jānis
Ojārs Rēdlihi.
Līga Šupstika

65 gadu kāzu jubileju mēdz dēvēt par
Dzelzs jeb Saules kāzām. Un kā norāda
Kandavas novada domes Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Maija Zariņa, šis ir pirmais
un pagaidām vienīgais pāris viņas darba
pieredzē, kas svin tik ievērojamu jubileju.
Saulainajā 13.jūnija dienā domes
priekšsēdētāja Inga Priede, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Zariņa un Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce
viesojās pie gaviļniekiem, jeb, kā viņi paši
viens otru mīļi dēvē, pie omītes un opīša,
kas joprojām ir saglabājuši pozitīvu skatu
uz dzīvi, asu prātu un mīlestību pret dziesmu. Tāpēc jo īpašs prieks jubilāriem bija
par Cēres pamatskolas skolotājas Evitas
Bērziņas muzikālo sveicienu un iespēju
visiem vienoties kopīgās dziesmās ģitāras
pavadībā.
Jānis Ojārs: Iepazināmies skolas laikā,
bet tikai tā pa draugam. Man ļoti patika
dancot. Un ballēs bija iespēja noskatīt meiteni un izdancināt. Tā mēs iepazināmies,
man bija vairāk kā 18 gadu.
Pārsla: Kāzas mums nebija lielas, tikai sarakstījāmies. Diena bija saulaina,
tāpat kā šodien. Man kāzu kleitas nebija,
laulājos tautastērpā. Pēc ceremonijas, kad
gājām ārā pa durvīm mūs gaidīja pārsteigums- visi dejotāji sanākuši mūs apsveikt.
Nebija nekā, ar ko viņus pacienāt. Opītis
aizskrēja uz pienotavu, kur strādāja direktore Sproģe, viņa iedeva Brinzu, ar ko
viesus pacienāt. Dzīvojām “Zeltiņos” un
rudenī, augustā, kad ir raža novākta un
cūkas uzbarotas, taisījām kāzu svinības ar
radiem.
Jānis Ojārs: Atnācu no armijas, kur
pavadīju trīs gadus, tad strādāju par šoferi
kolhozā. Visu mūžu esmu nostrādājis par
šoferi, tikai neilgi pirms pensijas vecuma
strādāju darbnīcā.

Pārsla: Es īsu brīdi biju skolotāja, tad
mācību pārzine. Tajā laikā Cērē nebija
kur skolotājiem dzīvot un es teicu, ka iešu
prom. Tad man iedeva vietu Ozolniekos
pie Tukuma. Divus gadus tur nostrādāju.
Kad Cēres skolas direktore Austra Grenevica aizgāja no amata, mani aicināja šajā
vietā. Tā kā mana mamma dzīvoja “Raibājos”, bet opīša vecāki dzīvoja “Lejasāpjos”,
un tāpat katru sestdienu braucām pie vieniem, vai pie otriem, tad nolēmu piekrist
piedāvātajai darba vietai un atnācām dzīvot uz Cēri.
Tika uzcelta šī māja (Rēdlihu pāris dzīvo Cēres pagasta “Ataugās”), un mēs pirmie
te tikām dzīvot. Māju bija sācis celt skolotājs Actiņš, bet pabeidza mūsu pašu Cēres
celtnieki. Un tā mēs visu dzīvi esam nodzīvojuši “Ataugās”.
Par Cēres skolas direktori nostrādāju 17 gadus, tad šo darbu pārņēma mana
skolniece Juta Reinsone. Kad beidzu pedagoģisko skolu un atnācu uz Cēri, tad skolā
mācījās pāri par 200 bērnu (salīdzinājumam- šobrīd Cēres skolā mācās 57 pamatskolas un 28 pirmsskolas audzēkņi). Vienā

skolas salidojuma reizē, nāk man pretī tāds
jauns, plecīgs vīrietis, mani apņem un saka:
“Jūs jau, skolotāj, laikam mani nepazīstat”.
Es atbildu: “Piedodiet, nē, nepazīstu gan.”
Tad viņš man saka, ka esot tas palaidnis,
kuru no Kandavas atsūtīja. Izrādās tagad
par policistu strādā.
Jānis Ojārs: Interesants stāsts ir, kā
mēs pie Volgas tikām. Tanī laikā Kārlim
Kauliņam bija draudzene izpildkomitejā.
Viņa atbrauca uz Cēri, mēs runājamies,
kamēr es tā izspļauju, ka mums vajadzētu
mašīnu. Viņa man saka, ka parunāšot ar
savu priekšnieku, lai mums Volgu piešķir.
Pēc mēneša bija Volgai jābrauc pakaļ. Ome
tajā laikā bija ar Aināru slimnīcā un es
abus ar Volgu pārvedu mājās.
Pārsla: Līdz bērnu piedzimšanai es
vadīju deju kolektīvu, ansamblī dziedāju.
Teātri gan nespēlēju, jo es neprotu izlikties.
Mums ir divi bērni- meita un dēls, ir
astoņi mazbērni un desmit mazmazbērni. Meitu sauc Sarmīte. Izstudējusi par
mežzini un visu laiku strādāja Bauskas
mežniecībā. Viņai ir pieci bērni- trīs dēli
un divas meitas. Renārs vada picērijas

Bauskā, Sandis strādā pie kuģiem, bet
krastā. Viena meita ir zobārste, otra meita ir skolotāja, tagad audzina trīs bērnus.
Jānis arī mācījies par mežzini, bet šobrīd
palīdz brālim Renāram darbā ar picēriju
vadīšanu. Mūsu dēls Ainārs, dzīvo tepat uz
vietas – Zentenē.
Jānis Ojārs: Ainārs ir ļoti izpalīdzīgs,
ja vajadzīgi kādi ārsti, visu Rīgā ir sameklējis, sarunājis, aizved un atved- tik brauc.
Pārsla: Aināram ir trīs meitas. Linda beigusi augstskolu un dzīvo Liepājā, ir
meitiņa. Otra- Velta studē Dānijā. Jaunākā meita Līva sākusi studijas Rīgā par ārsti. Ainārs savulaik bija jaunākais kolhoza
priekšsēdētājs Latvijā, tagad viņam pieder
kokapstrādes uzņēmums pie Zentenes.
Aināra sieva Andra dzīvo pa māju un ļoti
daudz mums palīdz.
Tagad vakarus vadām skatoties televīziju, sliktās redzes dēļ grāmatas ir grūti palasīt. Es katru gadu stādu atraitnīšu rindas
mājas priekšā. Kā man patīk atraitnītes- ir
kur acis pamielot! Vienu gadu pagasta pārvaldnieces Maijas pierunāta kopā ar kaimiņienēm piedalījāmies konkursā “Sakoptākās sētas” (Māja “Ataugas” 2014. gadā
ieguva nomināciju «Kandavas novada
sakoptākā sēta 2014» – Natālija Murāne,
Pārsla Rēdliha, Sanita Alehnoviča).
Nobeigumā, jautājot par ilgās kopdzīves
noslēpumu, abi ir vienisprātis, ka pats galvenais – pēc iespējas mazāk dusmoties. Un
lai arī jaunībā ir diezgan izdusmots, izpratne
nākusi tikai tagad, ka tas nav tā vērts.

Skaistā piektdiena “Jaunarājos”

Kāzu dienas foto

Ir piektdiena, 2019. gada
7. jūnijs, kad Vānes pagasta
“Jaunarājos” Zelta kāzas svin
Zigrīda un Leons Trusovi.
Daina Priede, Mudīte Ozola

Mēs abas ar pagasta sociālo darbinieci Mudīti Ozolu tiekam mīļi sagaidītas ar
mūzikas skaņām no dārza lapenītes. Ir atbraucis un ar savu klātbūtni pagodinājis

abu kāzu jubilāru kopīgs draugs, muzikants Ojārs no Salacgrīvas, jo, kā pastāsta
gaviļnieki, vakarā būšot bērni, mazbērni,
radiņi, draugi, tad jau dziedāšot un dejošot. Zigrīda un Leons ir smaidīgi un laimīgi, ka pagasta vadība atcerējusies viņus
dzīves svarīgajā notikumā un priecīgi par
to, ka nesam sveicienus arī Kandavas novada domes vārdā ar Goda apliecību, ziediem un dāvanām.
Kopā ar Zigrīdu un Leonu kavējāmies
patīkamās atmiņās šķirstot kāzu albumu.
Toreiz, 1969.gada septītajā jūnijā, Pūcēs bija Aizupes ciema padome un abus
laulāja Mirdza Mileika, bet par ciema sekretāri strādāja Rasma Finkenšteina. Jā, tajā
gadā daudzi laulājās arī pati Rasma ar savu
draugu Osvaldu.
Zigrīda dalījās atmiņās par abu
iepazīšanos:
“Mūsu iepazīšanās bija tāda interesanta. Leons brauca autobusā, tikko atgriezies
no dienesta, kad autobusā iekāpu es un
Leons draugam teica - Šitā meitene būs
mana. Tā gan. “ Zigrīda smejas, to atceroties. “ Seju jau neredzēja, bet gan manas

kājas. Bija balle Pūcēs un Leons man arī
iepatikās, tāds izskatīgs un labi ģērbies
-uzvalkā. Vizinājāmies ar Jawu-350 (nebija jau tāda kuram katram) un pat mācīja
braukt. Protams, ka iemācījos, bet pirmo
reizi apkritu un vēl apdedzināju kāju.”
Trusovu pāris toreiz jau vija “Jaunarājos” savu ligzdiņu, kur dzīvo vēl šobrīd. Tur
arī bijušas kāzu svinības, lūgtie kāzu viesi ap
piecdesmit, bet tā kā jaunlaulāto kāzu gultā
gulējis Zigrīdas tēvs, tad jaunie pirmo kāzu
nakti pārgulējuši automašīnā Volga 21.
Zigrīdas dzimtā vieta ir Zemītes pagasta
“Skujas”, kur viņa nodzīvojusi līdz 18 gadu
vecumam. Izmācījās par kino mehāniķi un
rādīja kino – divas reizes nedēļā katrā ciemā gan Vānē, gan Pūcēs, gan Matkulē un
brīvdiena bija tikai vienu dienu. Šo daudzo
gadu laikā ir strādāts putnu fermā, bērnudārzā, ir svērti graudi un darīti vēl citi darbi.
Leons ir Matkules-Vānes jaunietis un
viņa ģimene dzīvojusi “Zīlēs”, ”Strīķos”
”Garsilās” un “Puriņos”, bet 1963. gadā
mamma nopirkusi “Jaunarājus”. Strādājis
Leons kolhozā “Amula” par traktoristu un
1969. gadā aizgājis mācīties uz Kuldīgu

šofera kursos. Ir strādājis par tehnikas
laukuma pārzini, šoferi un pēdējos gadus
saimniekojis savā zemnieku saimniecībā.
Ģimenē ir trīs bērni, dēls-Gundars
un meitas Iveta un Inese, kā arī septiņi
mazbērni.
Šajā skaistajā, saulainajā, dziesmotajā piektdienā, kas vijās ar atmiņām,
smiekliem un laba vēlējumiem, neiztrūka
arī kā pirms 50 gadiem sauktais “RŪGTS!”
Lai zelta pārim vēl daudz skaistu gadu
kopā dzīvojot!
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2019. gada 5. jūlijs

Dzimtsarakstu nodaļā iespējams saņemt
daudzvalodu standarta veidlapu

Tautas skrējiena
finišā katrs saņēma
apēdamu medaļu

Matkulē svin svētkus
“No Jāņiem līdz Pēteriem”
29. jūnija rītā sporta laukumā pie kultūras nama pulcējās matkulnieki un viesi, lai svinētu Matkules pagasta svētkus “No Jāņiem
līdz Pēteriem”. Šogad pirmo gadu pagasta svētki tika svinēti jūnija
beigās. Nu tā, no Jāņiem līdz Pēteriem, kā kārtīgi latvieši.
Līga Šupstika

Lai nedaudz pamostos, iesildītos spor
tiskajai dienai un attaptos no nesen pavadītajiem Līgo svētkiem, pēc svinīgām uzrunām un sveicieniem svētkos, visi klātesošie
devās vienotā Tautas skrējienā apkārt dīķim.
Ceļā sportistus sagaidīja trīs pieturas – viena
no tām veldzēja, otra spēcināja, bet trešā lika
justies gandarītiem, jo tajā katrs saņēma apēdamu medaļu.
Kā ierasts, svētkos savām interesēm atbilstošas izklaides atrada sporta piekritēji,
kultūras baudītāji, kā arī paši mazākie svētku dalībnieki. Sportiskas aktivitātes, spēles,

radošās darbnīcas, koncerts un svētku balle – izklaides bērniem un pieaugušajiem visas
dienas garumā.
Sporta laukumā pie kultūras nama norisinājās volejbols 3:3, strītbols 3:3, futbols 5+1,
šķīvīšu mešana, šaušana, roku laušanās, spēka trīscīņa un sportiskas aktivitātes bērniem.
Bērni estrādē pie kultūras nama piedalījās
radošajās darbnīcās un dīķmalā spēlēja burbuļfutbolu, lēkāja piepūšamajās atrakcijās, kā
arī izklaidējās putu ballītē.
Dienas noslēgumā svētku dalībnieki varēja baudīt koncertu “Neizdzēstā uguns” ar
Ineses Grestes un Harija Užāna dalību, bet
pēc tā- dejot ballē līdz rīta gaismai.

Kandavas novada dzimtsarakstu nodaļā var saņemt
Daudzvalodu standarta veidlapas, ko publiskajam dokumentam pievieno kā tulkošanas palīglīdzekli – pielikumu
dzimšanas, laulības, miršanas
apliecībai, vai izziņai.
Maija Zariņa
| Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja |

Veidlapas cena, neatkarīgi no tulkotā dokumenta veida ir 5 eiro. Jāpiebilst,
ka veidlapu pievieno tikai dokumentiem,
kuri izdoti pēc 2013. gada 1. janvāra. Tas
nozīmē, ka tulkojot senāk izdotu dokumentu, Dzimtsarakstu nodaļā vispirms
būs jāaktualizē reģistra dati un jāiegādājas
atkārtota apliecība. Sīkāku informāciju par
daudzvalodu veidlapu var iegūt Dzimtsarakstu nodaļā, zvanot 63107374.
Publisko dokumentu Regula (Regula 2016/1191), ko piemēro no 2019. gada
16. februāra, paredz vienkāršot dokumentu
apriti Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.
Regula samazinās birokrātiju un izmaksas
iedzīvotājiem, kad tiem kādā ES dalībvalstī
ir jāuzrāda publisks dokuments, piemēram,

dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība,
kuru izdevusi kāda cita ES dalībvalsts. Ar Regulas ieviešanu ES dalībvalstīs tiek vienkāršota dokumentu aprite, paredzot tulkot dokumentu 23 valodās. Ja publiskais dokuments
nav kādā no tās ES dalībvalsts oficiālajām valodām, kura pieprasa dokumentu, iedzīvotāji
var lūgt iestādēm izdot daudzvalodu standarta veidlapu, kas ir pieejama visās ES valodās.
To var pievienot viņu publiskajam dokumentam, lai izvairītos no tulkošanas prasībām. Ja
iedzīvotājs uzrāda publisku dokumentu kopā
ar daudzvalodu standarta veidlapu, saņēmēja
iestāde publiskā dokumenta tulkojumu var
prasīt tikai ārkārtas apstākļos. Pirms regulas
pieņemšanas iedzīvotājiem, kuriem bija jāuzrāda publisks dokuments citā ES dalībvalstī,
bija jāiegūst autentiskuma spiedogs (tā sauktais apostille), kas apliecina konkrētā publiskā
dokumenta autentiskumu. Tāpat iedzīvotājiem bieži tika prasīts uzrādīt viņu publiskā
dokumenta apliecinātu kopiju un apliecinātu
tulkojumu. Pateicoties regulai, tiek izbeigtas
vairākas birokrātiskas procedūras. Ar regulu
arī ievieš aizsardzības pasākumus pret viltus publiskiem dokumentiem: ja saņēmējai
iestādei ir pamatotas šaubas par tai uzrādītā
publiskā dokumenta autentiskumu, tā varēs
pārbaudīt šā dokumenta autentiskumu, ar
esošās IT platformas „Iekšējā tirgus informācijas sistēma” (IMI) palīdzību sazinoties ar
izdevējiestādi citā ES valstī.

Ģimenes ārstu rezidentūras
studentu seminārs Kandavā
Ģimenes ārstu rezidentūras studenti
Kandavas kartodromā

PROJEKTS

Jūlijā tiks uzsākti ūdenssaimniecības
būvdarbi Kandavā
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
„Kandavas komunālie pakalpojumi”
Iepirkumu komisija 2019.gada
23.aprīlī pieņēma lēmumu par
būvdarbu iepirkuma (Iepirkuma id.
Nr. KKP/2019/1) rezultātiem un
piešķīra līguma slēgšanas tiesības
pretendentam AS „UPB”, Reģ. nr. 42103000187
par līguma summu EUR 847 252,08 (bez
PVN). Jūnijā tika parakstīts būvdarbu līgums
un notikusi pirmā būvdarbu sanāksme
par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
paplašināšanas darbu uzsākšanu Kandavas
pilsētā. Saņemts arī finansējuma atbalsts no
Valsts kases projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”
(Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) darbību
īstenošanai un SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” plāno, ka darbi uzsāksies jūlijā
ar būvdarbiem Raiņa un Skolas ielās, lai
uzsakot jauno mācību gadu netiktu apgrūtināta
piekļūšana mācību iestādēm.

Projekta ietvaros tiks veikta
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu
paplašināšana Kandavas pilsētas
Lāčplēša, Skolas, Parka, Sabiles,
Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras,
Lielā, Raiņa un Tūju ielās. Objekta
būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA
„Lakalme” un autoruzraudzību SIA „Ekolat”.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020.gada
pavasarim.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
aicina Kandavas iedzīvotājus pieslēgties
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem un nākt uz komunālo saimniecību
iesniegt pieteikumus par pieslēgumu
izveides ieceri līdz mājsaimniecībām, kuru
izbūvei Kandavas novada dome ieplānojusi
līdzfinansējumu atbilstoši pašvaldības
sasitošajiem noteikumiem.
Informāciju sagatavoja: SIA „Kandavas
komunālie pakalpojumi”

Cēres pagasta “Priedītes” meklē darbiniekus/ces šķirošanas darbiem
izejvielu otrreizējai pārstrādei. Samaksa pēc padarītā darba. Ar transportu nodrošina.
Kontaktinformācija 29467530 vai 29373760.

No 14.–15. jūnijam Kandavā
norisinājās ģimenes ārstu rezidentūras studentu seminārs,
kurā piedalījās 35 topošie
ārsti no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU).
Mārcis Saulītis

Seminārs noritēja Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācijas un tās valdes locekles,
prezidentes, RSU TIF rezidentūras programmas vadītājas dr. Līgas Kozlovskas vadībā.
14. jūnijā topošajiem ģimenes ārstiem
bija iespēja aplūkot Kandavas poliklīnikas
telpas un iepazīties ar ģimenes ārstu praksēm, dr. Skaidrītes Jurēvicas un dr. Annas
Piebalgas pavadībā, kuras sniedza padziļinātāku informāciju par darba specifiku,
tieši Kandavas novadā. Studenti apmeklēja
arī Sociālo dienestu, lai uzzinātu par sadarbības iespējām abu institūciju starpā.

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 7 (171).
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

Viesošanās laikā topošajiem ārstiem bija
iespēja iepazīties un radīt pirmos priekšstatus par Kandavu. Viesi aplūkoja un iepazinās ar Kandavas Mākslas un mūzikas skolu, vecpilsētu un Promenādi, Bruņinieku
pilskalnu, kā arī apmeklēja Kandavas kartodromu, kur tika sniegta iespēja izmēģināt
savas iemaņas braukšanā ar kartingu trasē.
Semināra dalībnieki viesojās arī Kandavas
novada muzejā, kur neoficiālā gaisotnē
baudīja ozolzīļu kafiju, iepazinās ar muzeja
ekspozīciju, noskatījās videofilmu par Kandavas novadu un vakarēja Evitas Bērziņas
muzikālo priekšnesumu pavadījumā.
Ģimenes ārstu rezidentu seminārs tika
rīkots pēc domes priekšsēdētājas Ingas
Priedes iniciatīvas, lai piesaistītu Kandavas
novadam jaunos speciālistus – ģimenes ārstus. Rezumējot kopā pavadīto laiku, uzzinājām, ka topošie ārsti ir jutušies gaidīti un
viesmīlīgi uzņemti, kā arī iemīlējuši mūsu
skaisto pilsētu. Daļa no viņiem jau ir atraduši darba iespējas, bet daļa solījās apsvērt
domu par darba iespējām Kandavā.

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

