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“Ja patīk tas, ko
dari, var lielas lietas
paveikt!”

6. lpp. >
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Skolas laiks sākas – ir septembris klāt!
Ar pavisam vasarīgām dienām
beidzies augusts un šobrīd
aizvadām septembra pirmo
nedēļu. Sācies jaunais mācību gads, un vasarā tik klusās
skolas atkal, piebirušas bērnu
smiekliem un čalām, zum kā
čaklu bišu strops.
Dagnija Gudriķe

30. augustā novada izglītības darbinieki pulcējās Kandavas kultūras namā uz
gadskārtējo izglītības iestāžu darbinieku konferenci, kurā izvērtēja aizvadītā gada rezultātus un sumināja
“Gada skolotājus 2019”.
Par mūža ieguldījumu izglītības darbā ar Kandavas
novada domes pateicību tika
apbalvota Zantes pamatskolas
skolotāja Anita Krūtaine. Izglītības pārvaldes atzinības rakstus
par mūža ieguldījumu saņēma
profesionālās izglītības pedagogi
Mākslas un mūzikas skolā Inese Balode, Inga Brīniņa un Ērika Klauberga.
Nosaukumu “Gada skolotājs 2019” ieguvuši: pirmsskolas pedagogs – Evija Jansone no PII “Zīļuks”; sākumskolas pedagogs – Ivita Leja no Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas; pamatskolas pedagogs – Baiba
Leitarte no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas; vidusskolas pedagogs – Mārīta Berga
no Kandavas Reģionālās vidusskolas; profesionālās izglītības pedagogs Rūdolfs Vizulis
no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma,
viņš saņēma arī Izglītības pārvaldes atzinības rakstu par mūža ieguldījumu profesionālajā izglītībā; profesionālās ievirzes pedagogs – Ilze Baumane no Kandavas Mākslas
un mūzikas skolas.
Novada Izglītības pārvaldes pateicības
saņēma pedagogi Inguna Putāne (Zemītes
pamatskola), Gita Kleinberga, Olita Nordena (Kandavas Reģionālā vidusskola), Zane
Laktiņa (Vānes pamatskola), Dace Rumika
(Kandavas Lauksaimniecības tehnikums),
Indra Bāliņa (Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola), Jānis Bambis (Kandavas novada
Bērnu un jaunatnes Sporta skola), Sonora
Grinberga (Kandavas Deju skola).

Gada skolotājs
2019
Gaismas nesējs
2019 – Ieva Ozoliņa

Tāpat kā katru gadu, tika pasniegta balva “Gaismas nesējs 2019”, kuru šogad saņēma Kandavas jauniešu centra “Nagla” vadītāja Ieva Ozoliņa.
Pasākumā tika sveikti arī jaunie pedagogi, kas uzsākuši darbu izglītības jomā:
PII “Zīļuks” pirmsskolas pedagoģe Kerija
Fedorenko, Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma direktora vietniece mācību darbā Līva Savčenko, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma rasēšanas skolotājs Renārs
Krūmiņš, Zemītes pamatskolas direktores
pienākumu izpildītāja Egija Šīmane, Vānes
pamatskolas sociālo zinību un mūzikas skolotāja Laima Baumane, Zantes pamatskolas
skolotāja Anda Besere, Mākslas un mūzikas
skolas pedagoģe Linda Ekere, Cēres pamatskolas skolotāja Daina Kurpniece un Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste
Agita Riekstiņa.
Izglītības darbiniekus, uzsākot jauno
darba cēlienu, uzrunāja Kandavas novada
domes priekšsēdētāja Inga Priede, vēlot izturību, spēku, enerģiju turpmākajā izglītības
ceļā, kuru šogad atkal gaida jaunas reformas.

Skolēnu skaits
Kandavas novada skolās
uz 1. septembri

Kā sirsnīgs novēlējums visiem izglītības
jomā strādājošajiem, konferences nobeigumā izskanēja Izglītības pārvaldes vadītājas Lienes Šnikvaldes vārdi: ”Nekaunieties
uzdrīkstēties piedzīvot kolosālus mirkļus,
dzīvi dzīvot kā paša sarakstītā un izsapņotā
pasakā! Ik mirkli sev mest arvien jaunus izaicinājumus, mainīties, augt, vairot un kopt
sevī un savos skolēnos labo!”

Pavisam novadā skolas gaitās (kopā ar
pirmsskolu) šogad dosies 1251 audzēknis,
no tiem 76 pirmklasnieki. Cēres pamatskolā
mācīsies 88 skolēni, 8 pirmklasnieki; Vānes
pamatskolā 101, 8 pirmklasnieki; Zemītes
pamatskolā 96, no tiem 4 pirmajā klasē;
Kandavas novada Zantes pamatskolā 107,
7 pirmklasnieki; Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolā 373 audzēkņi, 33 pirmajā klasē;
Kandavas Reģionālajā vidusskolā 277,
16 pirmklasnieki. Kandavas Lauksaimniecības
tehnikumā mācīsies 360 audzēkņi, Kandavas
PII “Zīļuks” 209 mazie novadnieki.
Kopējais izglītojamo skaits novadā – 1611.

(Kandavas novada Izglītības pārvaldes dati uz 1.09.2019.)
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Būt
vienotiem!

Ar

rudens ziedu smaržām, bērnu un jauniešu čalām, atkal
iestājies jauns posms
ikviena dzīvē. Sācies skolas laiks. Kādam tā ir pirmā diena pirmsskolā, kādam skolas solā, bet kāds devies iekarot
jaunas virsotnes augstākajās mācību
iestādēs. Bieži vien lielākais satraukums
ir tieši vecākiem un vecvecākiem, rūpēs, kā viņu lolojumam klāsies. Tāds ir
dzīves ritums, katras pārmaiņas ved uz
jauniem izaicinājumiem un, pēc vasaras mierīgā dzīves ritma, laiks darbīgam
ražas laikam. Vasarai aizejot esam uzkrājuši spēkus jaunam darba cēlienam,
saņēmuši pozitīvu lādiņu ciemojoties
mūsu novada skaistākajās vietās un
krāšņākajās sētās.
Prieks un gandarījums, ka izdevies
paveikt ko labu vai sakārtot kādu vietu
novadā, lai iedzīvotājiem būtu prieks
šeit dzīvot. Skumji, bet ir jāatzīst, ka
valdības un Saeimas darbs kavē Latvijas attīstību, uzliek aizvien lielāku slogu pašvaldībām, un, kas vēl bēdīgāk,
veicina iedzīvotāju aizplūšanu no lauku reģioniem. To pierāda arī augstāko
valdības ierēdņu paustais, straujā tempā
virzoties uz administratīvi teritoriālo
reformu. Kā būs, to pagaidām nezina
neviens, bet mans aicinājums ir nepadoties un neļauties tikt apdalītiem. Varbūt
ir pienācis laiks iziet ielās, lai nosargātu
sava novada robežas, tā paglābjot savas
izglītības iestādes, kultūras centrus, uzņēmumus, pagastus no iznīcības?!
Esam un turpināsim būt savam novadam piederīgi! Leposimies ar to, kas
mums ir! Būsim vienoti sava novada
aizstāvībai, lai nepazaudētu savu identitāti un nepazustu metropoles drūzmā.
Vēlot visiem izturību,
enerģiju un spēku,
Inga Priede, Kandavas novada
domes priekšsēdētāja
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Konkursa “Diženi Kandavas novadā”
ciemojas Zemītes un Matkules pagas
Augustā noslēdzās konkursam “Diženi Kandavas novadā 2019” pieteikto dalībnieku
vērtēšana. Kā pēdējos komisija apciemoja Zemītes un
Matkules pagastus.
Dagnija Gudriķe

Zemītē strādīgu un čaklu
ļaužu netrūkst!

Zemnieku saimniecība “Lapsas” Zemītes pagastā pieteikta nominācijā “Sakoptākā zemnieku saimniecība”.
/ Interviju ar “Lapsu” saimniekiem Aritu un Gunti Krūmiņiem lasiet šajā informatīvā izdevuma numurā sadaļā – Vārds
uzņēmējiem/
Daudzdzīvokļu māja “Skaistkalni” Grenču ciemā pieteikta nominācijā
“Krāšņākā daudzdzīvokļu māja”
Iekopt mājas apkārtni Guntis Gulbis
sācis no laika kopš dzīvo “Skaistkalnos”,
ap 1982.gadu. Puķu dobes ierīkojuši un
kārtībā uztur abi ar sievu Guntu, paši par
saviem līdzekļiem, viņi mīl skaistumu sev
apkārt, tādēļ arī darbojas. Katru gadu rožu
dobe tiek papildināta, nopērkot pa kādam stādiņam, lai krāšņums vairojas. Aiz
mājas, ar projekta “Sabiedrība ar dvēseli”
palīdzību, tapis sporta laukums, materiālu
iegādei bijis neliels finansējums, bet iekārtošanu veikuši pašu spēkiem. Dabūjuši pat
prēmiju, par ko nopirkts zāles pļāvējs.
Zemītes pagasta “Zemzari” – “Skaistākais dārzs”
“Zemzaru” sētā komisiju sagaidīja mājas saimniece Ausma Kvedova ar meitu
Lieni Stavro. Viņas pastāstīja, ka iekopt
puķu dārzu sākušas pirms vairākiem gadiem, pamazām paplašinot stādījumus,
palīgu esot daudz- bērni un mazbērni.
“Zemzaros” Kvedovi dzīvo jau vismaz trīsdesmit gadus, iegādājušies māju par pajām
no kolhoza. Kādreiz pie pašas mājas bijis
sakņu dārziņš, kā katram latvietim, bet
tagad tas pārtapis par krāšņām puķu dobēm. Dārzs ir neliels, bet skaists, nekas nav
speciāli izcakots, zālājs nopļauts, taciņas
izravētas, pagalmā izveidota atpūtas vieta
un šūpoles, viss tiek darīts ne izrādīšanai,
bet pašu priekam. Konkursam viņus, par
pārsteigumu pašiem, pieteikuši kaimiņi.
Zemītes pagasta “Stādu darbnīca”
startē kā “Darbīgākais uzņēmums”
“Stādu darbnīcā” saimnieko Sarmīte
un Almants Immermaņi. Sarmīte pastāstīja, ka ar puķu audzēšanu nodarbojoties
jau vismaz 18 gadus, bet Zemītes pusē ir
tikai kādu piekto gadu. Līdz ar to viss ir
jauns, gan siltumnīcas, gan stādījumi. “Sākām 2015.gada rudenī, kad uzcēlām pirmo siltumnīcu.” Vaininieks esot Almants,
kas viņu šurp atvilinājis. Sarmīte atnākusi
ar savām zināšanām un pieredzi, bet bez
dzīvesbiedra nekas nenotiktu. “Kad vēl
draudzējāmies, Sarmīte man izmeta, vai es
siltumnīcu viņai uzbūvēšot?!Un kāpēc gan
nē! Tā tas sākās!” Nākamajā gadā sapratuši, ka ar vienu siltumnīcu ir daudz par
maz, piecēluši vienu trešdaļu klāt, tad vēl
vienu... Almants stāsta, ka daudzi atbraukušie brīnās par nosaukumu- stādu darbnīca- ko te remontējot?! Un nesaprotot,

ka darbnīca jau ir no vārda- darbs, kas nozīmē nevis remontēt, bet darīt. Pamatprodukcija esot puķu stādi, bet, lai siltumnīcas
pēc tam nestāvētu tukšas, audzējot dārzeņus- tomātus, gurķus, papriku un vēl šo to.

Matkulē dižas sētas un
radoši novadnieki

“Kalnalangsēde” Matkules pagasts “Sakoptākā privātmāja”
“Kalnalangsēdē” vērtētājus sagaidīja
jaunā saimniece Inese Ozola- Zaļā. Viņa
pastāstīja, ka šeit dzīvojot tikai divus gadus
un īstie saimnieki ir vīra vecāki- Guntis un
Līga Zaļie. Visi stādījumi, kurus aprūpē
Inese ir nesen stādīti, nav vēl īsti ieaugušies un izpletušies. Skaistums viņu mājas
daļā ir pašā sākuma stadijā. Tomēr, paskatoties atpakaļ, pa šiem diviem gadiem ir
daudz izdarīts. “Esmu ieprecējusies šeit un
jau no pirmās dienas iemīlējos skatā, kas
no šejienes paveras uz visām pusēm. Te ir
brīnišķīgs saulriets, varu sēdēt un baudīt
to katru vakaru. Pamazām iekopjam mājas apkārtni. Ir mums sētā arī savs stārķu
pāris.”
“Lielskudras” Matkules pagastā- “Dižākā lauku sēta”.
“Lielskudras” no ceļa puses paslēpušās aiz dzīvžoga un tikai mājas čukuri
pamanāmi. Toties sētā iebraucot, uzreiz
redzams, ka tā diža – plašums un lauku
miers, gribas sacīt, izstaro no katra stūra.
Māju saimniece Austra Ozoliņa-Lautenbaha arī izstaro enerģiju un pretimnākšanu. Viņā jūtams tas īpašais sirds siltums
un atvērtība, kas ne katram dota. Izrādot
savu plašo sētu, saimniece stāsta, ka sētu
kārtībā uzturot ar daudzo draugu palīdzību, jo viņa esot palikusi ar kapiņiem un
viena, tad nu visus, kas te ciemojas, liekot
pie darba. Neaizstājams palīgs esot pagasta
Juris, jo viņam par visu savas vīzijas, kurš
cits gan tos akmeņus tā būtu izlicis! Jūlijā četras dienas “Lielskudrās” ciemojušies
čellisti, viņas absolventi. Austra ir mūziķe,
spēlējusi čellu Latvijas Nacionālās operas
simfoniskajā orķestrī. Viņas skolotājs bijis kādreizējais LNO orķestra čellu grupas
koncertmeistars, čellists Jānis Sproģis. Sagaidot vērtētājus Austra aizsējusi skaistu
priekšautu ar skudru, kas spēlē čellu. Karoga mastā attiecīgos gadījumos tiekot pacelti trīs karogi- čellistu karogs, novada karogs un valsts karogs, jo trīs masti, lai visus

Dārza romantika “Lielskudrās”

vienā reizē uzvilktu, neesot. Visi mūžzaļie
augi 99% esot no viņas vecāku Rīgas dārza,
kas ar spraudeņiem šeit atvesti un iestādīti
2008.gadā. Neviens ainavu arhitekts sētas
iekārtošanā nav pieaicināts, kā pati gribējusi, tā darījusi. Kas no tā iznācis, lai nu
vērtējot.
Matkulniece
Anta
Birkenšteina pieteikta nominācijā “Radošākais
novadnieks”.

Anta Birkenšteina savā darbnīcā

“Skaistākais dārzs” Zemītes pagastā “Zemzari”

AKTUALITĀTES

www.kandava.lv

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

3

vērtēšanas komisija
astos

Konkursa “Diženi Kandavas novadā 2019”
uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks
Novada uzņēmēju un zemnieku ballē š.g.
22. novembrī Valdeķu kultūras namā.

Ceļa atklāšana –
gadsimta notikums Cērē
28. augustā, svinīgos apstākļos ar lentas griešanu, teatralizētu
uzvedumu, dāvanām, šampanieti, kūkām un pikniku ar gardu
zupu noslēgumā, atklāja Cēres ceļu, kas pēc 40 gadu gaidīšanas,
beidzot ieguvis gludu asfaltbetona segumu.
Dagnija Gudriķe

Dienas noslēgumā vērtēšanas komisija
pabija ciemos darbnīcā pie Antas Birkenšteinas Matkules centrā. Šajā vietā Anta
ir tikai gadu un katra vieta jau rada savu
radošumu. Kad strādājusi pagastā viņai
vēl neesot bijusi attiecīgā izglītība, pašmācības ceļā jau 13 gadu vecumā apguvusi
šūšanas prasmes, bet profesionālo izglītību
ieguvusi 2007. gadā. Šūšanas stāžs kā tāds
ir jau 40 gadus. Absolvējot Matkules pamatskolu, Anta pati sev uzšuvusi izlaiduma kleitu. Anta mācījusi meitenēm šūšanu, strādādama asociācijā “Dzīvesprieks”,
viņa pati ir gandarīta par to. Ja no desmit
meitenēm viena apguvusi šūšanu, tad tas
ir labs procents. “Šūšanai ir jābūt asinīs,

Krāšņās petūnijas “Kalnalangsēdē”

iemācīt var elementāras lietas, bet lai kaut
ko radītu, tam jābūt no dabas dotam! Šuju
tērpus Kandavas Deju skolai, jo pati esmu
dejotāja, zinu, ko un kā vajag, kā to visu
dabūt gatavu. Teātri apšuju, deju kolektīvus, lielus un mazus, jaunus un vecākus,
šobrīd Zemītes Eiropas dejotājas. Darinu
arī tepiķīšus, visādas smukas un praktiskas
lietiņas.”

Stādu darbnīca – Sarmīte un Alvils
Immermaņi

Paldies visiem projekta īstenotājiem
sacīja Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede: VAS “Latvijas valsts ceļi”
speciālistiem, valdes priekšsēdētājam Jānim Langem, Tukuma nodaļas vadītājam
Harijam Lācaram un projektu vadītājam
Robertam Lagzdiņam, būvniekiem, SIA
“Strabag” Pēterim Lejniekam un būvnieka
apakšuzņēmējam - SIA ,,VIA››, projektu
vadītājam Mārtiņam Miķelsonam, kā arī
projekta autoriem - SIA ,,BRD projekts’’
Uldim Bušam un darbu būvuzraudzības
A/S “Ceļu projekts’’ būvuzraudzei Anitai
Bukavai. Pateicību saņēma arī VAS ,,Latvijas Autoceļu uzturētājs’’ Talsu CR Tukuma
nodaļas darbu vadītājs Aigars Goldbergs,
kurš veic visu valsts autoceļu uzturēšanu
Kandavas novada teritorijā, tai skaitā jaunajā asfalta ceļa posmā uz Cēri.
Inga Priede pakavējās ceļa būvēšanas
vēsturē un peripetijās tā izbūves gaitā. Ceļa
būvniecība tika uzsākta 2018. gada augustā, un. kā uzsvēra priekšsēdētāja, pats Dievs
ir stāvējis mums klāt, jo ja būvniecība būtu
uzsākta šogad, tad noteikti gala rezultātā
ceļš nebūtu noasfaltēts, kā tas noticis ar
daudziem ceļiem Latvijā šogad, kur būvdarbi apturēti. “Mums jau laukos ceļus nevajag, mums ir metropole – Rīga! Satiksmes
ministrs Tālis Linkaits, viesojoties Kandavā
darba vizītē sacīja, ka šis ceļš ir liela kļūda,
un ministrijai tagad jāattaisnojas, kāpēc
tāds ir izbūvēts. Mums šis ceļš ir svarīgs,

šeit atrodas valsts nozīmes karjers, no kura
tiek ņemtas smiltis grants ceļu izbūvei visā
Latvijā, šeit diendienā tiek izvests tūkstošiem kravu, pārvietojoties lielajām grants
mašīnām, līdz ar to, īpaši rudeņos un pavasaros, ceļš ir neizbraucams, bet vasarās
vietējie iedzīvotāji pat neredz kādā krāsā
ir koki un zāle. “ Priekšsēdētāja uzsvēra, ka
Cēres ceļa atklāšana, tas ir gadsimta notikums Cēres un arī novada iedzīvotājiem.
“Gaidījām divdesmit, trīsdesmit gadus un
pie četrdesmitā gada beidzot esam sagaidījuši! Neticami, bet sagaidījām!”
To, ka šis ceļš ir svarīgs, apliecināja
kuplais pagasta iedzīvotāju pulks, kas ar
ovācijām un saucieniem, apsveica visus
projekta īstenotājus un bija sarūpējuši ziedus un cienastu. Kopumā projekta ietvaros
pārbūvēti un asfaltbetona segumu ieguvuši
9,7 kilometri ceļa, un tas izmaksāja 4,7 miljonus eiro.
Kā atklāšanā atzina klātesošie, tas tiešām ir gadsimta notikums Cērē, gaidīts
kopš valsts neatkarības atjaunošanas. “Mēs
esam ļoti priecīgi un laimīgi - mums Cērē
beidzot ir asfaltēts ceļš! Šķirsim jaunu vēstures lapu, domāsim par biznesu, lai mūsu
Cēre iet tautiņās! Paldies visiem!”
Tagad zāle un koki Cēres ceļa tuvumā
atguvuši zaļo krāsu, starp zobiem vairs nečirkst smiltis, veļu var izkārt žāvēties dārzā,
horizonts ir brīvs no putekļu mākoņiem un
uz dzīvi arī – skaidrāks skats! Pa ceļu beidzot var pārvietoties droši, jo ceļš ir tāds kā
Filadelfijā!

ĪSZIŅA

Mainīs daļu no Pulvertorņa jumta seguma

Sporta laukums “Skaistkalnos” Zemītes pagasts

Jau informējām, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
atbalstījusi Kandavas novada domes iesniegto projektu par
Pulvertorņa jumta rekonstrukciju. Projekts saņēmis atbalstu 8000
eiro apmērā jumta konstrukciju un bojātā seguma daļējai nomaiņai.
Būvdarbi sākušies un plānots, ka tie noslēgsies novembrī.
Iepriekšējā gadā tika ierīkoti logu slēģi un durvis, kas pasargā
vienu no Kandavas svarīgākajiem objektiem no piegānīšanas
un demolēšanas. Diemžēl, jumta segums no vandāļiem netiek
pasargāts, jo pusaudži to izmanto kā mērķi, metot uz jumtu akmeņus, pudeles un citas lietas.
Aicinām ikvienu iedzīvotāju, kas redz šīs huligāniskās izdarības, zvanīt pašvaldības policijai, vai arī
nofotografēt vandāļus atpazīšanai, pasargājot mūsu Valsts Kultūras pieminekli no bojāšanas. Pie
Pulvertorņa tiks uzstādītas arī novērošanas kameras, kas ļaus fiksēt pārkāpumus.
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DOMES LĒMUMI

Domes ārkārtas sēdē 14. augustā pieņemtais lēmums
• Lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”’ kapitāla daļu iegādi netika pieņemts.

Domes sēdē 29. augustā pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 15 “Par transporta nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Kandavas novada pašvaldībā un kārtību, kādā
tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem
Kandavas novadā”. Nosūtīti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai
(atturas – R. Fabjančiks, D. Rozenfelds)
• Ar 2019. gada 1. septembri atbrīvoja Marutu Vilumsoni no Zemītes pamatskolas direktora amata. Ar
2019. gada 2. septembri Zemītes pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas amatā uz laiku līdz
1 gadam apstiprināja Egiju Šīmani.

Finanšu jautājumi

• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 193 308
EUR ar izņemšanu 2020. gadā, ar atmaksas termiņu
20 gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu likmi
un atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu,
pamatkapitāla palielināšanai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” Eiropas savienības Kohēzijas
fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/004 „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot
jauna posma būvniecību Kandavā” īstenošanai,
aizņēmuma atmaksu garantējot no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem. (pret – D.
Rozenfelds)
• Nolēma atļaut atsavināt šādus domes īpašumus:
1) dzīvokli „Birzītes”-2, Zemītes pagastā, nosakot
pārdošanas cenu 1500 EUR.
2) dzīvokli „Imuliņas”-2, Vānes pagastā. Dzīvokļa
pārdošanas cena 800 EUR .
3) dzīvokli „Jauda 1”-2, Kandavas pagasts, rīkojot
izsoli ar augšupejošu soli

4) dzīvokli „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, rīkojot
izsoli ar augšupejošu soli
5) dzīvokli „Jauda 1”-19, Kandavas pagasts, rīkojot
izsoli ar augšupejošu soli
6) nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 3A, Matkule,
Matkules pagasts, rīkojot īpašuma izsoli ar augšupejošu soli
7) dzīvokli Lielā iela 12-2, Kandava, rīkojot izsoli ar
augšupejošu soli
8) zemi „Grantiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads, organizējot pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma ēku
(būvju) īpašniekam, saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 44.1 pantu. Nekustamā
īpašuma – zemes nosacītā cena 30 000 EUR;
9) zemi,0,1134 ha Priežu ielā 8A, Kandava pārdošanu
par brīvu cenu, piedāvājot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma ēku (būvju) īpašniekam, saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1
pantu. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 2500 EUR .

Sociālie jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12 “Par sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršanu”, Nr.13 „Par materiālā
atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā” un Nr.14“Par
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”. Saistošie
noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Nolēma izīrēt pašvaldības nelabiekārtotu divistabu
dzīvokli Skolas ielā 10-3, Zantē, Zantes pagastā ar kopējo platību 45,6 m2; labiekārtotu vienistabas dzīvokli Apiņu ielā 10-10, Kandavā ar kopējo 58,3 m2, kam
noteikts speciālistam izīrējamās telpas statuss (atturas – D.Rozenfelds). Izīrēja sociālo telpu sociālajā

mājā Ķiršu ielā 10, Kandavā (atturas D. Rozenfelds,
R. Fabjančiks), dzīvokli Lielā ielā 38-5 Kandavā (atturas – D. Rozenfelds, R. Fabjančiks).

Citi jautājumi

• Apstiprināja iedzīvotāju aptaujas „Par iedzīvotāju
teritoriālo reformu Kandavas novadā” rezultātus.
Kandavas novada domes deputāti pieņēma lēmumu
atstāt negrozītas Kandavas novada robežas, pamatojoties uz iedzīvotāju aptauju, Latvijas Pašvaldību
savienības valdes lēmumu, ES hartas 5. punktu. (balsojot par – 13; pret – D. Rozenfelds).
• Ar 2019. gada 29. augustu atbrīvoja Ivaru Frīdemani
no Kandavas novada domes Medību koordinācijas
komisijas locekļa pienākumiem.
• Ar 2019. gada 30. augustu apstiprināja Kandavas
novada Iepirkuma komisijas sastāvā Sintiju Kokinu,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju,
deleģēja S. Kokinu pārstāvēt novada domi biedrībā
„Kandavas Partnerība” ar 2019. gada 1. septembri.

Komunālie jautājumi

• Nolēma nodibināt reālservitūta – ceļa servitūta tiesību uz domei piederošā nekustamā īpašuma Abavas
iela 38 daļu apmēram 531 m² platībā par labu jaunizveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
9011 001 1010 (adrese tiks piešķirta apstiprinot zemes ierīcības projektu). Servitūta lietotājs būs atbildīgs par ceļa izbūvi un uzturēšanu.

Informatīvie jautājumi

• Par ūdens patēriņu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju nodrošināšanai (SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis
Dz. Rušmanis).

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 19. SEPTEMBRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 26. SEPTEMBRĪ PLKST. 13.00

2019. gada 5. septembris

Kandavas
Šā gada 20. augustā pagāja 20
gadu, kopš atvērtas sociālā dienesta telpas Kandavā, Jelgavas
ielā 4A. Pats sociālais dienests
tika dibināts 1998. gada 2.
janvārī kā Kandavas pilsētas ar
lauku teritoriju domes nodaļa.
Ints Leitarts | Kandavas novada sociālā
dienesta vadītājs |

Atskatīsimies nedaudz vēsturē, kā dienests auga un attīstījās.
1996. gadā Kandavas pilsēta ar lauku
teritoriju pieteicās konkursam Latvijas Labklājības reformas ietvaros un uzvarēja tajā.
Pilotprojekts saucās: Sociālā dienesta darba
administrēšana.
1998. gada 2. janvārī Kandavas pilsētas
ar lauku teritoriju domes ēkā darbu sāka
Sociālā palīdzības centra divas nodaļas- informācijas un pabalstu un aprūpes mājās
nodaļa, bet aprīlī Ģimenes aprūpes nodaļa.
Tajā pašā gadā sāka rekonstruēt ēku Jelgavas
ielā 4A.
1999. gada 20. augustā ēka svinīgos apstākļos tika atklāta. Sociālās palīdzības centrs
darbu sāka 1. septembrī ar nosaukumu
“Bezpeļņas organizācija SIA Kandavas sociālās palīdzības centrs”.
2000. gadā trim esošajām nodaļām pievienojās dienas nodaļa. Tajā pašā gadā tika

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja
Par krusas un vētras
postījumiem Kandavas novadā “Par administratīvi teritoriālo
Pamatojoties uz Kandavas novada lauksaimnieku
reformu Kandavas novadā”
iesniegumiem par iznīcinātajiem vai daļēji iznīcinātajiem
sējumiem un stādījumiem, 25. jūlija novada domes sēdē tika
pieņemts lēmums vērsties pie ZM ar lūgumu LR Ministru
kabinetam izsludināt ārkārtēju situāciju Kandavas novada
administratīvajā teritorijā.
Iveta Pāža |
Uzņēmējdarbības konsultante |

Domes lēmums kopā ar lauksaimnieku
iesniegumiem un cietušo lauku fotogrāfijām tika nosūtīts gan ZM atbildīgajām
personām, gan uz Ziemeļkurzemes RLP,
kuras vadītāja Juzefa Kļava mūs informēja, ka cietušo lauksaimnieku iesniegumi ir
apkopoti un pievienoti platību maksājumu
lietām. Viņa norādīja, ka valdība šogad,
12. februārī, izskatot Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par lauksaimniecības platību apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanu”, lēma, ka zemkopības
ministram, ņemot vērā lauksaimniecības
sējumu, stādījumu un dzīvnieku apdrošināšanas iespējas, kā arī atvieglojumus
finanšu uzkrājumu veidošanai, turpmāk
Ministru kabinetā neiesniegt jautājumus
par dabas apstākļu svārstību dēļ nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanu lauksaimniekiem. Līdz ar to valsts kompensācija par
neparedzamu un nelabvēlīgu (ilgstošs sausums, lietavas, krusa u. tml.) laikapstākļu
nodarītajiem zaudējumiem vairs nav paredzēta, taču lauksaimniekiem ir pieejams
atbalsta mehānisms apdrošināšanas polišu
iegādei, ar kurām kompensējami nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītie zaudējumi.

Kandavas novada iedzīvotāju aptauja “Par administratīvi teritoriālo reformu Kandavas novadā” notika no š.g. 1. līdz 29. jūlijam.
Anita Dundure | Aptaujas organizēšanas komisijas priekšsēdētāja |

Aptauju organizēja 2019. gada 27. jūnija domes sēdē apstiprināta komisija. Iedzīvotāji savu viedokli uz jautājumu “Vai Jūs atbalstāt Kandavas novada kā patstāvīgas Latvijas
Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu”” varēja paust, aizpildot veidlapas un
iemetot tām paredzētās balsošanas kastēs visos pagastos un Kandavas pilsētā. Viena mēneša laikā aptaujā piedalījās 348 respondenti un rezultāti sekojoši: par Kandavas novada,
kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu, nobalsojuši 290
(83%) respondentu, pievienošanos Tukuma novadam atbalsta 49 (14%) respondenti, savukārt 9 (3%) respondentu viedoklis nav saprotams un veidlapas uzskatāmas par nederīgām.

Aptaujas veidlapā bija dota iespēja sniegt komentāru
un daudzi izmantoja šo iespēju.
Lai kaut kādā mērā mazinātu lauksaimnieku zaudējumus, J. Kļava minēja, ka:
1) pamatojoties uz lauksaimnieku iesniegumiem, ja platību maksājumiem pieteiktos laukus izpostījusi krusa, negaiss,
lietusgāzes u.c., tiek saglabātas tiesības par
nopostītajā laukā deklarēto kultūraugu saņemt platību maksājumus;
2) Kandavas novada zemes īpašniekiem pirmajiem, jau tūlīt pēc 16.oktobra,
tiks izmaksāts Vienotā platību maksājuma
avanss;
3) ja cietušajiem zemniekiem radīsies
problēmas ar projektu mērķu sasniegšanu
vai izpildes termiņiem, pārvalde nāks pretī
un mēģinās rast situācijas risinājumus, vadoties no katra lauksaimnieka problēmām.

Biežāk minētie iemesli, kādēļ jāsaglabā Kandavas novads:
1. Kandavas novads jāsaglabā kā patstāvīga administratīvā teritorija, jo vēsturiski tas ir izveidots kā pirmais novads
valstī;
2. Nepieciešamie pakalpojumi tiek
nodrošināti tuvāk dzīves vietai un tie ir
kvalitatīvi;
3.Finansiālie ieguldījumi koncentrēsies administratīvajā centrā Tukumā un
Kandavai finansējuma pieejamība būs
minimāla;
4. Nav ekonomiski izdevīga pamatojuma pievienoties Tukumam;
5. Jāsaglabā esošais novads, jo reforma
ir pirmsvēlēšanu solījumu iespaidā;
6. Ir lepnums dzīvot skaistajā Kandavas
novadā.

Vēlēšanos pievienoties Tukuma novadam argumentē ar to, ka:
1. Ir dažādas iestādes, kuras nav Kandavas novadā (slimnīca, bankas u.c.)
2. Apvienojot novadus, samazināsies
ierēdņu skaits;
3. Laba satiksme un ceļš uz Tukumu;
4. Mazam novadam ( Kandavai) nav
nākotnes;
5. Vēsturiski ir jau bijis Tukuma rajonā;
6. Uz Kandavu slikts ceļš.
Ir iedzīvotāji, kuri ierosina pievienoties
Kuldīgas vai Talsu novadiem. Kāds respondents aicina samazināt līdz minimumam deputātu skaitu, bet palielināt katra
pagasta pārvaldes vadītāja pilnvaras lēmumu pieņemšanā.

www.kandava.lv
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atvērts arī diabēta kabinets. 2000. gadā centra veidošanas process pamatos ir pabeigts
un pakalpojumi tiek piedāvāti iedzīvotājiem.

Sākušies fasāžu
apgleznošanas darbi
Kandavas vecpilsētā

Pateicoties kādam labdarim, kam svarīga Latvija,
savas valsts, pilsētas un novada piederība un
identitāte, Kandavas novada dome ir guvusi
iespēju vēl trijām vecpilsētas ēkām Talsu un Lielā
ielā sakārtot un apgleznot fasādes ar latviskām
dzejas rindām. Darbi jau uzsākti, tiek apgleznota
fasādes daļa, kuru rotās Ojāra Vācieša dzejas
rindas par Latviju. Pārmaiņas skars arī Lielās
ielas Nr. 30/32 un Nr. 35 ēku fasādes, uz kurām
lasīsim Laimoņa Vāczemnieka un Kārļa Skalbes
dzeju.

Uzsāksies LEADER
projektu īstenošana
Matkules un Vānes
pagastos

Ir atbalstīts LEADER projekts par Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas vietas sakārtošanu
Matkulē, un konsultējoties ar ainavu arhitektiem
pagājušajā gadā tika izstrādāta skice, kā šī
vieta varētu izskatīties. Tikko ir noslēdzies arī
iepirkums par būvdarbiem, un līgums par darbu
veikšanu ir noslēgts ar “AB Būvniecība”, kas
jau iepriekš labā kvalitātē un īsā laika posmā
izveidoja gājēju celiņu pie Vānes pagasta
administratīvās ēkas. Darbus plānots paveikt
vēl šī gada laikā un tie izmaksās 21139,69 eiro/
t.sk. PVN/ no kuras daļa - 19025,72 eiro, ir ES
līdzfinansējums.
Ar pašvaldības atbalstu, biedrība “Ģimeņu un
audžu ģimeņu klubiņš “Prātnieki””, strādā pie
“Zaļās klases” projekta īstenošanas Vānē, kas
arī saņēmis atbalstu LEADER projektu konkursā.

SPC (sociālās palīdzības centrs) darbu
sāka ar piecām nodaļām. Vienlaicīgi tika
veikta darbinieku apmācība Gotlandē.

Sociālais centrs piedalījās projektā un
ieviesa GMI(garantētais minimālais ienākums) pabalstu. Tika ieturēts sociālās

ĪSZIŅAS
Projekta ietvaros uz vecā pagraba pamatiem, kas
atrodas Vānes pamatskolas pagalmā, plānots
izbūvēt terasi, kur varētu notikt nodarbības brīvā
dabā, izmantojot dažādus dabiskos materiālus.

Promenādes rotaļu
laukumā uzstādīs jaunu
aprīkojumu

Septembra sākumā Promenādē tiks uzstādīts
jauns rotaļu laukums, kas arī ir viens no
atbalstītajiem LEADER projektiem. Vecais
rotaļu laukuma aprīkojums ir nolietojies, tas
ir demontēts un tiks uzstādīts Kūrorta ielas
daudzdzīvokļu māju pagalmā, izmantoti derīgie
rotaļu elementi, tos iespēju robežās salabojot
un atjaunojot ar iedzīvotāju līdzdalību. Jauno
iekārtu izgatavošana un uzstādīšana izmaksās
14 634,95 eiro /ar PVN/ un darbus veiks SIA
“GoPlay”.

Beidzot taps laivu
piestātne pie Abavas tilta

Drīzumā būtu jāsākas darbiem Abavas upes
krastā, kur tiks veidota laivu piestātne. Daļa no
tās izvietosies uz pontoniem un ziemas periodā
būs no upes izceļama. Līgums ar būvnieku ir
noslēgts, un iepirkuma rezultātā darbus veiks SIA
“Smart Energy”. Projekta termiņš - nākamā gada
pavasaris. Projekts atbalstu guvis Valsts vides
fondā, no kura 30% ir domes līdzfinansējums.
Kopējās darbu izmaksas - 33 004 eiro/bez
PVN/. Galvenokārt šī summa segs laipas jeb
piestātnes izbūves izmaksas. Savukārt celiņa
atjaunošana, kas sākotnēji plānota, un kas arī
atvieglotu piekļuvi upes krastam, šajā projektā
nav paredzēta un šobrīd tiek atstāta kā nākotnē
īstenojama iecere.

Finiša taisnē grants ceļu
būves projekti

Pabeigti būvdarbi projekta “Vānes pagasta ceļa
Nr. 5 “Vāne-Mehdarbnīcas-Bēlerti” pārbūve ”,
Nr.18-08-A00702-000092 ietvaros. Projekta

kopējās izmaksas ir 208 748,13 EUR, publiskā
finansējuma apmērs ir 115 581,43 EUR,
Kandavas novada domes līdzfinansējums
93 166,70 EUR.
Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica
SIA “PRO AKVA”. Grants ceļu pārbūves darbus
veica SIA “Meliorceltnieks” un būvuzraudzību
veica SIA “RS Būvnieks”.
Projekta mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem,
lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem
uzlabot ceļa infrastruktūru, lai vietējiem
iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas attīstīt
zemnieku saimniecības un mazos uzņēmumus,
lai saglabātu apdzīvotību lauku reģionos.
Projekta ietvaros tika veikta ceļa konstrukcijas
pārbūve un pastiprināšana, tika veikta sāngrāvju
rakšana un esošo novadgrāvju tīrīšana, noņemts
apaugums no brauktuvju malām, nomainītas
esošās caurtekas uz jaunām plastmasas
caurtekām, kā arī tika likvidēti koki un krūmi.
Kandavas novada grants ceļu pārbūvei kopējā
valsts un Eiropas Savienības dotācija bija 1,3
miljoni. Kopumā tika pārbūvēti 25 km Kandavas
novada ceļu ar grants segumu.
Silva Ivuškāne, projektu vadītāja
Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests

Zemītes pamatskolai jauna
direktores pienākumu
izpildītāja

29.augusta Kandavas
novada domes sēdē par
Zemītes pamatskolas
direktores pienākumu
izpildītāju tika apstiprināta
Egija Šīmane (attēlā).
Egija Šīmane nāk no Džūkstes puses, kur beigusi
vidusskolu, studējusi Daugavpils universitātē
sporta skolotājos. Zemītes pamatskolā strādā
par sporta skolotāju.
Līdzšinējā Zemītes pamatskolas direktore
Maruta Vilumsone ir uzrakstījusi atlūgumu, un
turpmāk strādās Tukuma Raiņa ģimnāzijā.

politikas kurss, lai pēc iespējas mazāk bērnu un pieaugušo nonāktu aprūpes institūcijās, bet varētu turpināt dzīvot ģimenēs,
savās mājās un saņemtu nepieciešamos
pakalpojumus.
Tika izvērtētas visas programmas un
2002. gadā pilotprojekts noslēdzās ar Pasaules bankas direktoru revīziju.
2002. gada 1. jūnijā SPC kļūst par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūru “Kandavas novada sociālās palīdzības
centrs”.
2009. gadā novadam pievienojās Zantes
un Vānes pagasti, kļuvām bagātāki darbinieku un iedzīvotāju skaita ziņā.
2010. gadā vēlreiz mainīja nosaukumu, kļuvām par Kandavas novada domes
pašvaldības aģentūru “Kandavas novada
sociālais dienests”. Tāds ir arī pašreizējais
nosaukums.
2011. gadā 12. aprīlī centrs kļuva par
ārstniecības iestādi, pievienojās medicīniskā
aprūpe mājās, Zantes ārsta palīga prakse un
Cēres ārsta palīga prakse.
Dienestā šobrīd ir sešas nodaļas: informācijas un pabalstu; aprūpes mājās; rehabilitācijas; ģimenes atbalsta; medicīniskā
aprūpe mājās un dienas nodaļa.
Mūsu zelta fonds ir darbinieki, gan šobrīd strādājošie, gan kolēģi, kuri dienestā
šobrīd vairs nestrādā.
Visiem darbiniekiem saku lielu paldies
par viņu darbu un ieguldījumu dienesta attīstībā un novēlu izturību, pacietību, ticību
saviem spēkiem un veselību.

Pēdējie šajā vasarā pagasta
svētkus svin zemītnieki
Ierasti augusta izskaņā uz svētkiem Zemītē
pulcējas sportot gribētāji un pagasta svētku
baudītāji no tuvākām un tālākām vietām.

Vēlos pateikt paldies visiem, kas piedalījās,
atbalstīja un darbojās, lai svētki dotu prieku un
gandarījumu. Paldies sportistu darba grupai un
Līgai ar Robertu par sporta notikumu koordināciju, seniorēm Zaigai un Ērikai par gardo cienastu,
paldies pagasta saimniekam Jānītim un skolas
saimniekam Raitim par svētku teritorijas labiekārtošanu un uzpasēšanu, stiprajiem puišiem Ērikam un Eināram par īpaši smago lietu transportēšanu, jaukajām čaklajām palīdzēm Solvitai, Evitai
un Agritai par rosīgu atbalstu darbā ar bērniem,
Kultūras un sporta pārvaldes puišiem Raimondam, Jurģim, Erlenam un Gintam par koncerta
tehnisko nodrošinājumu. Vislielākais paldies
Kandavas novada domei par svētku finansēšanu
un Zemītes pagasta pārvaldes vadītājai Ritai par
aktīvu līdzdarbošanos un pasākuma atspoguļošanu interneta vidē!
Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt savu
ikdienu krāsaināku!
Ērodeja Kirillova, Zemītes TN vadītāja
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Baltijas ceļam šogad – 30
2019. gada 23. augustā pagāja
tieši trīsdesmit gadi kopš unikāla notikuma triju Baltijas
tautu vēsturē – Baltijas ceļa.
Aksilda Petrevica, | Kandavas novada
muzeja vēsturniece |

1989. gada 23. augustā plkst. 19.00 no
Tompea pils pakājes Tallinā, šķērsojot visu
Igauniju, Latvijā, izejot cauri Rīgai, pāri
Daugavai, aizvijoties pa Lietuvas ceļiem līdz
pat Ģedimina torņa pakājei Viļņā, apmēram
divi miljoni cilvēku sadevās rokās, lai atgādinātu pasaulei netaisnību, kas tika nodarīta
latviešu, igauņu un lietuviešu tautām 1939.
gada 23. augustā. Divas totalitāras lielvaras
Eiropā – PSRS un nacistiskā Vācija toreiz
noslēdza slepenu vienošanos, kurā izlēma
Baltijas tautu likteņus.

Jau 1986. gadā bijušie Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas politieslodzītie ierosināja, ka šajā
datumā vajadzētu rīkot akcijas, kas atgādinātu
par Ribentropa un Molotova parakstītajiem

slepenajiem protokoliem. 1987. gada 23. augustā Tallinā, Rīgā un Viļņā notika protesta
akcijas, kuras izklīdināja toreizējās varas iestādes. 1988. gadā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

2019. gada 5. septembris

sākas plaša nacionālo kustību veidošanās –
Latvijā tiek nodibināta Latvijas Tautas fronte, Lietuvā – Sajūdis, Igaunijā – Rahvarinne.
Triju valstu nacionālo kustību rezultātā tad
arī tiek realizēta šī 600 km garā, nepārtrauktā
cilvēku ķēdes akcija.
2009. gada 30. jūlijā šī akcija tika ietverta
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa”
starptautiskajā reģistrā kā visai pasaulei nozīmīga liecība par cilvēku vienotiem centieniem pēc brīvības.
Toreiz, pirms 30 gadiem, šajā akcijā piedalījās arī tagadējā Kandavas novada ļaudis.
Diemžēl novada muzeja krājumos ir ārkārtīgi skopas ziņas par šo notikumu un par
mūsu cilvēku dalību tajā.
Ļoti priecātos, ja cilvēki, kuri toreiz piedalījās Baltijas ceļa akcijā, dalītos ar saviem
atmiņu stāstiem un fotogrāfijām, ja tādas
saglabājušās. Tas dotu iespēju saglabāt vēsturisko atmiņu par šo īpašo notikumu triju
Baltijas valstu dzīvē.

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

1970–1975

1970. gadā no 15. līdz 22. janvārim notiek piektā Vissavienības tautas skaitīšana.
To veic pēc visai plašas programmas. Skaitīšanas lapa ir divos variantos. Veidlapā Nr.
1 ir ietverti 11 jautājumi. Pēc šīs veidlapas
aptaujā visus iedzīvotājus. Veidlapā Nr. 2 ir
vēl septiņi papildus jautājumi. Uz tiem atbild
izlases veidā 25% iedzīvotāju. Vēl skaitīšanas
programmā ir ietverta aptaujas lapa par mājsaimniecībā un personiskajā lauku saimniecībā nodarbinātajām personām darbaspējīgā vecumā un uzskaites lapa par iedzīvotāju
pārvietošanos no dzīves uz darba vai mācību vietu. Kandavā dzīvo 3801 pastāvīgais
iedzīvotājs
1970. gada 1. februārī par Kandavas zonālās slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītāju
sāk strādāt Andris Ārgalis, Rīgas Medicīnas
institūtu beidzis 1965. gadā. Viņš vada nodaļu līdz 1972. gadam
1970. gada 12. februārī pircējiem durvis ver jaunais tirdzniecības centrs „Abava”
ar kulināriju, kafejnīcu un ēdnīcu-restorānu. Tirdzniecības centra arhitekts ir Juris

Novada muzejā vēl aizvien
apskatāma izstāde “Brīvs,
kam dūša brīvam būt”

1918. gada 18. novembrī izveidoja Latvijas
Republiku. Jau četras dienas pēc tam jaunajai
valstij vajadzēja ar ieročiem aizstāvēt savu
brīvību. Sākās Latvijas Neatkarības karš, kas
ilga 628 dienas.
Atceroties šos notikumus, Kandavas novada
muzejā pagājušajā rudenī tapa izstāde ”Brīvs,
kam dūša brīvam būt”. No šā gada
30. augusta līdz 27. septembrim
vienlaicīgi muzejā var iepazīties
ar Kara muzeja ceļojošo
izstādi „Latvijas
Neatkarības karš
1918–1920”.
Aicinām visus
interesentus!

Rauziņš (1930 – 2006). Tas ir pirmais veikals
republikā, kur visos sektoros, izņemot audumu nodaļu, ievieš pašapkalpošanos. Veikala
pirmo darba dienu lentē „iemūžina” Rīgas
kinostudija. Veikalā strādā 28 pārdevēji
1970. gadā no 18. līdz 20. jūlijam Rīgā
notiek sestie Padomju Latvijas Dziesmu
svētki. Tie veltīti Komunistiskās partijas un
padomju valsts dibinātāja V. I. Ļeņina simtajai dzimšanas dienai un Padomju Latvijas
30. gadskārtai
1970. gadā uzceļ pirmo daudzdzīvokļu
kompleksa māju Kūrorta ielā. Tajā ir 18 dzīvokļi. Savukārt radiorūpnīcas strādniekiem
Ozolu ielā 7 uzceļ piecstāvu namu, bet internātskolai pabeidz sporta korpusa un mācību
darbnīcu celtniecību
1970. gadā rakstniekam un dabas draugam Rūdolfam Akeram (1886 – 1980) iznāk
grāmata „Sniegpulkstenītes zvana”
1971. gada vasarā kandavnieki saņem
pirmo piecstāvu dzīvojamo namu, ko uzceļ
Tukuma pārvietojamās mehanizētās kolonnas (PMK) celtnieki. Jaunbūves 55 dzīvokļu
saimnieki būs Rīgas A. Popova radiorūpnīcas Kandavas filiāles strādnieki
1971. gada jūlijā par izciliem panākumiem piecgades plāna uzdevumu izpildē ar
Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvo RRR
Kandavas radiomezglu ceha filiāles griezēju
Haraldu Lejnieku
1971. gadā Kandavas zonālās slimnīcas
ķirurģijas nodaļā ir 20 ķirurģiska profila gultas. Bez tam nodaļā ir izvietotas arī astoņas
ginekoloģiskās gultas
1972. gadā par Kandavas vidusskolas
direktoru sāk strādāt Imants Brūveris (1932–
1995). Viņš ir direktors līdz 1984. gadam

1972. gada 29. jūlijā par Kandavas zonālās slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītāju
sāk strādāt Zaiga Pelēce
1973. gadā Kandavas pienotavā ražotajam sviestam piešķir Valsts kvalitātes zīmi
1973. gadā Kūrorta ielā 5 uzceļ jaunu 18
dzīvokļu māju
1973. gada 4. martā nodibinās Kandavas radiorūpnīcas aušanas pulciņš, sievas
pulcējas bijušajā vidusskolas internātā Štempeļmuižā; galvenās gādātājas lomā ir Smaida Viļķena (1928 – 2019). Pirmā pulciņa
vadītāja līdz 1974. gadam ir Tautas daiļamata meistare (TDM) Austra Rāva (dz. Šints,
1914 - ?)
1973. gada 10. jūnijā Tukumā notiek
Tukuma rajona Dziesmu svētki, veltīti PSRS
nodibināšanas 50. gadadienai un latviešu
Dziesmu svētku simtgadei. Tajos piedalās
Kandavas pilsētas jauktais koris ar 32 dalībniekiem un diriģenti Ingrīdu Funku (prec.
Salaka) priekšgalā, kā arī Kandavas kultūras
nama deju kolektīvs ar vadītāju I. Maurmani. Programmu vada Ilzīte Grīnberga
1973. gada vasarā Rīgā svin latviešu
Dziesmu svētku 100. gadadienu un septītos
Padomju Latvijas Dziesmu svētkus. Svētkos
dalību ņem arī Kandavas kultūras nama
jauktais koris ar 51 dalībnieku un diriģenti
Ingrīdu Funku, Matkules ciema kolhoza „1.
Maijs” jauktais koris ar 42 dalībniekiem un
diriģenti Lidiju Doķi (dz. Gorbunova, 1931
– 2001), kā arī Kandavas kultūras nama pūtēju orķestris ar 11 dalībniekiem un diriģentu Ilmāru Bikši (1956 – 2008)
1973. gada augustā Kandavas sovhoztehnikuma diennakts bērnu dārzs no Valdeķiem pārvācas uz Kandavu, Sabiles ielu 12.
Par vadītāju strādā Māra Švāģere
1973. gadā Vecās aptiekas vadību pārņem Inta Apšvalka
1973. gadā kartingistu pulciņa vadību
Kandavas sovhoztehnikumā pārņem Hugo
Jurševskis
1973. gadā Kandavas poliklīnikā ir divi
terapeitiskie iecirkņi. Pirmajā iecirknī ir
1488 pilsētas un 1610 pierakstītie iecirkņa
iedzīvotāji, bet otrajā iecirknī – 2569 pilsētas un 572 pierakstītie iedzīvotāji. Iecirkņu
ārstes ir Elvīra Austrupe (dz. Plātere, 1925 –
2018) un Zigrīda Ārgale
1973. gadā Kandavas pienotavā ir 46
strādājošie, t.sk. 31 strādnieks

1974. gada janvārī Kandavas radiorūpnīcas aušanas pulciņam Štempeļmuižā divās izbūvētajās telpās uzstāda piecas stelles,
pulciņā darbojas 22 dalībnieces. Pulciņu līdz
1980. gadam vada Skaidrīte Sarkane
1974. gadā Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma pievieno kolhozu „Komūna”
1974. gadā sviestam, ko ražo Dobeles,
Jaunpils un Kandavas pienotavas, piešķir
valsts kvalitātes zīmi
1975. gada 1. martā uz Kandavas radiomezglu ceha bāzes dibina patstāvīgu Kandavas radiomezglu rūpnīcu (KRMR). Par rūpnīcas direktoru ieceļ Jāni Jakobovicu (1946
– 2016)
1975. gada 26. maijā Kandavas kinoteātrī skatītāji tiekas ar baletdejotāju, Latvijas
PSR Tautas skatuves mākslinieku Haraldu
Ritenbergu. Viņš ir galveno lomu tēlotājs
Rīgas kinostudijas filmās „Nauris” (1957)
un „Šķēps un roze” (1959), kā arī viens no
galveno lomu tēlotājiem filmās „Vella kalpi”
(1970) un „Vella kalpi vella dzirnavās” (1972)
1975. gada 31. maijā Kandavā, Ozolāju estrādē, notiek Tukuma rajona deju un
dziesmu festivāls „Lai dzimtenes vārdā ir
uzvara”
1975. gada jūlijā Kandavas brīvdabas estrādē „Ozolāji” notiek estrādes svētki
„Kandava-75”. Šis pasākums ir iekļauts I
Vissavienības pašdarbības mākslas festivāla pasākumu skaitā. Tradīcijas iniciators ir
Kandavas kultūras nama estrādes ansamblis
„Kolēģi”, ko vada Nikolajs Tohvs
1975. gadā Kandavas Vecajā aptiekā sākas lieli remontdarbi, remontē ne tikai aptiekas telpas, bet visu ēku kopumā; darbi velkas
līdz pat 1982. gadam; remontdarbu laikā aptieka darbojas Padomju ielā 9 (tagad Lielajā
ielā)
1975. gadā Kūrorta ielā 7 uzceļ jaunu
dzīvojamo māju
1975. gada 31. decembrī likvidē lauksaimniecības arteli „Abava” un to pievieno
Kandavas sovhoztehnikumam
1975. gadā Rīgas radiorūpnīcas (RRR)
Kandavas cehs direktora Jāņa Jakobovica vadībā pārtop par radiomezglu rūpnīcu apvienības „Radiotehnika” sastāvdaļu
1975. gadā kapitāli remontē viesnīcu, kuras pirmajā stāvā darbojas kafejnīca
„Veckandava”.
(Turpinājums sekos)

www.kandava.lv
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Novada Award jaunieši augustā pieveic 135 km gar jūru
Kandavas Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
“Nagla” augusts iezīmējās kā
starptautiskās jauniešu izaugsmes programmas “Award”
mēnesis, jo katru nedēļu norisinājās spraigas, interesantas,
daudzpusīgas aktivitātes.
Ieva Ozoliņa | Kandavas MJIC “Nagla”
vadītāja |

7. augustā notika sudraba līmeņa piedzīvojumu ceļojuma apmācības, kurās
piedalījās četri Kandavas novada jaunieši
Monta, Ketija, Emīls un Markuss, un 8. augustā jaunieši mēroja savu izmēģinājuma
pārgājienu ar nūjošanas nūjām gar jūru
maršrutā Mazirbe-Pitrags-Mazirbe 10 km
garumā. Savukārt, Bronzas līmeņa piedzīvojumu ceļojuma apmācības norisinājās
14. augustā, tajās piedalījās pieci Kandavas
novada jaunieši Elizabeta, Samanta, Ralfs,
Oskars, Laima un viens Alsungas novada
jaunietis Artuss. 15. augustā jaunieši devās
izmēģinājuma pārgājienā gar jūru maršrutā Kaltene-Roja 10 km garumā. Apmācībās
jaunieši atkārtoja Award programmas īstenošanas nosacījumus, izprata piedzīvojuma ceļojuma būtību, mācījās sniegt pirmo
palīdzību un rīkoties ārkārtas situācijās, iepazinās ar ekipējumu un pārgājiena somas

Biedrība
„Kandavas
novada
Jauniešiem”
sāk īstenot
projektu “Sāc
ar sevi!”
Sākot ar 2019. gada 1. augustu tiek īstenots
jauniešu Solidaritātes projekts “Sāc ar sevi!”,
kura mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un
pilsonisko atbildību, attīstot dabai draudzīga
dzīvesveida kustību Kandavas novadā, kā instrumentu izmantojot bezatkritumu pieeju (zero
waste).
Īstenojot projektu, tiks risināta līdzdalības
un pilsoniskās atbildības problēma, mazinot
Kandavas novada iedzīvotāju pasivitāti, kliedējot
stereotipus, ka vides aizsardzība ir neiespējama,
sarežģīta. Projekts ir piecu aktīvu Kandavas
novada jauniešu izaicinājums vērst sabiedrību uz
ilgtspējīgu rīcību, paredzot paradumu maiņu, lai
samazinātu vienu no aktuālajām vides problēmām pasaulē. Projektu īsteno jaunieši Evita, Gita,
Laura Kristīne, Madara un Nauris.
Projekta galvenās aktivitātes:
• Pētījums divās kārtās, kurā jebkurš Kandavas
novada iedzīvotājs aicināts nedēļu jeb 7 pilnas
dienas pētīt un uzskaitīt savu atkritumu patēriņu.
• Izbraukuma sērijas, kurās aktivitāšu dalībnieki
tiek iepazīstināti ar bezatkritumu jeb zero-waste
dzīvesveidu.
• Noslēguma pasākums, kurā tiks informēti
projekta dalībnieki un plašāka sabiedrības daļa
par bezatkritumu dzīvesveida attīstību Kandavas
novadā, galvenajiem secinājumiem un atziņām.
Projekta aktivitātēm var sekot līdzi mājas lapā
jcnagla.lv sadaļā “Biedrība Kandavas novada
Jauniešiem”. Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu,
kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra.
Laura Kristīne Melne un Gita Agapova

pakošanas kārtību, apguva telts uzsliešanas
prasmes, ēdienu gatavošanas prasmes uz
tūristu plītiņas, mācījās navigāciju ar kompasu, paši plānoja savu maršrutu, ēdienreizes un nepieciešamo ekipējumu ieskaites
piedzīvojumu ceļojumā. Jaunieši atzina, ka
apmācības ir ļoti vērtīgas, lai apgūtu pamatprasmes pārgājiena veiksmīgai īstenošanai.
Savukārt, izmēģinājuma pārgājienos jaunieši pārbaudīja apmācībās gūtās prasmes
un zināšanas.
22.-23. augustā tika īstenots bronzas līmeņa ieskaites piedzīvojumu ceļojums, kurā
piedalījās četri Kandavas novada jaunieši un

divi Alsungas novada jaunieši, kuri mēroja
maršrutu Kaltene-Kolka 45 km garumā divās dienās.
27.-29. augustā tika īstenots sudraba līmeņa ieskaites piedzīvojumu ceļojums, kurā
piedalījās pieci Kandavas novada jaunieši,
mērojot maršrutu Kolka-Būšnieku ezers 70
km garumā trīs dienās. Jaunieši paši nesa
savas mugursomas ar nepieciešamo ekipējumu un pārtiku, nakšņoja teltīs, sadarbojās komandā un nostiprināja apmācībās
gūtās prasmes un zināšanas piedzīvojumu
ceļojuma īstenošanā. Viens no Award programmas nosacījumiem ir tāds, ka jaunieši

nedrīkst izmantot mobilos telefonus (tikai
ārkārtas gadījumos) un nedrīkst iepirkties
veikalos, līdz ar to šis bija liels izaicinājums
jauniešiem, kuri ir pieraduši savu ikdienu
pavadīt pārticībā, mobilā telefona pavadībā.
Jaunieši ir malači, jo pierādīja sevi kā labi fiziski sagatavotus, izturīgus, komunikablus,
mērķtiecīgus, zinošus un prasmīgus jauniešus, kuri spēj pilnvērtīgi izdzīvot piedzīvojumus pie dabas. Kandavas novadā jauniešu
Award programmas aktivitātes koordinē
Kandavas MJIC “Nagla” vadītāja Ieva Ozoliņa, gan organizējot apmācības, gan dodoties
līdzi jauniešu pārgājienos.
Award ir starptautiska jauniešu izaugsmes programma trīs dažādos līmeņos vieglākais ir bronzas līmenis trīs mēnešu
garumā, vidējais ir sudraba līmenis sešu
mēnešu garumā un grūtākais ir zelta līmenis 12 mēnešu garumā. Katrā līmenī ir
jāizvirza viens izaugsmes mērķis dažādās
jomās - fiziskā sagatavotībā, prasmes, brīvprātīgais darbs un piedzīvojumu ceļojums
(zelta līmenī ir arī joma - projekts). Award
programma ir izaicinājums ikvienam jaunietim izvirzīt sev mērķus un sasniegt tos,
programmā var piedalīties 14-24 gadus veci
jaunieši. Kandavas novadā Award programmu īsteno jauniešu centrs “Nagla”, laipni aicināti pieteikties programmā, lai sasniegtu
savus mērķus un saņemtu starptautisku apbalvojumu “The Duke of Edinburgh’s International Award”. Programmas aktivitātēm
var sekot līdzi ikviens interesents mājas lapā
www.jcnagla.lv sadaļā “Award”.

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas absolventi studijas turpinās augstskolās
Tikko iesācies jaunais mācību gads. Kāds tas
būs, laiks rādīs. Toties iepriekšējais mācību gads
ir bijis ražīgs. Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolu
pabeidza 16 absolventi un visi turpina iegūt
izglītību, pārsvarā savām studijām izvēloties
Rīgas Stradiņa universitāti. Arī CE rezultāti
aizvadītajā mācību gadā ir bijuši labi un skola
patiesi lepojas ar saviem absolventiem.
Divas absolventes – Marta Šteinberga un Līva
Riekstiņa ieguvušas Vītola fonda stipendiju,
kas būs atbalsts meitenēm, uzsākot studijas.
Savukārt, Sindija Evija Stepiņa ieguva Latvijas

Kandavas
K.Mīlenbaha
vidusskola
Valstī

CE matemātika*

CE
latv. val*

CE
angļu val.*

CE
krievu val.*

CE
ķīmija

CE
bioloģija

45.0%
(15 skolēni)

61.79%
(16 skolēni)

62.67%
(16 skolēni)

66.0%
(1 skolēns)

42.67%
(1 skolēns)

50.67%
(6 skolēni)

32.68%

49.86%

62.56%

74.42%

62.97%

57.20%

* valsts noteiktie obligātie eksāmeni.
simtgades izcilnieka vienreizējo stipendiju
turpmākajām mācībām.

Novēlu visiem sekmīgu un panākumiem bagātu
jauno mācību gadu!

Dace Vilkauša, direktores vietniece mācību darbā
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VĀRDS UZŅĒMĒJIEM

2019. gada 5. septembris

Vislabāk piensaimniecība sokas tiem,
kam domāšanā govs līmenis
Šādu, pirmajā brīdī man
dīvainu apgalvojumu, izteica
mūsu novada lielākās piena lopkopības saimniecības
“Lapsas” īpašnieks Guntis
Krūmiņš.

Lapsas no putna lidojuma
Dagnija Gudriķe

Iespējams, izraisot saimniekam smaidu,
tā arī pavaicāju, kā tad tas izpaužas dabā?
“Nu kā, pavisam vienkārši- tu domā kā
govs! Tu spēj viņai radīt apstākļus normālai dzīvošanai. Iedomājies, vai tu spētu tur
gulēt, ēst, dzert no tā trauka, vai tev patiktu
tajā vidē dzīvot!? Domāšanā- govs līmenis.
Ja tā ir, tad tā lieta rullēs, ja nav, tad nav
ko nagus saldēt! Tad meklē, ko citu darīt.”
Tiešs un precīzs, kā naglai uz galvas trāpot,
tāds ir “Lapsu” saimnieks Guntis. Viņš pēc
vārda kabatā nemeklē, un droši vien, ja
gribi kaut ko savā nozarē sasniegt, citādi
nemaz nav iespējams.
Kā pastāstīja Guntis, viņi ar sievu Aritu
“Lapsās” ir ienācēji un mājas nopirkuši no
vecās saimnieces deviņdesmito gadu sākumā, paņemot pirmo lielo kredītu. Ēkas
ir celtas no 1922.- 1924.gadam, tātad drīz
svinēs simtgadi. No pirmatnējā izskata,
kad mājas nopirkuši, maz kas saglabājies,
viss ticis pamazām atjaunots un pārbūvēts.
Viesistabā gan pie sienas ir glezna, kurā
māja iemūžināta toreizējā izskatā.
Kad jautājam, kā sākuši saimniekot,
Guntis nosmej, ka sievai pūrā bijušas divas govis. “1989.gadā bijām pirmie, kas no
kolhoza izgājām ar 250 rubļiem kabatā,
dūša bija liela un sākām saimniekot. Pamazām vairāk govis iegādājām, kaut ko no
kolhoza ( ar visu leikozi, piebilst Arita) un
tad atkal no nulles. Nekas šai saimniecībā
nav privatizēts vai mantots, jo kolhoza pajas mums kā ienācējiem nebija. Kad veco
kūti iztīrījām, slieksnis bija acu augstumā,
tāds kultūras slānis pieaudzis padomju gados!” Zem tā pat veco drenāžu atraduši. Kā
sacījusi vecā saimniece, kūts pēdējo reizi
vācu laikā esot tīrīta.
Sākumā pa nullēm strādājuši, ir cūkas,
aitas, vistas turētas, zemenes, cukurbietes,
mārrutki un kāposti audzēti, kā visi tolaik,
īsti nav varējuši saprast, kas labāk aizies.
Sākuši ar graudkopību, bet no 2000.gada
tā nopietni arī ar piena lopkopību. Pa šiem
gadiem kārtīga pieredze iegūta, apmeklējot

Arita un Guntis Krūmiņi

seminārus, uzklausot konsultantus, bijuši
pieredzes apmaiņā gan pa Latviju, gan ārzemēm. Gotiņas ir gan vietējās, gan nāk no
igauņu puses, Hījumā salas, tām ir labs ģenētiskais potenciāls. Igaunietes esot ļoti mierīgas, nu tādas pašas kā igauņi – lēnu garu.
Tagad ”Lapsu” ganāmpulks skaitāms
pāri par diviem simtiem, slaucamu govju

nedaudz virs simta, pārējās telītes. Viņi
ir lielākā piena lopkopības saimniecība
novadā, rēķinot pēc saražotā piena daudzuma. Izslaucot gadā vidēji 12 tūkstoš
kilogramu, dienā tas sanāk 38-39 litri no
govs. “Izslaukums atkarīgs no ģenētikas,
barošanas un labturības. Sabalansēta, kvalitatīva barība, svaigs gaiss, ūdens, miers,

ērta guļvieta, laipni cilvēki apkārt. Karstā
laikā ventilatori.“ – tā saimnieki.
Apsaimnieko 200 hektāru pašu un
90 ha nomas zemes, kuros tiek audzēti
graudaugi, zālāji [lucerna] un kukurūza. Iztiek bez Eiropas struktūrfondiem.
Vienmēr ir pa kādam kredītam, bet tos ar
prātu ņem.
Kā uzsvēra saimniece Arita, visas lielās lietas, jau sākas no sīkumiem, padari
sīkos darbus kārtīgi un tad arī lielie aizies
it kā paši no sevis. Piena lopkopība prasa
darbaholiķus!
Dēli Artūrs un Oskars izauguši un ir
lielākie palīgi saimniecībā no agras bērnības. Bērnos ir ieaugusi atbildības sajūta,
pacietība, darba tikums. Jaunākais ar draudzeni studē veterināriju. Vecākais nodibinājis ģimeni, aug meitiņa, abi ar sievu beiguši uzņēmējdarbību Ventspils augstskolā,
kā arī ieguvuši papildus izglītību lauksaimniecības jomā. Arita slavē vedeklu Diānu,
kas ne no viena darba nevairās: gan govis
slauc, gan ar traktoru brauc…
Saimnieki slavēja arī savus darbiniekus: Linda, Melita, Mārtiņš, Ingus un viņi
kopā ar ģimeni veido stipru komandu.
Lauksaimniecības tehnikas iegādē kooperējas ar kaimiņu saimniekiem, izpalīdz
viens otram dažādām tehnikas vienībām.
Grūtos laikos jāturas kopā, to iemāca krīze.
Pirmā lopu novietne uzcelta 2005.gadā
un tā, gadu pa gadam, pamazām citas pieceltas klāt: soli pa solim. Lopi netiek sieti,
ir brīvajā turēšanā un novietnēs dzīvo arī
ziemā, jo, saimnieka vārdiem runājot, nav
taču pliki piedzimuši.
Pienu pārdod lietuviešiem.
Atpūta esot pāris reizes gadā, uz vienu un divām nedēļām, kad aizbraucot
ceļojumos, prom no mājām, apskatīties
kā cilvēki citur dzīvo. Tālākais punkts,
kur pabūts, ir Jaunzēlande, miera osta jeb
Piena Meka. Braucot pieredzi gūt, tādēļ
valstis redzot no sētas puses. Palikušie ar
darbiem galā tiekot.
Ja patīk tas, ko dari, var lielas lietas paveikt. Gaisa pilis netiek celtas, gan dzīve
pati parādīs, kā būt.

SPORTS

www.kandava.lv

Man patīk mest šķēpu, izjust
savas iespēju robežas

KULTŪRA UN IZKLAIDE

13. septembrī
18.00 Tēva diena Zantes pamatskolai –
Zantes kultūras namā
19.00 Filma “Tur” – ieeja 3,- eiro – Zemītes TN
18. septembrī
19.00 Spēlfilma “Tur” – ieeja 3,- eiro –
Vānes kultūras namā
19. septembrī
19.00 Guntara Rača autorvakars “Mīlestība
ir!” – biļetes 5,- eiro; koncerta dienā 8,- eiro –
būs iespējams iegādāties G. Rača grāmatas,
saņemt autogrāfus un kopīgi fotgrafēties! –
Kandavas kultūras namā
20. septembrī
10.00 Olimpiskā diena Zantes
pamatskolai – Zantes kultūras namā

– Jā, kā jau minēju, man patīk mest šķēpu, protams, arī izjust savas iespēju robežas
un tiekties tās paplašināt, kuram sportistam, gan nepatiktu pilnveidot sevi un sasniegt jaunas virsotnes! Par manu raksturu,
es piekrītu treneriem, jo savādāk es nevarētu sasniegt savu izsapņoto.
Cik medaļu sakrājies pa šiem gadiem?
Kuras tu pati vērtē visaugstāk, varbūt
kāds interesants atgadījums no startiem
kādās sacensībās palicis atmiņā?
– Pavisam man ir 3 kg medaļu, 73 medaļas un 23 kausiņi! Priecājos par visām
medaļām, bet īpaši lepojos ar savām septiņām Latvijas čempionāta medaļām, trīs
Baltijas čempionāta medaļām, vienu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes medaļu un trīs
medaļām, ko ieguvu Čehijā. Visas medaļas
man ir atstājušas atmiņas un pieredzi. Runājot par īpašiem gadījumiem, šķiet, ka
tādu nav, jo sacensībās es cenšos koncentrēties tikai uz startu, vienīgi iepriekš minētais
atgadījums ar manu pirmo aizmesto šķēpu.
Kā pati vērtē savus šīs vasaras startus? Kādās sacensībās pēdējā laikā esi
piedalījusies?
– Šogad man ir īpaši izdevies gads.
Esmu ļoti gandarīta un priecīga par paveikto. Viss ieplānotais izdevās! Sacensības,
kurās pēdējā laikā startēju un ļoti lepojos
par tajās sasniegto, bija Baltijas čempionāts – 2. vieta, Latvijas Jaunatnes olimpiāde- 1.vieta un Eiropas Jaunatnes olimpiskais festivāls – 6. vieta!
Kādi ir tavi turpmākie dzīves plāni,
vai esi domājusi savu dzīvi saistīt ar sportu? Par ko tu sapņo kļūt?

„Kandavas novada taku skriešanas seriāls 2019”
5. kārtas rezultāti

23. augustā Buses pilskalnā tika aizvadīta taku skriešanas seriāla 5. kārta, kurā piedalījās 16
dalībnieki.

Vārds, Uzvārds
Amanda Vīndedze

Novads/pagasts Rez.
Kandava
10:21

S - sievietes bez vecuma ierobežojuma;
4 apļi (~ 3 km)
Vārds, Uzvārds
Ilze Gotfrīda

Novads/pagasts Rez.
Kandava
20:07

VJ - jaunieši, dzimuši 2001.gadā vai vēlāk;
4 apļi (~ 3 km)
Vārds, Uzvārds
Kristaps Jansons

Novads/pagasts Rez.
Tukums
16:25
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11. septembrī
10.00 Multfilma bērniem “Lielais
ceļojums” – ieeja 1,50 eiro – Zemītes TN

Dagnija Gudriķe

SJ - jaunietes, dzimušas 2001. gadā vai vēlāk;
2 apļi (~1,5 km)

NOVADA VĒSTNESIS

PASĀKUMI
KANDAVAS
NOVADĀ

Tiem novadniekiem, kas
interesējas par mūsu jauno
vieglatlētu sasniegumiem,
Ievas Annijas Stepiņas vārds
nav svešs, tas arvien biežāk
izskan medijos saistībā ar
šķēpmešanu.

Piedāvājam sarunu ar Ievu Anniju
Stepiņu.
Tavi sasniegumi pamazām pieaug un
pieaudz arī tu pati. Kopš cik gadu vecuma
tu nodarbojies ar vieglatlētiku? Kādās
disciplīnās esi startējusi?
– Ar sportu nodarbojos tik ilgi, cik
vien sevi atceros. Pirmais sporta veids bija
basketbols, treniņus apmeklēju jau bērnudārza gados pie trenera Andra Bambja. Diemžēl tā arī neizveidojās meiteņu
komanda manam vecumam un es savu
basketbola aizraušanos nomainīju pret
vieglatlētiku. Astoņu gadu vecumā sāku
apmeklēt vieglatlētikas treniņus pie Induļa
Matīsa. Sākumā, protams, trenējos daudzcīņas disciplīnās, startējusi esmu tāllēkšanā, augstlēkšanā, šķēpmešanā, lodes grūšanā, barjerskriešanā, 800m skrējienā un
60m skrējienā.
Vai priekšplānā izvirzījās šķēpmešana
tikai tāpēc, ka guvi arvien labākus rezultātus, vai bija vēl kādi citi iemesli?
– Ar šķēpmešanu mans stāsts aizsākās
diezgan interesanti. Bija Kandavas sporta
svētki, kad mēs ar ģimeni skatījāmies un
jutām līdzi sportistiem. Ejot garām Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona
šķēpa mešanas sektoram Andris Bambis
man piedāvāja aizmest šķēpu, jo toreiz īsti
nebija, kas to dara un man pat bija izredzes
iegūt kādu medaļu! Es piekritu. Tad nu lidoja mans pirmais šķēps, kurš atsitās man
pret galvu. Vieglatlētikas treniņos ar šķēpu
saskāros tikai pēc pāris gadiem, kad tas notika, treneris saprata, ka no manis skrējēja
nesanāks un sāku pievērsties mešanai. Lai
gan rezultāti labāki bija lodes grūšanā, es
tomēr izvēlējos šķēpa mešanu kā prioritāti,
jo tā man patīk labāk un rezultāti ar katru
gadu uzlabojas.
Tev patīk mest šķēpu, izjust savu iespēju robežas, tiekties tās paplašināt? Pēc
tavu treneru stāstītā, esi gana mērķtiecīga un nopietna?

KANDAVAS

VV - veterāni, dzimuši 1969.gadā vai agrāk;
4 apļi (~ 3 km)
Vārds, Uzvārds
Aivars Rožinskis

Novads/pagasts Rez.
Kand./Cēre
16:09

V - vīrieši bez vecuma ierobežojuma;
6 apļi (~4,5 km)
Vārds, Uzvārds
Gatis Šmēls

Novads/pagasts Rez.
Kandava
25:15

6. (noslēguma) kārta notiks 27. septembrī Cērē
pie sporta halles. Starts no 18.00 līdz 19.00!
Galvenais tiesnesis:
Uldis Vēciņš, uvecins@gmail.com

– Sports ir sports, tur nekad neko nevar skaidri zināt. Plāni jau ir lieli un, ja būs
labi rezultāti, tad savu dzīvi noteikti plānoju
saistīt ar sportu. Par nākotni arī grūti teikt,
jo man bieži mainās domas, nav tādas konkrētas lietas par ko es sapņotu. Man drīzāk
ir mērķi.
Kas tev dod stimulu ikdienas treniņiem? Vai bez sporta tev ir vēl kāds cits
hobijs? Un kā ballītes, tusiņi jauniešu
vidū, tiem iznāk laika?
– Nav tā, ka man ļoti būtu jāmeklē stimuls treniņiem, esmu pie tiem pieradusi,
ja ir tāda diena, kad tiešām rokas nolaižas
un negribas trenēties, es padomāju par to,
ka treneris taču dusmosies, tas ir tikai manā
labā, un stimuls uzreiz uzrodas! Bez sporta man nav citu hobiju, ja nu vienīgi tas, ka
man ļoti patīk skatīties filmas. Par ballītēm
un tusiņiem runājot, jā, iznāk laika, bet es
mājās esmu ļoti reti un tagad (mans vasaras
brīvlaiks sākās tikai 4.augustā, jo trenējos
Murjāņu sporta ģimnāzijā un skola vairs
nav aiz kalniem), man vairāk gribas pavadīt
laiku ar ģimeni.
Kas ir tavas autoritātes sportā, kam
gribētu līdzināties?
– Man ir vairākas autoritātes no ārzemēm, bet tepat Latvijā mana lielākā autoritāte ir šķēpmetējs Gatis Čakšs ar kuru es
kopā trenējos. Viņš vienmēr man dod kādu
padomu un palīdz, šad tad aizvieto treneri
Vaivadu. Gata brālis mācās manā klasē un
arī gūst labus panākumus. Vēl arī iedvesmojos no Rolanda Štrobindera, Patrika
Gailuma. Ar visām savām autoritātēm no
Latvijas esmu arī kopā trenējusies.

ĪSZIŅAS

Zemītes pagasta
sporta svētki

24. augustā norisinājās Zemītes pagasta
sporta svētki, kuros piedalījās rekordliels skaits
komandu. 9 komandas volejbolā, 7 futbolā un 8
strītbolā.

Novada iestāžu un
uzņēmumu sporta spēles

16. augustā Matkules pagasta Buses pilskalnā norisinājās Kandavas novada iestāžu un
uzņēmumu sporta spēles. Piektdienas pēcpusdienā kuplā skaitā Busēs pulcējās uzņēmumu
un iestāžu komandas, lai vakaru aktīvi pavadītu
sacenšoties dažādos neierastos sporta veidos.
Atsaucība bija laba – piedalījās 13 komandas.
Šogad uzvaras laurus plūca Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas komanda.

24. septembrī
10.00 Jautra izrāde bērniem “Māja zem
varavīksnes” – biļetes cena 3,- eiro. Katram
bērnam dāvanā kārums! – Kandavas kultūras
namā
25. septembrī
17.00 Filma bērniem “Vilks aitas ādā 2” –
ieeja 1,-eiro – Kandavas kultūras namā
27. septembrī
19.00 Muzikāls dzejas vakars ”Mans bišu
koks” – ansamblis “Par to…” izpildīs Jāņa
Petera dziesmas un dzeju – Vānes kultūras
namā
29. septembrī
9.00–14.00 Miķeļtirgus Kandavā – skvērā
pie Bruņinieku pilskalna
17.00 Valmieras teātra izrāde “Kaķis uz
nokaitēta skārda jumta” – biļešu cenas
9-13,- eiro – Kandavas kultūras namā
3. oktobrī
18.30 Kino “Jelgava’94” – ieeja 3,- eiro –
Kandavas kultūras namā
5. oktobrī
16.30 Koncerts – Andrejs Osokins un
māsas Balanas (kino mūzika) – ieeja 35,eiro (2 stundas ar pārtraukumu) – Rūmenes
muižas mākslas un sarīkojumu telpā
12. oktobrī
17.00 Erudīcijas spēle “Kandava – vai tevi
pazīstu?” Savas iestādes kandidātus spēlei
jāpiesaka līdz 2019. gada 20. septembrim –
tālr. 26467736 (Solvita) – Kandavas kultūras
namā

IZSTĀDES

No 29.08.–26.09. Jura Ģērmaņa gleznu
izstāde galerijā “Vējspārns” – Pirmo reizi
Kandavā ar izstādi viesojas viens no Latvijā
ievērojamākajiem gleznotājiem Juris
Ģērmanis (dzimis 1941.g.) – Kandavas
kultūras namā
No 25.09.–25.10. “Dārza brīnumi 2019” –
Zantes kultūras namā

SPORTS

No 13.–14. septembrim
Pārbaudes turnīrs basketbolā vīriešiem –
Kandavas sporta hallē
No 27.–28. septembrim
Ozolzīļu kauss basketbolā vīriešiem.
Piedalīsies Kandavas komanda, Latvijas
universitātes komanda, Basketbola klubs
Jelgava un Barsy Atyrau (Kazakhstāna) –
Kandavas sporta hallē
28. septembrī
11.00 DD2 4H LeMANS sacensības –
Kandavas kartodromā
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

VESELĪBA

PROJEKTI

Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Kandavas novadā

Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi
Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” mērķis ir
uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem visiem Kandavas
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 10 aktivitātes, aptverot
atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu slimību profilaksi un garīgās veselības profilaksi. Bet
veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 27 aktivitātes, aptverot garīgās
veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot
vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā no 2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim, iesaistot
dažādās aktivitātēs vismaz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums
85704,65 EUR apmērā un valsts budžeta finansējums 15124,35 EUR apmērā.
Inita Tamsone, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

2019. gada 5. septembris

Par otru vienmēr
Augusts izsenis ir kāzu laiks,
jo tad dārzos nobriedusi jaunā raža, apdarīti lielākie darbi
saimniecībā un ir brīvāks
brīdis svinībām.
Dagnija Gudriķe

Ar šādām domām 16. augusta pusdienlaikā, kopā ar novada domes priekšsēdētāju Ingu Priedi un Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāju Maiju Zariņu, devāmies ciemos
pie Zelta kāzu pāra Rasmas un Arnolda
Āboliem Kandavā.
Sagaidot ciemiņus, jo mēs nebijām vienīgie sveicēji, zelta kāzu jubilāre Rasma
bija manāmi satraukusies, pēc meitas teiktā, jau vairākas naktis neesot varējusi gulēt,
jo tādi viesi ciemos pieteikušies!
Lai kaut mazdrusciņ mazinātu viņas
satraukumu, kamēr gaidījām vīru, kurš
bija aizbraucis pēc vedējmātes Veltas, aprunājos ar Rasmu par to, kā viņi ar Arnoldu
iepazinušies. Izrādās, tas noticis Rīgā, kad
Rasma aizbraukusi ciemos pie krusttēva.
Pretī celta jauna māja un viņa ar vienu no
celtniekiem nejauši pārmijuši skatienus…
drīz pēc tam esot pēc maizes uz veikalu
gājusi un abi pirmoreiz sarunājušies. Rasmai toreiz bijis knapi sešpadsmit. “Arnolds sacīja, ka viņš mani Kandavas autoostā
jau pirms tam esot pamanījis. Viņš Sabilē
dzīvoja un pa sestdienām brauca no Rīgas

uz mājām. Nezinu, varbūt tā arī bija!” Pēc
divu gadu draudzības, sagaidījuši, kad
Rasmai 3. augustā paliks 18 gadi, 16. augustā svinējuši kāzas. Laulājušies Kandavā,
Grīsonīte (izpildu komitejas priekšsēdētāja
Milda Grīsone) viņus salaulājusi kultūras
namā, jo viesu pulks bijis gana kupls, lauku mājās Balgales pusē kāzas svinētas. Pats
Arnolds atcerējās, ka pirmais striķis kāzās
bijis kombains, kas aizbraucis priekšā uz
tiltiņa, nebijis kur likties, garām netikuši, nācies atpirkties! Braukuši ar sarkanu
Moskviču.
Rasma beigusi tirdzniecības tehnikumu un visu mūžu nostrādājusi savā profesijā, tāpat kā Arnolds savējā – celtniecībā.
Daudzas mājas Kandavā uzbūvējis. Lai
piepelnītos, pēc darba dārzā rosījušies, rozes audzējuši, mārrutkus, kartupeļus, gurķus, sīpolus, rāvušies ne pa jokam! Nu jau
abi pelnītā atpūtā, bet tās pensijas pārticīgu dzīvi nevar nodrošināt, tāpat jākustas…
Āboliem ir divi bērni – meita Iveta un
dēls Andis. Meita vecākiem dāvājusi trīs
mazbērnus – divus puikas, vienu meiteni
un nu jau arī mazmazmeitiņu. Meita Kandavas tehnikumu beigusi, pārtikas tehnologus, dēls agronomus Jelgavā, abi savā
profesijā strādā.
Paši arī bijuši vedēji vismaz četrās kāzās, bet savā Zelta kāzu dienā uz runāšanu
nebija pārāk naski, laikam satraukums darīja savu, toties par visu, kas mūs interesēja, labprāt pastāstīja kāzu viesi, draudzene
Agrita un meita Iveta.
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Pateicība
Sirsnīgs paldies Kandavas vidusskolas
20. izlaiduma absolventiem par uzaicinājumu
piedalīties skolas beigšanas 50 gadu jubilejas
salidojumā š. g. 3. augustā Kandavā.
Paldies par tikšanās prieku, ziediem,
atmiņām, pateicību un sirsnību!
Jūsu bijušās skolotājas
Vija Geste, Ināra Pulvere, Lilija Vilcāne

Ābolu pāris savās kāzās
pirms 50 gadiem

Skatiens izsaka visu – mīlam arī šodien!

“Viņi ir ļoti saskanīgs pāris. Nezinu, ka
Rasma un Arnolds būt rājušies vai pūkas pa
gaisu gājušas! Arnolds ir ļoti gādīgs vīrs un
tēvs, kārtīgs strādnieks. Ar bērniem vienmēr kopā atpūtušies, ekskursijās braukuši,
visu mūžu čakli strādājuši. Es kāzās nebiju,
bet pēc nedēļas uz atkāzām gan. Svinējām
Abavas malā, Arnolds iebrida Abavā un
saplūca Rasmai baltās ūdensrozes, aplika

ap kaklu…” – atmiņās dalījās Agrita.
Meita Iveta sacīja, ka tā neesot vienīgā
reize, kad tēvs ūdensrozes plūcis, viņš bieži iepriecinot mammu ar dāvanām, zinot
viņas apģērba izmēru, vienmēr kaut ko
nopērkot, uz 45 gadiem četrdesmit piecas
rozes uzdāvinājis.
Bieži skanēja saucieni – Zelta pārim
Rūgts! Un atkal pa jaunam salaulātie,

daudz netielējās, labprāt saldinot rūgtumu.
Abi labu laiciņu klusēja, izskanot lūgumam, dalīties ar savu kopdzīves recepti,
Arnolds mudināja Rasmu runāt, bet Rasma iebilda, ka Arnolds labāks runātājs…
Tā kā visu mūžu daudz strādājuši, ķīvēties laika nav bijis. Abu kopīgi teiktais,
vienam caur otru mijoties, skanēja apmēram tā: “Par otru vienmēr vajag padomāt,
ne tikai – es un es, ja kādreiz pāri nodari
ar vārdiem vai darbiem, piedošanu palūdz.
Un kā gan tu uz savu tuvāko, mīļāko ilgi
vari ļaunu prātu turēt!“ Abi divi jau pēc
piecām minūtēm mieru salīgstot. Rasmai
Arnolds esot pirmā mīlestība, bet vai viņa
arī Arnoldam pirmā, par to vēsture klusē.
Katrā ziņā, viņiem abiem kopā vēl arvien
ir labi, un tas jau arī ir galvenais!

Pretpoli pievelkas
15. augustā Dimanta kāzas
atzīmēja kandavnieki Emīlija
un Artūrs Frīdenbergi.
Dagnija Gudriķe

Pie Frīdenbergiem kāzu dienā ciemojās
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Zariņa, jo pašam gaviļniekam veselība vairs nav
tāda, kā gribētos. Toties Emīlijas kundze vēl
gana enerģiska, viņu ar savu mobilo autiņu
pa pilsētu redz pārvietojamies itin bieži, tāpat tirgū piemājas dārziņā izaudzētās puķītes andalējot.
Par sirsnīgajiem sveicieniem, ziediem un
dāvanu aizkustinātā Emīlijas kundze atveda
sveicējiem gardu torti un piekrita nelielai
sarunai par laulībā aizvadītajiem 60 gadiem.
“Mēs iepazināmies Kandavas tehnikuma ballē, Artūrs bija tehnikumu beidzis, bet
es tehnikumā strādāju. Bija kaut kāda balle, kad es redzu, viens tāds jauns vīrietis uz
mani skatās… man toreiz nemaz tādi jauni
puiši nepatika, kaut pašai tikai divdesmit
gadu bija. Domāju, ko tas kungs uz mani tā
skatās?! Man uz balli bija ielūgums kā darbiniecei, bet kā Artūrs tur nokļuva, nezinu.
Pienāk nākošā balle, viņš atkal skatās, bet
tad jau tāds runīgāks kļuva, drusciņ amizierēties sāka.
Ja jūs zinātu, kādi mēs pretpoli abi
esam! Es brīnos, kā mēs esam sadzīvojuši
šos garos gadus! Esam divi pavisam dažādi
cilvēki. Es esmu sabiedriska, man patīk aktīva dzīve, patīk, ka pie manis nāk ciemos,
pašai patīk visur piedalīties, bet viņš ir pavisam pretējs- sevī vērsts, viņam nepatīk
sabiedrība, nepatīk burzma un cilvēki. Pamazām draudzējoties, viņš drusku atvērās,
kļuva sabiedriskāks, sūtīja man vēstules uz
Žagariņiem, kur es dzīvoju. Atceros, reiz

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 26. jūlija līdz
27. augustam reģistrēti 6 jaundzimušie:
Karlīna, Keitija Ance, Kate, Nauris,
Patriks un Mārcis!
SVEICAM VECĀKUS!

Laulību
noslēguši
Sveicam augustā salaulātos 16 pārus!
Eva Zlaugotne-Sadovska un Mareks Sadovskis
Lelde un Mārcis Ēdolfi
Līga un Jānis Liepiņi
Evija un Jānis Zariņi
Viktorija Fičora-Drabovica un Emīls Drabovics
Santa un Vents Kļaviņi
Diāna Strupe-Krauze un Franks Markuss Krauze
Kristīne Kļava un Zandis Salmiņš
Rūta Ozola-Davidāne un Linards Davidāns
Diāna un Dāvis Līvi
Aija un Jānis Garanči
Linda un Jānis Priednieki

Septembra kāzu jubilāri

Emīlija un Artūrs
kāzu dienā

Dimanta kāzas atzīmēs
Mirdza un Heinrihs Ostrovski
Zelta kāzas svinēs
Inese un Ilgonis Gūtšmiti

Dimanta kāzās
2019. gada
15. augustā

atsūtīja biļetes uz koncertu, es aizeju, bet
viņa nav, man blakus tikai tukšs krēsls. I
dritvai kociņ, domāju, vai viņš mani cauri nes!? Bet viņš bija nokļuvis slimnīcā ar
lauztu plecu. Atsūtīja man vēstuli- mīļumiņ, košumiņ- tā viņš mani vēstulē uzrunāja, tiekoties visā mūžā tādi vārdi ārā
nenāca, bet vēstulē, tur jā! Mīļumiņ, košumiņ, man notika liela nelaime, tā un tā….
Devos uz slimnīcu apciemot sirdzēju, un
man kā akmens no sirds novēlās, nav mani
piemānījis! Tā pamazām draudzība dzima.
Ar moci pie manis uz Žagariņiem brauca,
pa klusām nozaga un uz Kandavu prom,
vecākiem nerādījās, bija kautrīgs.
Satikties ilgi satikāmies. Tajā laikā biju
slaucēja, nu prasta strādniece, bet labi strādāju, godalgu pat dabūju. Braukājām pa
ballēm, bet veselu gadu tālāk par dancošanu, teātriem un koncertiem netikām, viņš
kautrīgs bija, es tieši tāda pati.
Apprecējāmies pa kluso, bez lieciniekiem, pat mani vecāki neko nezināja. Ar
mocīti, pēc sarakstīšanās, Artūrs mani

Reģistrēti
jaundzimušie

pirmo reizi aizveda pie saviem vecākiem,
bet tur izrādās, svētku galds saklāts, šmorēta zoss un citi labumi, un pat viesi. Es tik
kautrīga biju, sevi nemaz par skaistu neuzskatīju, baidījos, kā mani uzņems. Bet viņi
– tik sirsnīgi! Tad man tā sirsniņa aptecējās,
ka mani vecāki neko par laulībām nezina.
Ņēmām torti un pudeli un braucām pie manējiem, iepazīties. Kad svinējām rožu kāzas,
Artūra tēvs man saka: “Emīlij, kā tu man patīc, toreiz, kad Artūrs tevi pieveda pie manis
Ozolājos, es domāju, ka viņš ākstās, bet tā
bija patiesība, ka tu biji viņa izredzētā.” Vīra
ģimenē es jutos kā savējā, viņi mani ļoti labi
pieņēma.
Mans vīrs ir ļoti lādzīgs pēc dabas, neko
sliktu par viņu nevaru teikt, brīžiem varbūt
būtu gribējies, lai man arī cilvēkos vairāk
mīlestības izrādītu, bet citādi, viss ir labi!
Mūžs ir labi pavadīts, tas ir stāsts ar laimīgām beigām. Bez strīda jau nav iztikts, tā nevienam negadās. Es pirmā piekāpjos, nav ko
naidu turēt, bet Artūrs ir ļoti labs, varu teikt,
man ar viņu ir laimējies!”

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2019. gada 25. jūlija līdz
27. augustam reģistrēti mirušie:
France Eleonora (1935) Kandavas pagasts
Kļava Kārlis (1953) Kandavas pagasts
Lagzdiņa Ilga (1931) Kandava
Saulīte Ināra (1942) Kandava
Ronis Visvaldis (1955) Rundāles novads
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Atklāta Rūmenes muižas
renovētā mākslas telpa
17.augustā svinīgos apstākļos ar izstādi
“Bez fetiša” tika atklāta Rūmenes muižas
jaunizveidotā mākslas un sarīkojumu telpa
“Kultūras kūts”( arhitekte Zaiga Gaile).
Izstāde bija atvērta publikai no 20.-25.
augustam, bija ļoti kupli apmeklēta, interesi
izraisīja gan jaunās telpas, gan pati izstāde,
apmeklētāji bija atbraukuši no tuvākām un
tālākām Latvijas malām.
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2019. gada 5. septembris

PROJEKTI

IZSOLES

Turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšanas darbi

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jauda 1”-19, Kandavas pagasts,
Kandavas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli
Izsoles objekts - nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.19, „Jauda 1”, Kandavas pagasts,
Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0263) ar kopējo platību 52,5 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 6000,00, Izsoles nodrošinājums – EUR 600,00. Izsole
ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 7. oktobrī plkst.11:00 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.

Uzņēmējs AS „UPB” pirmos rakšanas darbus uzsāka
Skolas ielā, kur tiek veikta
jaunu kanalizācijas tīklu un
pievadu līdz mājsaimniecības robežām izbūve, kā arī
jau esošo ūdensapgādes tīklu
nomaiņa uz jauniem.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē Kandavas iedzīvotājus, ka
būvdarbi Skolas ielā ir pārtraukti līdz septembra vidum, lai netiktu traucēta mācību gada uzsākšana. Skolas ielas brauktuve
sakārtota, lai visu veidu transportlīdzekļiem būtu droša pārvietošanās pa ielu.
Turpmākie ūdenssaimniecības paplašināšanas un atjaunošanas būvdarbi tiks veikti Lāčplēša ielā.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts,
Kandavas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli
Izsoles objekts - nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.12, „Jauda 1”, Kandavas pagasts,
Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0265) ar kopējo platību 52,5 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 6000,00, Izsoles nodrošinājums – EUR 600,00. Izsole
ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 7. oktobrī plkst.11:10 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.

Jūlijā tika uzsākti būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”
(Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ieviešanai.

Ūdens padeve Skolas ielā
pēc būvdarbu pabeigšanas,
kādu laiku vēl darbosies no
vecā ūdensapgādes tīkla, bet
tad tā tiks pārslēgta uz izbūvēto jauno ūdens tīklu un jaunajiem ūdens skaitītājiem.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina Kandavas iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem un iesniegt pieteikumus par pieslēgumu izveides ieceri līdz
mājsaimniecībām, kuru izbūvei Kandavas novada dome ieplānojusi līdzfinansējumu atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi”

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jauda 1”-2, Kandavas pagasts,
Kandavas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli
Izsoles objekts - nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.2, kas atrodas „Jauda 1”, Kandavas
pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0264) ar kopējo platību 33,8 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 4000,00, Izsoles nodrošinājums – EUR 400,00. Izsole
ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 7. oktobrī plkst.11:20 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3A, Matkule, Matkules pagasts,
Kandavas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli
Izsoles objekts - nekustamais īpašums Dzirnavu iela 3A, Matkule, Matkules pagasts,
Kandavas novads (kadastra numurs 9070 003 0338) sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9070 003 0337, ar kopējo platību 2844m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 2000,00, Izsoles nodrošinājums – EUR 200,00. Izsole
ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 7. oktobrī plkst.11:30 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā iela 12-2, Kandava, Kandavas novads
atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli
Izsoles objekts - nekustamais īpašums Lielā iela 12-2, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900 0883) ar kopējo platību 14,1 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 1200,00, Izsoles nodrošinājums – EUR 120,00. Izsole
ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 7. oktobrī plkst.11:40 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. gada 4. oktobrim
Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsolēm iemaksājamas līdz 2019. gada 4. oktobrim
Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.
Ar izsole noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā
www.kandava.lv. Tālrunis uzziņām 63107366.

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 9 (173).
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

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

