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AKTUĀLI NOVADOS
Uz Cēres ceļa 
turpinās būvdarbi. 
Satiksmi regulē  
pieci luksofori

3. lpp. >11. lpp. 

Radniecīgās dvēseles 
Ilga un Māris
”… mīlestība, ģimeniskās 
vērtības, kopīgas intereses, 
prasme piedot un uzklausīt!”

Aiva Valdmane un Evita Rubene

Mēs jau sen to bijām 
pelnījuši – mēs un arī jūs…

Tā gribas dungot pie sevis, skato-
ties kā top un piepildās jaunās telpas 
amatniekiem un māksliniekiem tur, kur 
kādreiz bijām pieraduši iet pēc “barības 
dvēselei” – grāmatām. Mēs – tie esam 
Kandavas novada amatnieki un māksli-
nieki, jūs – tie esat kandavnieki un Kan-
davas viesi.

Šo vietu Kandavā nolūkoja un centīgi 
atjaunoja Kandavas patrioti jeb entuziasti 
savām rokām, ar novada domes atbalstu, 
iegādājoties šīs telpas, saskatot to kā po-
tenciāli vislabāko vietu tūrisma infor-
mācijas centram. Savukārt, pēc pagājušā 
gada Ziemassvētku Dāvantirgus, kas no-
tika šajās telpās, arī kandavnieki un viesi, 
visi kopā ar savām balsīm, parakstoties 
(tika savākti ap 500 parakstu), nobalso-
ja par to, ka šeit ir vieta amatnieku un 
mākslinieku veikalam. 

Vislielāko atbalstu, telpu pārveides 
procesā, saņēmām no domes priekšsēdē-
tājas Ingas Priedes, kas noticēja, ka viss 
izdosies un emocionāli un praktiski ir 
mūsu lielākais palīgs.

Telpu pārveide nebūtu iespējama bez 
uzņēmēja Gunta Meijera gudrās, sapro-
tošās un materiālās līdzdalības. Viņš sa-
prata šī projekta īpašo nozīmi – ka tas 
ir pašu cilvēku izlolots, izvēlēts un tāpēc 
atbalstāms bez materiālās ieinteresētības. 
Viņš ziedoja gan materiālus, gan instru-
mentus, gan regulāri piedalījās, daloties 
padomos un idejās, kā šo vietu padarīt 
īpaši pievilcīgu. Ar saviem padomiem, 
idejām, pieredzi un emocionālo atbalstu 
neatsveramu palīdzību sniedza dizaine-
re Baiba Rulle un domes arhitekts Jānis 
Jefremovs. Ļoti liels un īpašs paldies par 
ieguldīto darbu sakāms Kasparam Prū-
sim – jaunam, stipram un čaklam pui-
sim, bez kura palīdzības būtu bijis daudz, 
daudz grūtāk. Tāpat liels, liels paldies 
visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri, 
savu iespēju robežās, palīdzēja dažādos 

Amatnieku biedrība jaunajā mājvietā
No 29. septembra atvērts ilgi gaidītais un lolotais novada amatnieku veikals “Pūra lāde”, kas atrodas Kandavā Ūdens ielā 2, 
bijušās grāmatnīcas “Laipa” telpās, draudzīgi sadzīvojot ar Tūrisma un informācijas centru, un organiski iekļaujoties vecpilsētas 
ainavā. Atkal viena sakārtota vieta pilsētā nākusi klāt!

pārbūves darbos, ar materiālu sagādi  – 
Jānim Labrencim, Raivim Bērziņam, 
Jurģim Ābelem, Jānim Jirgenam, Valdim 
Fuksim, un ar savu roku darbu – dau-
dziem čakliem cilvēkiem.

Ja esi ieinteresēts pievieno-
ties, laipni gaidām arī Tevi!

Kas tad šajās telpās notiks? 
Šo vietu par savu tagad sauc trīs 

organizācijas. Esam draudzīgi kopā- tūris-
ma informācijas centrs, Kandavas novada 
amatnieku biedrība “Pūralāde” un amat-
nieku veikaliņš, ko varat novērtēt, nākot 
šeit iegādāties kvalitatīvas, ar sirdi, dvēseli 
un prasmīgām rokām radītas lietas. 

Amatnieku biedrībā, kā jau ierasts 
daudzus gadus, tiks organizētas rado-
šas nodarbības (tekstils- aušana, šūšana, 
mašīn adīšana, ādas apstrāde un grāmatu 
iesiešana, keramika), kā arī radošo cilvēku 
un interesentu kopā sanākšana. Veikali-
ņā visi Kandavas radošie cilvēki ir laipni 
gaidīti ar saviem darbiem. Te ir Kandavas 
mākslinieku darbi, amatnieku un mājražo-
tāju darinājumi. 

Ja esat viens no viņiem, laipni gaidām 
arī Tevi!
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Klāt rudens, kas nāk ar skum-
jākām domām un tumšākiem 
vakariem, bet vienlaicīgi ru-
dens ir laiks, kad piestājam 

un aizdomājamies par skaistajiem sau-
lainajiem brīžiem aizvadītajā vasarā. 
Tieši tumšajos rudens vakaros ar patiku 
atceramies to, kas visvairāk iepriecinā-
ja. Rudens ir arī laiks, kad tiek novākta 
raža. Šoruden zemnieki par ražu nav 
iepriecināti. Tāpat arī mēs deputāti, ne-
esam īsti priecīgi par paveikto jeb precī-
zāk – par nepaveikto. 

Prieks, ka Kandava ir kļuvusi skais-
tāka ar apgleznotajām māju fasādēm 
un krāšņajām puķu kastēm. Nu gluži 
kā Bavārijā, pavisam nesen kādā no 
mūsu pilsētas mākslas oāzēm, dzirdē-
ju apbrīnas pilnus novada apceļotāju 
izsaucienus. 

Sāpīgi, ka aizkavējušies vairāki vei-
camie darbi, un projektu izmaksas pār-
sniegušas plānoto. Bet, ceram uz skaistu 
atvasaru un jauku rudeni, lai iekavēto 
paveiktu līdz novembrim – pēdējam 
rudens mēnesim, kad kopā ar Latviju 
visi atzīmēsim tās simtgadi. 

Spēku un pozitīvu enerģiju deva sa-
stapšanās ar viņa svētību pāvestu Fran-
cisku. Lai arī dažiem skeptiķiem ir savs 
atšķirīgs viedoklis, es ticu, ka miers, gais-
ma un spēcinošie vārdi, ko mūsu Latvi-
jai un ikvienam no mums veltīja pāvests, 
dos svētību vēl simts gadus uz priekšu.

Šoreiz ir tas brīdis, kad negribas 
daudz runāt, gribas vairāk darīt, un 
paveikt visu, kas iesākts. Ir daudz ide-
ju, daudz darāmā, kad nemitīgi grieža-
mies kā vāveres ritenī, bet tikai tā var 
sasniegt cerētā piepildījumu. Ar neat-
laidīgu darbu, nežēlojot sevi ne mirkli. 
Galvenais ir izturēt un nesadegt!

Oktobra pirmajā svētdienā atzīmē-
jam Skolotāju dienu, tādēļ vēlos sveikt 
visus mūsu novada izglītības darbi-
niekus viņu īpašajos svētkos! Lai pie-
tiek spēka un entuziasma šajā grūtajā 
un atbildīgajā darbā, jaunās paaudzes 
izglītošanas ceļā! Skolotāji, mīliet arī 
turpmāk savu darbu, ziedojiet uzkrāto 
pieredzi, gudrību un mīlestību saviem 
audzēkņiem!

Inga Priede,  
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Klāt rudens – 
pārdomu laiks

Sāpīgi, ka 
aizkavējušies 
vairāki 
veicamie darbi, 
un projektu 
izmaksas 
pārsniegušas 
plānoto.

29. septembrī bijušajā Kanda-
vas radio rūpnīcas pārvaldes 
ēkas zālē/ tagad Pensionāru 
Dienas centrs/ valdīja priecīgi 
satraukta gaisotne un kņada.
Dagnija Gudriķe 

Uz rūpnīcas 55 gadu jubilejas 
salidojumu bija ieradušies 
ap 100 bijušo darbinieku 
no dažādām Latvijas ma-

lām. Tā ir gadu gaitā izveidojusies tra-
dīcija, ik pa laikam satikties, atceroties 
toreizējos- rūpnīcas laikus. Pasākuma 
svinīgā daļa bija veidota kā vietējā rūp-
nīcas radiomezgla raidījums “Toreiz, 
kad Kandavā radio būvēja”, ar muzikā-
lām pauzēm, tāpat kā toreiz, par kurām 
jubilejas reizē gādāja Valdeķu kultūras 
nama jauktais vokālais ansamblis “Doremi” 
un viņu vadītāja Dzintra Linde. 

Laika rats tika pagriezts atpakaļ uz pagā-
jušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem, kad 
1963.gada pavasarī Kandavā uz rūpkombi-
nāta bāzes veidojās radiomezglu cehs.

Visā plašajā PSRS zināja un 
klausījās Kandavā ražotos 
radioaparātus

Pati svinīgā Kandavas radiomezglu rūp-
nīcas atklāšana ar lentes griešanu un televī-
zijas piedalīšanos notika 1963.gada oktobra 
sākumā. Rūpnīcas pirmais direktors bija Pē-
teris Daugavietis. Viņam aizejot pensijā, par 
direktoru kļuva Andris Lujāns, vēlāk Ivars 
Grasbergs, bet no 1975. gada Jānis Jakobo-
vics. Viņa vadībā A.Popova Rīgas radio rūp-
nīcas Kandavas filiāle kļuva par patstāvīgu 
rūpnīcu un piedzīvoja uzplaukumu. Labajos 
laikos tā nodrošināja ar darbu turpat 1200 
cilvēku, kopā ar 300 mājražotājiem, no Kan-
davas, kaimiņu pilsētām un tuvākās apkai-
mes. Tas bija laiks, kad visā plašajā Padom-
ju Savienībā zināja un klausījās Kandavā 

ražotos radioaparātus. Sa-
brūkot Padomju Savienībai un 

Latvijai atgūstot neatkarību, izjuka arī noieta 
tirgus ar Austrumiem, jo daudzas detaļas 
radioaparātiem ražoja citās padomju repub-
likās. Kā savā grāmatā “Rīgas Radiorūpnīca 
laikmeta griežos”, kurā vesela nodaļa atvēlēta 
arī Kandavas radio rūpnīcai, raksta tās autors 
Latvijas radiobūves pētnieks Inārs Kļaviņš: 

“Līdz 1991.gadam, kad vēl pastāvēja Pa-
domju Savienībā iedibinātā plānošanas sis-
tēma un noslēgtais vienotais tirgus, ieskai-
tot Austrumeiropas sociālistiskās valstis un 
Kubas Republiku, Kandavas radio rūpnīca 
saražoja un realizēja 1,7 miljonus elektrofo-
nu Akords – stereo un Melodija- 103-stereo, 
kā arī 15,4 miljonus dažādu radiouztvērēju 
modeļus”.

Sarunas, atmiņas,  
ar domām – reiz bija

Grāmatas autors Inārs Kļaviņš bija ie-
radies salidojumā un atvedis nulle iznāku-
šās grāmatas eksemplārus, kurus dāvināja 

cilvēkiem, kas palīdzēja tās tapšanā ar fak-
tiem un foto materiāliem. Grāmatu par zie-
dojumiem šajā vakarā varēja iegādāties ik-
viens interesents.

Bijušos radiorūvētājus salidojumā svei-
ca Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Priede, izsakot prieku par noturīgajām 
tradīcijām, regulāri tiekoties, un novēlēja 
visiem jauku atkal satikšanos, mundru garu 
un dzīvesprieku.

Ar klusuma brīdi tika godināti aizsaulē 
aizgājušie rūpnīcas darbinieki, starp tiem di-
rektors Jānis Jakobovics un daudzi citi.

Visu vakaru darbojās brīvais mikrofons 
atmiņu stāstiem un tostiem. Un, protams, 
dejas, sarunas, smiekli par to, kas bija, kā 
bija, kad bija… Fotografēšanās dažādās 
kompānijās uz rūpnīcas korpusu fona ar do-
mām – reiz bija….

Vienotā atziņa, kas izskanēja: “Pat neva-
ram izteikt, cik šovakar labi jūtamies, it kā 
aizgājušo gadu nebūtu bijis…”

Sens ticējums vēsta, ja vārdā ir 
burts “R”, tie cilvēki esot stipri. Lai slava 
radiobūvētējiem!

Dagnija Gudriķe

Konkursa nominācijā “Ģimene lau-
ku sētā” šogad laureāta titulu iegu-
va mūsu – Kandavas novada zem-
nieku saimniecība “Krikši”, kurā 

saimnieko Santra Celmiņa ar ģimeni. 
Santra kopā ar vīru Andri 2004.  gadā 

izveidoja zemnieku saimniecību “Krikši”, 
kurā nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu. 
Pašlaik ganāmpulkā ir 120 dažāda vecuma 
Šarolē šķirnes liellopi, kuru apkopšanā aktīvi 

piedalās saimnieku trīs bērni. Tiek rakstīti 
dažādi projekti saimniecības paplašināšanai, 
pirkta l/s zeme un importēts vaislas materiāls 
savam ganāmpulkam. “Krikši” kā bioloģiskā 
saimniecība ir pieejama interesentu apskatei, 
tajā notiek dažāda veida mācības.

Jau 25 gadus Zemkopības ministri-
jas rīkotajā konkursā “Sējējs” piedalās 

visdažādākās nozares pārstāvošie lauksaim-
nieki. Kopš 1994. gada konkurss ”Sējējs” tiek 
rīkots katru gadu, un laureāta gods Latvijas 
lauku ļaudīm ir kļuvis par vienu no nozīmī-
gākajiem apbalvojumiem.

Lepojamies ar mūsu novadnie-
kiem – Celmiņu ģimeni par augstajiem 
sasniegumiem!

Celmiņu ģimene iegūst konkursa “Sējējs 2018” 
laureātu balvu
Piektdien, 28. septembrī, VEF 
kultūras pilī, Rīgā zemkopī-
bas ministrs Jānis Dūklavs un 
valsts augstākās amatpersonas 
sveica Zemkopības ministrijas 
konkursa “Sējējs 2018” lau-
reātus un vecināšanas balvu 
saņēmējus – lauksaimniekus, 
tostarp arī jaunos zemnie-
kus, pārtikas ražotājus un 
mazpulkus.

Rūpnīcas laiks – tas ir neaizmirstams
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Maruta Vilumsone | skolas direktore |

Pasākuma vadītāji – skolas absol-
venti Gatis Priede un Elvita Klau-
mane – radīja sirsnīgu un lepnuma 
pilnu atmosfēru, cildinot savu sko-

lu un piederību šai vietai. 
Kā uzrunā sacīja novada domes priekš-

sēdētāja Inga Priede, šogad skola atzīmē 
neticami skaistu un lielu jubileju. “Ir bijuši 
dažādi laiki, ne vienmēr skola atradusies Ze-
mītes pilī, tādēļ šodien īpaši gribas atzīmēt 
nozīmīgo brīdi - 2000. gada 1. septembri 
klātesot toreizējai Valsts prezidentei Vairai 
Vīķei – Freibergai, kad skola pārcēlās uz šīm 
skaistajām telpām. Reizē ar pārvākšanos 
skola ieguva saukli – “Iededz gaismu sevī! “. 
Varu droši apgalvot, ka tā īpašā gaisma, kas 
šeit izstaro, palīdz tikt pāri visām grūtībām. 
Ceru un ticu, ka pateicoties enerģiskajam 
skolas kolektīvam un direktorei Marutai 
Vilumsonei izdosies skolu saglabāt, neska-
toties uz grūtībām un izglītības reformām.” 
Apsveikuma vārdus un vēlējumus teica arī 
novada izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena 
Šnikvalde, domes deputāts un skolas pat-
rons Dainis Rozenfelds un Zemītes pagasta 
pārvaldniece Rita Diduha. Zemītes skolu 
sveikt bija ieradušies arī visu Kandavas sko-
lu direktori. 

Vēsturiska atkāpe par skolu
Vēstures fakti vēsta, ka aizsākumi Ze-

mītes skolai rodami jau 19.gs. 30.gados, 
kad Kaļķu kroga krodzinieks turpat krogus 
istabas blakustelpā pulcina pagasta bērnus, 
lai mācītu tiem lasīt, rakstīt un skaitīt bauš-
ļus, bet 1848. gadā skolā sāk strādāt pirmais 
profesionāli izglītotais skolotājs, publicists, 
mācību grāmatu sastādītājs, ērģelnieks un 
novadpētnieks Jānis Špīss. 1880.gadā tiek 
uzcelta jauna skolas ēka, kuras fasādē iemū-
rē izcilni – krustu ar uzrakstu “Lai skola 
būtu tikpat svēta kā baznīca”. 1896.gadā par 
skolas pārzini kļūst Atis Ķeniņš (vēlākais iz-
glītības ministrs), kurš bija aktīvs sabiedris-
kās dzīves organizators – nodibināja kori, 
iestudēja teātra izrādes, ierīkoja skolā čet-
ras klases ar četriem skolotājiem, pieņēma 
mācībās arī kurlmēmos bērnus. 1941.gadā 

par Zemītes skolas pārzini kļūst Vilhelms 
Silmanis, kuram pateicoties tapusi Zemītes 
skolas hronika. No 1980. līdz 2000.g. skolas 
dzīvi veiksmīgi vada Vija Šulce. Šie gadi pa-
iet sūrā darbā, cenšoties saglābt skolas ēku, 
kuru laika zobs ir sagrauzis līdz brukšanas 
robežai. Pie skolas tiek izveidots sporta 
laukums, vecās saimniecības ēkas tiek re-
montētas, skolas ēkai tiek atjaunots jumta 
segums, bet paralēli tam nemitīgi tiek mek-
lēti risinājumi jaunas skolas ēkas iegūšanai. 
Šajā laikā skolai izveidojas sadarbība ar 
Zemītes baronu Firksu dzimtas īpašumu 
mantinieci Zemītē Müsi Vredi, kas sniedz 
nesavtīgu atbalstu skolas saimnieciskajai 
dzīvei un turklāt uzdāvina pašvaldībai īpa-
šuma tiesības uz Zemītes pili. 2000. gada 
vasaras sākumā vecajā skolas ēkā notiek 
pēdējais izlaidums, jo šī paša gada rudenī 

skolēni uz pirmo septembri jau pulcējas 
Zemītes pilī. 

Bijušās skolas direktores – Mirdza Kuģe, 
Aina Kalme, kā arī Vija Šulce un Daiga 
Puga – dalījās atmiņās un izteica vēlējumus 
skolai. Kalmes kundze skolai atstāja īpašu 
dāvanu – grāmatu, kuru sarakstījis Zemītes 
skolas absolvents, tagad LU profesors Tālis 
Tisenkofs “Uzburtā vieta”, te aprakstīta arī 
Zemīte, kā laimīgā bērnības zeme.

Starp atmiņu stāstiem varēja baudīt 
5.klases skolnieces Sanijas Lāces, skolas ab-
solventu Toma Kazimirisaņeca un Katrīnas 
Martas Krūmiņas, kā arī mūzikas skolotā-
jas Sandras Šteinbergas izjusto muzikālo 
sniegumu. 

Vakars turpinājās Zemītes skolā, absol-
ventiem kavējoties atmiņās un baudot kopā 
būšanas mirkļus. 

Zemītes skolai – 170
Šogad, Latvijas simtgades gadā ar 
absolventu salidojumu, Zemītes 
skola svinēja 170.dzimšanas die-
nu. 22.septembra vakarā Zemītes 
tautas namā notika svinīgais pasā-
kums par godu skolas jubilejai.

Skolas direktores 
Marutas Vilumsones 

apsveikuma vārdi

Aicinām uz Matkules pagasta iedzīvotāju  
konsultatīvās padomes sēdi

Š. g. 16. oktobrī plkst. 16.00 Matkules pagasta pārvaldē. Izskatīsim sekojošus jautājumus: 
Represēto akmens vietas labiekārtošana; Ieteikumi kandidātu izvirzīšanai apbalvošanai  
LR proklamēšanas gadadienā; Ierosinājumi un idejas 2019. gada budžetam. 

Uz Cēres ceļa turpinās būvdarbi
Kā pastāstīja PA STRABAG atbildīgais būvdarbu vadītājs Rolands Kugrēns, Valsts vietējo autoceļu V1435 
Līga - Zentene - Rideļi posma km 0,05 - 4,20, V1447 Cēres apvedceļš posma km 0,00 - 4,75 un V1432 
Cēre - Pilsarāji - Gobas posma km 1,50 - 2,25 (pasūtītājs VAS “Latvijas Valsts ceļi”) pārbūves darbi uzsākti 
šī gada 23. augustā, un tos veic PA STRABAG. 
“Šīs būvdarbu sezonas ietvaros paredzēts veikt esošā seguma pārbūves darbus, kas sevī ietver ierakuma, 
uzbēruma, caurteku, nobrauktuvju, drenējošā slāņa un šķembu seguma apakškārtas izbūves darbus. Pie 
labvēlīgiem laika apstākļiem darbus šajā sezonā plānots veikt līdz novembra beigām, atstājot objektus uz 
tehnoloģiskā pārtraukuma laiku jaunizbūvētajā šķembu seguma nesošajā apakškārtā, pa kuru tiks nodro-
šināta transporta kustība. Atsākot būvdarbus nākamajā 2019. gada būvdarbu sezonā, veiksim atlikušos 
būvdarbus, t.i., šķembu seguma virskārtas, asfaltbetona segumu ieklāšanu un citus atbilstoši projektam 
paredzētos būvdarbus. Būvdarbu izpildei atvēlētas 210 dienas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.” 
Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce piekrita būvdarbu vadītāja teiktajam sakot, ka viņai prieks 
par ceļa darbiem - redzams, ka darbi iet uz priekšu - norok uzkalnus, pieber lejas, izrok grāvjus ceļu malās, 
uzliek jaunu grants slāni. salīdzinājumā ar darbu sākumu, palielinājies ceļu darbu tehnikas daudzums 
uz Cēres ceļa, arī uz apvedceļa darbi iet uz priekšu-rekonstruē gan pašu ceļu, gan apvedceļa un ceļa uz 
Rideļiem krustojumu, satiksmi regulē pieci luksofori visa ceļa garumā. Dagnija Gudriķe

SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 2019.gadā 
Kandavā īstenos ūdenssaimniecības projektu
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”, projekta Nr. 
5.3.1.0/17/I/031, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot 
to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Kandavas pilsētas iedzīvotājiem, 
t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju 
(ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus.
Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2018. gada 10. septembrī. Projekta darbību 
īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 17 mēneši. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta Līgu-
ma spēkā stāšanās dienā. Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējos 
inženiertīklus – kopumā aptuveni 2,8 km garumā, kā arī izbūvēt ūdensapgādes ārējos tīklus – kopumā 
aptuveni 1,1 km garumā. Plānoto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi paredzēts veikt Kandavas 
pilsētā Lāčplēša, Skolas, Parka, Sabiles, Tūju, Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras, Raiņa un Liela ielās. 
Kandavas pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem laika periodā līdz 2019. gada 31. decembrim 
plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 318 Kandavas pilsētas iedzīvotājiem. 
Projekta kopējās izmaksas: 965931,11 EUR (ar PVN) 
Kohēzijas fonda finansējums: 69,13% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 427 371,17 EUR. 
Kandavas novada domes finansējums: 538 559,94 EUR apmērā. 
Projektu finansē, saņemot finansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “At-
tīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēg-
šanas iespējas” ietvaros. 

Pabeigti būvdarbi Kandavas pagasta ceļam Baujas
Pabeigti būvdarbi projekta Kandavas pagasta ceļa Nr.4, “P109 - Baujas” pārbūve, Nr. 18-08-A00702-
000027 ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 130  682,86 EUR, publiskā finansējuma apmērs ir 
117 614,59 EUR, Kandavas novada domes līdzfinansējums 13068,27 EUR. 
Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “SBI - Ventspils”, kā apakšuzņēmējus piesaistot 
SIA “PBT”. 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 tik 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. 

Silva Ivuškāne | Projektu vadītāja |

Pabeigti būvdarbi projekta “Cēres pagasta ceļa Nr.2  
un ceļa Nr.20 pārbūve”
Pabeigti būvdarbi projekta “Cēres pagasta ceļa Nr.2 un ceļa Nr.20 pārbūve”, Nr. 18-08-A00702-000028 
ietvaros veikta autoceļa “Korģelciems – Čunčas” 0,3 km pārbūve un autoceļa “V1435-Korģelciems-Pu-
ģi” 2,0 km pārbūve. Projekta kopējās izmaksas ir 144  122,74 EUR, publiskā finansējuma apmērs ir 
128 126,15 EUR, Kandavas novada domes līdzfinansējums - 15 996,59 EUR. 
Būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “PRO AKVA”, grants ceļu pārbūves darbus veica SIA 
“Kandavas ceļi” un būvuzraudzību veica SIA “RS Būvnieks”. 
Projekta mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem uzlabot ceļa 
infrastruktūru, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas attīstīt zemnieku saimniecības un mazos 
uzņēmumus, lai saglabātu apdzīvotību lauku reģionos.
Projekta ietvaros tika veikta ceļa konstrukcijas pārbūve un pastiprināšana, veikta ceļa brauktuves pacel-
šana virs esošā reljefa līmeņa, sāngrāvju rakšana un jaunu caurteku izbūve. Uzstādīti satiksmes organi-
zēšanas tehniskie līdzekļi un izbūvētas nepieciešamās nobrauktuves uz īpašumiem.
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KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS  
2018. GADA 18. OKTOBRĪ NO PLKST. 13.00,  

DOMES SĒDE 2018. GADA 25. OKTOBRĪ PLKST. 13.00 

Domes ārkārtas sēdē 2018. gada 
6. septembrī pieņemtie lēmumi

• Apstiprināja Aigaru Lasi deputāta statusā ar 2018.gada 6.septembri, kā arī 
ievēlēja viņu Finanšu, plānošanas un novada attīstības komitejas sastāvā.

• Apstiprināja izmaiņas divu domes pastāvīgo komiteju sastāvā: deputāti 
Signi Ezeriņu ievēlēja Vides aizsardzības un komunālo jautājumu ko-
mitejas sastāvā, bet Daigu Pugu Sociālo lietu un veselības aizsardzības 
komitejas sastāvā.

• Nolēma ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā 
51 339 EUR apmērā prioritārā investīciju projekta “Siltuma avota efekti-
vitātes paaugstināšanai Kandavas novadā, Vānē” īstenošanai. 

Domes sēdē 2018. gada  
27. septembrī pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja Izglītības pārvaldes vadītājas J.Šnikvaldes ziņojumu par no-

vada izglītības iestādēm, 2018./2019.mācību gadu uzsākot un Kultūras 
un sporta pārvaldes vadītājas I.Gruntes un vietnieka R.Rozentāla ziņo-
jumus par plānotajiem pasākumiem rudens sezonā.

• Apstiprināja Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu mak-
sas pakalpojumu cenrāža grozījumus, kas stājas spēkā 2018.gada 28.sep-
tembrī. Konsolidēts cenrādis publicēts mājas lapā www.kandava.lv – viet-
nē- pašvaldība- noteikumi, nolikumi, cenrāži

•  Apstiprināja pamatbudžeta izdevumus novada izglītības iestādēs sav-
starpējo norēķinu veikšanai 2018.gadā pēc 2017.gada naudas plūsmas 
izdevumiem.

Nekustamā īpašuma jautājumi 
• Apstiprināja domes saistošo noteikumu Nr. 15 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Kandavas novadā” precizējumus, kas publicēti in-
formatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” šajā numurā. 

Finanšu jautājumi
• Nolēma īstenot projektu “Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidussko-

las labiekārtošana” piešķirot papildus finansējumu būvdarbu veikšanai 
EUR 31 476,22 apmērā no Kandavas novada domes 2018. gada pamat-
budžeta ieņēmumiem

• Nolēma veikt Lapu ielas Kandavā seguma atjaunošanas darbus, piešķirot 
finansējumu būvdarbu veikšanai EUR 65464,85 apmērā no Kandavas 
novada domes 2018.gada budžeta 

• Apstiprināja Kandavas novada attīstības programmas 2017.-2023. gadam 
Rīcības un investīciju plāna aktuālo redakciju un domes izpilddirektora 
E.Dudes sniegto informāciju par sociālā attīstības un ekonomiskā plāna 
2018.gadam izpildi.

•  Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījumi Kandavas novada 
domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2018. gada 
pamatbudžets un speciālais budžets”. Saistošie noteikumi publicēti mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- budžets

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Kroņstrauti”, Matkules pa-
gastā, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma „Kroņstrau-
ti” izsoles sākumcena ir 5850,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro un nodroši-
nājums 10% apmērā no sākuma cenas. 

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Uzvaras iela 18, Kandavā, 
rīkojot izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 
ir 4650,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro un nodrošinājums 10% apmērā 
no sākuma cenas.

• Izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bez-
strīda kārtībā no piecām personām

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja Kandavas novada sociālais dienesta direktora I.Leitarta at-

skaiti par autotransporta izmantošanu iestādes darbības nodrošināšanai. 
• Nolēma izīrēt uz laiku līdz 6 mēnešiem pašvaldības brīvo dzīvokli Kūrorta 

ielā 2 – 45, Kandavā

Vides un komunālie jautājumi
• Uzdeva domes izpilddirektoram E. Dudem risināt jautājumu par remonta 

tāmes izstrādi un Apliecinājuma kartes izgatavošanu ieejas mezgla izbū-
vei feldšeru punkta telpās Skolas iela 4, Zantē. Nepieciešamais finansēju-
mus telpu remontam jāiekļauj pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.

• Pieņēma zināšanai biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs” valdes locek-
les I.Pieses sniegto informāciju par projektu “Informācijas un vides pie-
ejamība Abavas senlejā”, “Tuvā nekuriene” un “Dabas aizsardzības plāna 
ieviešana Abavas senlejā” īstenošanas gaitu.

Citi jautājumi
• Nolēma uzdot SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegt tiesā pra-

sības pieteikumu, lai nodrošinātu projekta “Kandavas pilsētas siltumtra-
šu pārbūve un izbūve” ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu pilnvērtīgu 
izpildi.

•  Apstiprināja Kandavas novada Iepirkuma komisijas sastāvā Oskaru 
Kļavu. Iepirkuma komisijas sastāva grozījumi stājas spēkā 2018. gada 
28. septembrī.

• Apstiprināja komandējumam uz Strzyżów (Polija) no š.g. 18. oktobra līdz 
22. oktobrim Kandavas novada domes delegāciju šādā sastāvā: domes de-
putāte Daiga Puga, Iveta Grunte, hartas koordinatore.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas novadā”
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.panta astoto prim daļu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

5.panta trešo un ceturto daļu, 9.panta otro daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kan-

davas novadā” (turpmāk - Saistošie noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma 
objektus, kuriem Kandavas novada administratīvajā teritorijā var nepiemērot 
nekustamā īpašuma nodokļa likmes un kārtību, kādā var piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām maksātāju kategorijām, kuru īpa-
šumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Kandavas novadā, kā 
arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību un nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 

 
II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA OBJEKTI
2. Papildus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem nekustamā 

īpašuma objektiem ar nekustamā īpašuma nodokli Kandavas novadā netiek 
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas neatkarīgi no to platības, ja tajā netiek veik-
ta saimnieciskā darbība. 

3. Saistošo noteikumu 2.1.punkts neattiecas uz garāžām.
4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī 
māja atrodas, maksā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu):

4.1. Īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai 
tās pilnvaroto personu;

4.2. Dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai 
zemesgrāmatā);

4.3. Personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.
5. Ja nekustamajā īpašumā - mājoklī taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīves-

vieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 1,5 % apmērā no mājokļa kadastrālās vērtības.

III. NODOKĻA ATVIEGLOJUMI
6. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, val-

dījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Kandavas novadā.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti:
7.1. nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība piešķīrusi trūcīgas vai mazno-

drošinātas personas statusu – 90% apmērā no aprēķinātās nodokļu summas 
par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas vai ģimenes personas statusam, attiecībā uz dzīvojamām mājām 
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo 
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantoša-
nas ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, dzīvojamo māju palīgēkām, ja tās 
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai; 

7.2. nodokļa maksātājiem, ģimenēs, kurās aug bērns - persona ar invaliditā-
ti un personām ar I un II invaliditātes grupu, kurām nav noslēgts uztura 
līgums, ko minētā persona apliecina iesniegumā, par nekustamo īpašumu 
attiecībā uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalī-
tas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuru funkcionālā izmantošanas ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, 
dzīvojamo māju palīgēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un personai nav 
citu nekustamu īpašumu, nodokļu summu samazina par 50%;

7.3. nodokļu maksātājiem – ģimenēm, kurām pēc taksācijas gada 1. janvāra ir 
trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu-
ģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārē-
jo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā 
objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. 
Ja iesniegums par nekustamā īpašuma atlaidi tiek iesniegts taksācijas gadā 
pēc 1.janvāra, nekustamā īpašuma atlaide 50% apmērā tiek piemērota ar nā-
kamo mēnesi no bērna piedzimšanas (ievietošanas) brīža;

7.4. personai, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tā turpina vispā-
rējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā 
(pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasnieg-
šanai – 90%. 

7.5. fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas nepieciešama pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai vai kā zaļā zona nepieciešama publiskai lietoša-
nai, nodokļu summu samazina par 100%, ja par zemi nav noslēgts nomas 
līgums;

7.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem par 
īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta 
personas (īpašnieka) dzīvesvieta, ja īpašums netiek iznomāts un izmantots 
saimnieciskajā darbībā – 50% apmērā.

7.7. personām, kam piešķirts 1991.gada barikāžu dalībnieka statuss (saņemta 
apliecība atbilstoši MK noteikumiem „Par 1991.gada barikāžu dalībnieka 
statusu”) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un 
tajā ir deklarēta personas (īpašnieka) dzīvesvieta, ja īpašums netiek izno-
māts un izmantots saimnieciskajā darbībā – 25 % apmērā.

7.8. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā ir izvei-
dojuši jaunas darbavietas, darbiniekiem, kuru ikmēneša vidējā darba sa-
maksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu, piešķir nodokļa 
atvieglojumu par ēku un tai piekritīgo zemi: 

7.8.1. ja izveidotas 3-10 jaunas darbavietas - 50% apmērā;
7.8.2. ja izveidotas 10 un vairāk jaunas darbavietas - 70% apmērā;
7.9. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir ieguldījuši investīcijas jauna ne-

kustamā īpašuma nodokļa objekta būvniecībā un būves lietošanas veids ir 
12.06.2018. MK noteikumu Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi” pieli-
kumā minētās būves, kuras paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai – 
piešķir nodokļu atvieglojumus par objektu, kas nodots ekspluatācijā – vienu 
gadu skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā – 90% 
apmērā.

7.10. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir ieguldījuši investīcijas ne mazāk 
kā 50% apmērā no saimnieciskās darbības veikšanai paredzēto nekustamā 
īpašuma nodokļu objektu kadastrālās vērtības, tādu būvju pārbūvē vai atjau-
nošanā, ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņā bez pārbūves, vienkār-
šotā atjaunošanā vai vienkāršota fasādes atjaunošanā, kuru lietošanas veids 
ir 12.06.2018. MK noteikumu Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi” pie-
likumā minētās būves, kuras paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai – 
piešķir nodokļu atvieglojumus par objektiem, kas nodoti ekspluatācijā vai 
kuriem būvniecības ieceres iesniegumā izdarīta būvvaldes atzīme par būv-
darbu pabeigšanu – vienu gadu skaitot no nākamā mēneša kopš būvdarbu 
nodošanas – 90% apmērā; 

7.11. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā atrodas tirdzniecības vie-
tas ar vasaras kafejnīcām/terasēm Kandavas pilsētas teritorijā – piešķir nodok-
ļa atvieglojumu 25% apmērā par ēku, periodam no 1.oktobra līdz 30.aprīlim;

7.12. sabiedriskā labuma organizācijām, ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts 
tiek izmantots tajā sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā 
par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu – par nekustamā īpa-
šuma nodokļa objektu piešķir nodokļa atvieglojumu 100% apmērā;

7.13. saimnieciskās darbības veicējiem par ēku un tai piekritīgo zemi, šo Saistošo 
noteikumu 7.8. – 7.11.punktos minētos atvieglojumus piešķir: 

7.13.1. juridiskām personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un to struktūrvienība 
reģistrēta Kandavas novada administratīvajā teritorijā; 

7.13.2. fiziskām personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu saņemšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, deklarētā dzīvesvieta ir 
Kandavas novada administratīvajā teritorijā; 

7.13.3. nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri savas ēkas vai to daļas iznomā 
saimnieciskās darbības veicējiem, iesniedzot nomas līgumu un nomnieka 
apliecinājumu par saimnieciskās darbības reģistrāciju Kandavas novada ad-
ministratīvajā teritorijā;

7.13.4. nodokļa maksātājiem, kam nodokļa atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis at-
balstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. 
L 352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013).

7.14. gadījumos, kad paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota 
ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi 
tiek piešķirts par zemes daļu proporcionāli iepriekš minētajā veidā izmantotās 
ēkas daļas (telpu grupas) platībai;

7.15. lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu  Nr. 
1407/2013 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām jeb līdz 2020. gada 
31. decembrim.

8. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus saskaņā ar likumu 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” un šiem Saistošajiem noteikumiem uz vai-
rākiem nosacījumiem, atvieglojumus piešķir par vienu - personai vislabvēlī-
gāko nosacījumu.

9. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļu maksātājam 
ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi Kandavas novada pašvaldībā;

IV. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI  
UN LĒMUMA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
10. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas pamats kārtējam 

taksācijas gadam ir nodokļa maksātāja iesniegums, kurā norādīts:
10.1. nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, personas kods/ nosaukums, reģistrācijas 

numurs;
10.2. maksātāja dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese, e-pasts, tālrunis;
10.3. īpašuma adrese;
10.4. nodokļa atvieglojuma veids saskaņā ar šiem Saistošajiem noteikumiem.
11. Atbilstoši nodokļu maksātāju kategorijām un atvieglojuma veidam, iesniegu-

mam papildus pievienojami dokumenti:
11.1. nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un 

pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, iesniegumam jā-
pievieno Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 „De 
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu pa-
raugi” apstiprināto uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu;

11.2. Personām ar invaliditāti iesniegumam jāpievieno:
11.2.1. parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un 

nav noslēgts uztura līgums;
11.2.2. invaliditāti apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu).
11.3. Šo Saistošo noteikumu 7.7. punktā minētām nodokļu maksātāju kategori-

jām iesniegumam jāpievieno Ministru kabineta noteikta parauga apliecība par 
minētās personas statusu.

11.4. Saimnieciskās darbības veicējiem par īpašumiem Kandavas administratīva-
jā teritorijā, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība:

11.4.1. šo Saistošo noteikumu 7.8. punktā minētiem saimnieciskās darbības 
veicējiem – uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstīts apliecinājums, ka iz-
veidotas jaunas darbavietas, un apliecinājums, ka nav nodokļu un citu valsts 
noteikto obligāto maksājumu parādu;

11.4.2. šo Saistošo noteikumu 7.10. punktā norādītajām personām jāiesniedz lī-
gumi un samaksu apliecinoši dokumenti.

12. Iesniegumi par nodokļu atvieglojuma piešķiršanu iesniedzami Kandavas 
novada domē vai kādā no pagasta pārvaldēm (Cērē, Matkulē, Vānē, Zantē, 
Zemītē). Iesniedzot dokumentus, atvieglojumi tiek piemēroti pēc lēmuma 
pieņemšanas. 

13. Ja gada laikā ir mainījušies nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu 
piešķiršanai, atvieglojumi piešķirami ar nākamo mēnesi pēc šo nosacījumu 
iestāšanos.

14. Par visām šajos Saistošajos noteikumos minētajām personām, kuru īpašumā, 
valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašuma Kandavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, Kandavas novada dome pieņem lēmumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

15. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde tiek 
veikta septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

16. Lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā 
(pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc 
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
17. Ar Kandavas novada domes Saistošo noteikumu Nr.__ „Par nekustamā īpa-

šuma nodokļa piemērošanu Kandavas novadā” spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudē Kandavas novada domes 29.10.2015. saistošie noteikumi Nr.19 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kandavas novadā” ( 
apstiprināti domes sēdē 29.10.2015, protokols Nr.17 2.§). 

18. Saistošos noteikumus publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kan-
davas novada vēstnesis”, interneta mājas lapā www.kandava.lv un nodrošina 
pieejamību domes ēkā.

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Neformālās izglītības 
apmācības Kandavas 
MJIC “Nagla” vēstnešiem
Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra vadītāja |

Augusta nogalē mūsu jauniešu centra «Nagla» 
telpās un teritorijā norisinājās projekta 
«Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka 
mobilā jaunatnes darbā» aktivitāte «Neformālās 

izglītības apmācības Kandavas MJIC “Nagla” vēstnešiem”. 
Trīs dienas neformālās izglītības trenera Rinalda vadī-

bā jaunieši ar dažādām neformālās izglītības aktivitātēm 
iepazinās, saliedējās, veidoja komandu, izprata pasākumu 
plānošanas un organizēšanas principus un saplānoja ak-
tivitātes Kandavas novada pagastu jauniešiem turpmāko 
deviņu mēnešu garumā. Ceram, ka jaunieši tiešām izman-
tos visas gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, lai īstenotu 
mobilu jaunatnes darbu Kandavas novadā.

Aktivitātes mērķis ir apmācīt jauniešus īstenot savu 
ideju reālā pasākumā vai aktivitātē vietējiem jauniešiem, 
apgūstot plānošanas, resursu iegūšanas, organizēšanas, 
izvērtēšanas un pilnveidošanas prasmes. Apmācības bal-
stītas uz neformālās izglītības principiem: Mācies būt, 
Mācies būt kopā ar citiem, Mācies darot un Mācies mācī-
ties. Apmācību īstenošanā piesaistīts neformālās izglītības 
treneris. Apmācības norisinājās Kandavas MJIC “Nagla” 
telpās un tajās piedalījās 20 jaunieši no Kandavas novada 
pagastiem. 

Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka mobilā 
jaunatnes darbā ir Kandavas novada domes un Kandavas 
MJIC “Nagla” kopīgs projekts. Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Skeitparka sezonas 
noslēguma pasākums
Augusta nogalē Jauniešu centrā “Nagla” 
svinējām Skeitparka sezonas noslēgumu. 

Anete Elerte

Kandavas MJIC “Nagla” aktīvie un brīvprātīgie 
jaunieši bija sarūpējuši dažādas aktivitātes visa 
vecuma cilvēkiem. Bērni pūta grafiti šablonus, 
krāsoja savus riteņus, zīmēja ar hennu, spēlēja 

dažādas galda spēles, spēlēja futbolu un fotografējās pie 
fotosienas. Jaunieši, pieaugušie un aktīvākie bērni pieda-
lījās skatē un BMX konkursos un izmēģināja braucienu pa 
sniega rampu ar boardbike. Bija vērojami arī boardbike tri-
ki profesionāļu izpildījumā. Pasākuma laikā bija iespējams 
baudīt bezalkoholiskos mohito kokteiļus, kuri visiem ļoti 
gāja pie sirds! Pēcpusdienā brīvprātīgās jaunietes pagata-
voja zupu visiem pasākuma apmeklētājiem. Bija ļoti garda 
zupa, mmmm! Pasākuma laikā apmeklētājiem un dalīb-
niekiem bija iespēja baudīt dzīvo mūziku, “ZKV”, “JTB” un 
grupas “Gateris” izpildījumā. Pie mums visu dienu viesojās 
arī DJ LJ, kurš radīja ļoti patīkamu auru ar mūziku no pla-
tēm. Dienas beigās visiem konkursu uzvarētājiem, atbals-
tītājiem un brīvprātīgajiem tika izdalītas balvas un pateicī-
bas. Lai arī laikapstākļi nelutināja, mēs visi kopā radījām 
lielisku “mazo” skeitparka festivālu, tepat Kandavā! 

LIELS paldies visiem mūsu atbalstītājiem ar lielākiem 
un mazākiem darbiem un lietām!

Šogad Kandavas Award vienībā bija pietei-
kušies 13 bronzas un pieci sudraba līmeņa 
jaunieši, taču līdz galam savas program-
mas un mērķus izpildīja četri bronzas un 
trīs sudraba līmeņa jaunieši. Šie jaunieši 
tiks izvirzīti arī Award programmas apbal-
vojuma saņemšanai, tādēļ visi kopā turam 
īkšķus, lai viņi šī gada nogalē saņemtu 
godam nopelnītos apbalvojumus.

Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra vadītāja |

Award ir starptautiska jauniešu izaugsmes prog-
ramma trīs dažādos līmeņos – vieglākais ir 
bronzas līmenis trīs mēnešu garumā, vidējais ir 
sudraba līmenis sešu mēnešu garumā un grū-

tākais ir zelta līmenis 12 mēnešu garumā. Katrā līmenī ir 
jāizvirza viens izaugsmes mērķis dažādās jomās – fiziskā 
sagatavotība, prasmes, brīvprātīgais darbs un piedzīvoju-
mu ceļojums (zelta līmenī ir arī joma – projekts). 

Bronzas līmeņa jaunieši trīs un sudraba līmeņa jau-
nieši sešu mēnešu garumā cīnījās ar saviem dažādu jomu 
mērķiem. Jaunieši mācījās gan stiept špagatus un nostāvēt 
plank pozīcijā, gan spēlēt ģitāru un rakstīt grāmatu, gan 
apgūt lauksaimniecības pamatus un dažādas rokdarbu 
tehnikas, gan brīvprātīgi palīdzēt sirmgalvjiem, gan orga-
nizēt deju nodarbības. Visus jauniešu paveiktos darbus pat 
nav iespējams uzskaitīt. Malači! 

Award programmas ietvaros jauniešiem jāsasniedz ne 
tikai izvirzītie mērķi, bet jāīsteno arī piedzīvojumu ceļo-
jums. Lai piedalītos piedzīvojumu ceļojumā, jauniešiem 
ir jāiziet apmācības un izmēģinājuma ceļojums. Bronzas 
jauniešu grupa devās divu dienu pārgājienā maršrutā En-
gure-Kaltene, bet sudraba jauniešu grupa devās trīs dienu 
velobraucienā maršrutā Kandava – Kuldīga – Brocēni – 
Kandava. Kopumā gan izmēģinājuma, gan ieskaites Award 
piedzīvojumu ceļojumos Kandavas novada jaunieši au-
gusta un septembra mēnešos ir pieveikuši precīzi 300km! 
Piedzīvojumu ceļojuma laikā jaunieši visas nepieciešamās 
lietas, ekipējumu, pārtiku nes sev līdzi, paši gatavo savas 
ēdienreizes un nakšņo teltīs. Šis ir superīgs jauniešu vasa-
ras piedzīvojums!

Ja arī Tevi interesē Award programma – nāc un piesa-
kies Jauniešu centrā “Nagla”, Zīļu ielā 2, Kadavā!

Kandavas Award vienības aktivitātes
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Kandava simts gados (1918–2018)

Pie skolas pastāv skolas kopmītne, par kuru jāmaksā apmē-
ram Ls 17,- mēnesī. Arodskola paredzēta tikai zēniem. Par 
tās direktoru apstiprina inženieri Antoniju Kļaviņu (1901 
– 1942). Teorētiskajām nodarbībām izmanto Kandavas K. 
Mīlenbaha pamatskolas telpas. Pagaidu darbnīcu ēku pro-
jektē arhitekts Indriķis Blankenburgs (1887 – 1944). Par 
I šķiras instruktoru apstiprina Sergeju Semēvicu (1908 – 
1977), par skolas ārstu – Vladimiru Stipro (1897 – 1966), 
par latviešu valodas un fizikas skolotāju – Kārli Veinbergu, 
par II šķiras instruktoru – Aleksandru Cepurnieku, par 
militārās apmācības skolotāju – Pēteri Bīlandu (? – 1938)

• 1937. gada 21. novembrī Kandavā notiek nākamo 
Dziesmu svētku koru kopmēģinājums diriģenta Teodora 
Reitera ( 1884 – 1956) vadībā

• 1937. gada beigās Kandavas virsmežniecības Gravu 
mežniecībā 500 ha lielajā platībā, kur aug daudz ozolu, ar 
ozolzīlēm ievilina vairāk kā 100 mežacūkas un mežu iežo-
go ar 1,05 m augstu cinkotu stiepļu žogu uz ozola stabiem. 
Lai mežacūkas neatstātu aploka teritoriju, tās ziemā baro 
ar kartupeļiem, ozolzīlēm un gaļu. Ozolzīles vāc paši mež-
niecības darbinieki, gaļas krājumus veido par lētu naudu 
iepirkti sešdesmit veci zirgi. Līdz gada beigām izveido mil-
zīgu mežacūku dārzu ar 13 m garu žogu. Tā uzstādīšana 
maksā 35 000 Ls.

• 1937. gadā Kandavas pilsētas aizsardžu pulciņā ir 30 
aizsardzes

• 1938. gada 30. janvārī Kandavā notiek nākamo 
Dziesmu svētku kopmēģinājums diriģenta Emiļa Meln-
gaiļa (1874 – 1954) vadībā. Ierodas Cēres koris ar 22 dzie-
dātājiem, Kabiles aizsargu koris ar 20 dziedātājiem, Kan-
davas Sadraudzīgās biedrības koris ar 34 dziedātājiem, 
Matkules koris ar 20 dziedātājiem, Sabiles aizsargu koris 
ar 18 dziedātājiem

• 1938. gadā Kandavā pamatīgi remontē akmens mūra 
tiltu. Darbus veic uzņēmēja K. Jēkabsona vadībā

• 1938. gada jūlijā Kandavas rajona lopkopības ins-
truktors P. Urjāns organizē ekskursiju pa maršrutu 
Džūkste-Dobele-Rundāle, kura laikā ekskursanti var vērot 
turienes zemnieku lopus

• 1938. gada 12. septembrī izglītības ministrs Jūlijs 
Auškāps (1884 – 1942) apstiprina Kandavas K. Mīlenbaha 
pamatskolas karoga metu

• 1938. gada 6. novembrī Kandavas Sadraudzīgās 
biedrības priekšnieks Vilis Vizbulis lūdz K. Mīlenbaha pa-
matskolas pārzini P. Kalniņu atļaut skolēniem Augustam 
Reisam, Ernestam Vilkam un Kārlim Dzintaram 18. no-
vembrī piedalīties Aleksandra Grīna (1895 – 1941) lugas 
„Tēvu zeme” uzvedumā

• 1938. gada 26. decembrī Kandavas Sadraudzīgajā 
biedrība rāda A. Grīna jautro tautas lugu „Kalēja līgava” 
Aleksandra Andersona (1892 – 1974) režijā. Izrādē pieda-
lās viss Kandavas teātra personāls. Kostīmus gatavo spe-
ciāli lugai, kā arī aizņemas no Rīgas teātriem. Galvenajās 
lomās : P. Avotiņš, A. Andersons, A. Andersone, A. Šplīte, 

A. Gudriķis, J. Tauriņš, Fr. Gepsis, J. un M. Freimaņi, E. 
Vizbulis, E. Kalnozols. Dziesmas komponē diriģents Pēte-
ris Jancis, dekorācijas zīmē Andrejs Gudriķis 

• 1938. gadā Kandavas pilsētas pašvaldība nolemj ie-
kārtot vīna dārzu. Tam nepieciešams zemes gabals 4000 
m² kopplatībā. To pašvaldība iegūs apmaiņas ceļā, iemai-
not to no privātīpašniekiem pret pilsētai piederošo zemi

• 1938. gadā Kandavas virsmežsarga Edvarda Vitmaņa 
(1899 – 1942) vadībā kandavnieki iestāda kokus gar Kan-
davas-Sabiles lielceļu, Dziesmu svētku laukumu, pilsētas 
kapos, kā arī ierīko stādījumus pie valsts arodskolas un 25 
m garu egļu dzīvžogu Jaunkandavā 

• 1938. gadā L. Kristapsonam piederošā Kandavas 
tvaika-elektrodzinējspēka pienotava „Kurzemes Šveice” 
saņem 1. godalgu lauksaimniecības un rūpniecības preču 
izstādē Tukumā par sālīto un nesālīto eksportsviestu ar 
Lauksaimniecības pārvaldes kontroles reģistra Nr. 495

• 1938. gadā nodibinās piensaimnieku sabiedrības 
„Spēks” Kandavas nodaļa

• 1939. gadā Kandavā dzīvo 1718 iedzīvotāji, no tiem 
780 vīrieši un 938 sievietes

1939.gada 29.maijs K.Mīlenbaha pamatskolas karoga 
iesvētīšana.

Kandavas Valsts arodskolas audzēkņi

Kārļa Ulmaņa autoritatīvā režīma laiks 
(1934 – 1940) 
Turpinājums.  
Sākums "Kandavas Novada Vēstneša" jūlija numurā

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja krājuma glabātāja |

• 1936. gada 1. janvārī Kandavas krājaizdevu kasē ir 
240 biedri, bilancē Ls 70013, tai skaitā pamatkapitālā Ls 
11322, rezerves kapitālā Ls 3583, speciālajā kapitālā un 
aizņēmumos Latvijas Bankā Ls 19847, Latvijas tautas ban-
kā Ls 5075, aizdevumi – Ls 64230

• 1936. gadā Kandavas pilsētas galva ir Kārlis Kārk-
liņš (1882 – 1968), pilsētas galvas biedrs Krišs Rozentāls, 
valdes locekļi: Andrejs Riekstiņš (? – 1967), sekretārs-grā-
matvedis Pēteris Jancis (1897 – 1975), sekretāra-grāmatve-
ža palīdze Lība Šimpermane. Kandavas iecirkņa miertiesa 
atrodas Dārza ielā 6, miertiesnesis Nikolajs Jansons, sekre-
tārs Voldemārs Trans, kancelejas ierēdne Anna Kreicberga

• 1936. gada 11. aprīlī Kārlis Ulmanis (1877 – 1942) 
savā personā apvieno valsts un ministru prezidenta ama-
tus. Izglītības ministrs liek skolās izdarīt aizlūgumu, atbrī-
vojot skolēnus no skolas darbiem, bet Rīgā notiek plaša 
manifestācija par godu jaunajam valsts prezidentam

• 1936. gada 2. jūnijā Kandavā viesojas valsts un Mi-
nistru prezidents K. Ulmanis. Viņš apskata skolas jaunbū-
vi un atbalsta nodomu skolai piešķirt valodnieka un no-
vadnieka Kārļa Mīlenbaha (1853 – 1916) vārdu

• 1936. gada 6. septembrī Kandavā, Ozolu ielā 3, ie-
svēta jauno pamatskolas ēku. Tajā mācības uzsāk 352 sko-
lēni deviņu skolotāju un pārziņa Pētera Kalniņa (1879 – 
1957) vadībā. Kandavas pagasta vecākais Jānis Baimanis 
(1861 – 1949) paziņo, ka skolai piešķirts Kārļa Mīlenbaha 
vārds. Viesu vidū ir arī izcilā valodnieka dēls, Rīgas pil-
sētas valdes sekretārs inženieris Kārlis Mīlenbahs (1888 
– 1968). Atklāšanā piedalās operdziedātāja Anna Ludiņa 
(1906 – 1998), solists Arturs Madrevics (1902 – 1975) un 
pianists Hugo Štrauss (1908 – 1992)

• 1936. gadā skolotājs Kārlis Veinbergs (1881 – 1949) 
savu privāto bibliotēku no Sabiles ielas 10 pārceļ uz „Vec-
vizbuļiem” pie Riebiķkalna. Tajā ir 7100 sējumi, un tā ir 
vislielākā privātā bibliotēka provincē. K. Veinbergam ir 
arī lielākā Kandavas un apkārtnes skatu karšu kolekcija ar 
1600 dažādiem skatiem. Apskatei ir pieejams arī herbārijs 
ar 900 Kandavas un apkārtnes augiem

• 1936. gadā liepājnieks, ērģeļbūvētājs Jēkabs Jauģietis 
(1874 – 1968) paplašina Kandavas luterāņu baznīcas ērģe-
les līdz 21 reģistram (stabuļu rindām), pierīkojot motoru

• 1937. gada janvārī Kandavas Sadraudzīgajā biedrībā 
darbojas brīvbibliotēka ar 3007 sējumiem un 103 lasītā-
jiem; biedrībai ir arī savs koris ar 40 dziedātājiem

• 1937. gada sākumā 625. Kandavas mazpulks svin 
savus karoga un svinīgā solījuma svētkus. Karogu dāvina 
Kandavas krājaizdevu kase. To iesvēta draudzes mācītājs 
Rihards Zariņš (1889 – 1942). Svinīgo solījumu nodod 24 
mazpulka dalībnieki. Mazpulks savos svētkos saņem arī 
vairākas naudas balvas

• 1937. gada 15. aprīlī Kandavas Sadraudzīgās biedrības 
Krājaizdevu sabiedrība apvienojas ar Kandavas krājaizdevu 
kasi un turpmāk sauksies „Kandavas krājaizdevu sabiedrība”

• 1937. gada 2. maijā aizsargi apzaļumo Vimbužu ka-
pus un pushektāru lielo lauku pie „Smiltnieku” mājām

• 1937. gadā Kandavas un pagasta aizsargi apvienojas. 
Jaunizveidotās 4. rotas komandierim Arvīdam Ruņģim 
tiek pakļautas trīs nodaļas, kuras komandē Jānis Kreic-
bergs (1902 – 1942), Ansis Indriksons (1903 – 1941) un 
Heinrihs Briedis (1981 – 1942). Aizsardzes vada Zelma 
Briede (1900 – 1982) un Emīlija Blāze

• 1937. gadā Kandavas 49. skautu vienības vadību pār-
ņem Gustavs Enerts

• 1937. gadā pilsētas valde Kandavas nomalē – Prie-
dainē – ierīko pilsētas nabagmāju. Pilsētas nespējniekiem 
vairs nav jāklīst apkārt pa saimnieku mājām

• 1937. gada 9. septembrī Kandavā atver Kandavas 
valsts arodskolu. Tajā darbojas mehānikas un galdnieku 
nodaļas ar trīsgadīgu apmācības kursu. Skolas nauda ir Ls 
10,- gadā un vienreizēja iestāšanās nauda Ls 4,-. Trūcīgos 
un centīgos skolēnus no skolas naudas atbrīvo un piešķir 
arī dažas stipendijas Ls 60,0 gadā kā vienreizēju izmaksu. 
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1928. gadā Kandavā ar lieliem 
panākumiem tika uzvesta R. Blaumaņa 
luga „Skroderdienas „Silmačos”.

Te nu jāatceras, ka R. Blaumanis lugu sarakstīja 1901. 
gadā, un Alekša loma bija paredzēta šodien jau aizmirsta-
jam aktierim Aleksandram Freimanim (1864 – 1919), kuru 
ikdienā sauca par Aleksi. Pirmizrāde bija 1902. gada 30. 
janvārī Rīgas Latviešu teātrī, un kritika tai nebija labvēlīga. 
Toties labvēlīgi bija skatītāji. „Skroderdienas „Silmačos”” ir 
visvairāk spēlētā izrāde, un tā vēl arvien ir repertuārā gan 
profesionālajos, gan amatierteātros.

Arī turpmākie gadi bija bagāti ar dažādām teātra izrā-
dēm. 1929. gadā iestudēja Viļa Lāča (1904 – 1966) drāmu 
„Pārejas laikā”, mazpazīstamā dramaturga Augusta Laiviņa 
(1889 – 1965) jaunatnes lugu „Jūras gaigaliņa”, Elīnas Zālītes 
(1898 – 1955) komēdiju „Bīstamais vecums”.

1930. gadā biedrība Kandavas mācītājmuižas ozolos sa-
rīkoja brīvdabas izrādi „Siguldas pilskungs”. Izrādes dalīb-
nieki orķestra pavadībā devās gājienā no biedrības nama uz 
izrādes vietu. Lomās bija H. Bergs, E. Tinte, A. Andersons, 
A. Andersone, V. Zandberga, J. Tauriņš, H. Hermanovskis, 
M. Rozentāls, A. Zorģis, J. Mežaraups. Izrādi sagatavoja E. 
Tinte, vadīja A. Andersons, dekorators bija A. Štraufs, muzi-
kālo daļu un kori vadīja Pēteris Jancis (1897 – 1975).

1932. gadā no Sadraudzīgās biedrības režisora un kora 
diriģenta pienākumiem atvadījās E. Tinte ar izrādi „Rožai-
nas dienas”, jo abi ar dzīvesbiedri, skolotāju un teātra suflieri 
Mariju Tinti (1896 – 1975) pārcēlās uz Kauņu, kur E. Tinte 
uzņēmās fabrikas „Rīgas audums” filiāles vadītāja pienāku-
mus. Kora diriģenta pienākumus turpmāk uzņēmās P. Jancis. 
1932. gada 18. novembrī godam tika atzīmēti valsts dibinā-
šanas svētki ar vairākām kora dziesmām, aizsargu-sportistu 
vingrojumiem un vietējās teātra trupas meistarīgi uzvesto 
Skuju Frīda (īst. V. Gotfrīds Mīlbergs, 1887 – 1942) lugu 
„Atkritējs”.

1933. gadā, atzīmējot izglītības nedēļu, Sadraudzīgā 
biedrība, gribēdama dot iespēju katram noskatīties teātra 
izrādi par velti, sarīkoja teātra brīvizrādi „Trīnes grēki”. Kā 
atzīmēja laikraksts „Talsu Vārds”, tad „Vēl nekad nav biedrība 
savās telpās uzņēmusi tik daudz apmeklētāju, kā to dienu”.

Kostīmus izrādēm gatavoja speciāli, vai 
pasūtīja no Rīgas teātriem

Kostīmus izrādēm vai nu gatavoja speciāli, vai arī pasū-
tīja no Rīgas teātriem. Tā tas bija arī ar Aleksandra Grīna 
(1895 – 1941) jautrās tautas lugas „Kalēja līgava” izrādi. Tā 
notika 1938. gada 26. decembrī. Izrādē piedalījās viss teātra 
personāls. Turku kara invalīdu Indriķi tēloja P. Avotiņš, eb-
reju Motki – režisors A. Andersons. Lielīgo un bargo Klau-
cānu māti rādīja A. Andersone, bet viņas mīļo znotiņu un 

reizē arī trako plānprātiņu Dodeli spēlēja Fr. Gepsis. Kalēja 
līgavu, daiļo Klaucānu Mariju atveidoja A. Šplīte, un pašu 
kalēju tēloja A. Gudriķis. Mācītāja lomu uzticēja J. Tauri-
ņam. Pārējās lomās bija Z. Andersone, J. un M. Freimaņi, E. 
Vizbulis un ķestertēvs - E. Kalnozols. Dziesmas izrādei kom-
ponēja P. Jancis, bet dekorācijas zīmēja A. Gudriķis.

1939. gada aprīlī Sadraudzīgās biedrības teātris rādīja 
Lauksaimniecības kameras rīkotajā lugu konkursā godalgo-
to O. Liepas lugu „Svešā nasta”. Gada nogalē Sadraudzīgās 
biedrības teātris izrādīja Līgotņu Jēkaba lugu „Bierantos” A. 
Andersona režijā. Izrāžu rīkošanā neslinkoja arī citas bied-
rības. 23. martā, atzīmējot aizsargu organizācijas 20 gadu 
darbību, uzveda Zonberga (Voldemāra Sauleskalna, 1905 
– 1973) lugu „Sirds un šķēps”. Izrādi iestudēja arodskolas 
direktora, inženiera Antonija Kļaviņa vadībā. Savukārt 13. 
augustā Kandavas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība savā 
dārzā sarīkoja tradicionālos ziedu svētkus ar plašu brīvdabas 
teātra uzvedumu – N. Šmīdenberga jautro trīs cēlienu ko-
mēdiju „Nozūd pūra atslēdziņa”. Lugu sagatavoja un jaunas 
dekorācijas zīmēja A. Gudriķis. Šis uzvedums bija vienīgā 
brīvdabas izrāde tajā gadā. 

Ne vienmēr visi bija apmierināti ar biedrību darbību un 
sarežģījumiem teātra spēlēšanā. Tā 1939. gada 12. janvārī 
laikraksts „Talsu Vārds” rakstīja: „Tāpat kā pārējās provinces 
pilsētās, arī Kandavā teātris ir iespējamākais, lētākais un arī 
vajadzīgākais sarīkojuma veids. Te pat katrai organizācijai ir 
savi aktieri. Tā ir visai apsveicama parādība, varētu teikt – 
sacensība. Tomēr šai sacensībai ir viens „bet”, - sagatavošanā 
un izrāžu ziņā viens ansamblis spiežās otram virsū un iestu-
dēšanas laiks tiek sasteidzināts, pie tam, zem neparastiem 
apstākļiem un galu galā – patukša kase un publikas pievilša-
nās. Kā tas tiešām tā, lūk, fakti: 18. novembrī izrāde A. Grīna 
„Tēvu zeme” kavēja lauksaimniecības biedrības izrādi „Ap-
kūlības”, kura savukārt atņēma sagatavošanās laiku Sadrau-
dzīgās biedrības izrādei „Kalēja līgava”. Šī izrāde piespiež 
vecajiem strēlniekiem sasteidzināt „Partizāņus” un liek ne-
parastos apstākļos ārpus skatuves gatavoties „Tēvoča jokam”. 
(..) Kandavā tikai viena skatuve un tā pieder Sadraudzīgajai 
biedrībai. Viņa ir vienīgā biedrība, kurai dekorācijas. Pārējās 
biedrības tad nu tās arī izlieto savām izrādēm un tādā ziņā 
bieži atkārtojot, viņas kļūst pierastas un bezgaršīgas”.

1940. gadā, atzīmējot Draudzīgā aicinājuma piecu gadu 
jubileju, Sadraudzīgā biedrība uzveda M. Dišleres lugu „Stu-
dentes vasara” J. Vēroņa režijā. 

1940. gada 17. jūnijā sākās padomju okupācija. Situācija 
strauji mainījās, jo jau jūlijā jaunā valdība izdeva likumu par 
daudzo biedrību slēgšanu. Tāds pats liktenis piemeklēja arī 
Kandavas Sadraudzīgo biedrību.

Arī Kandavā spēlē teātri

”Kalēja 
līgava”, 
V.Celmiņas 
foto; 1938.g.

“Bierantos” 
1939.g.

• 1939. gadā Kandavas pasta un telegrāfa kantoris at-
rodas Lielā ielā 27. Tas darbojas darba dienā no plkst. 9 – 
15, bet svētdienās no plkst. 10 – 12. Pastmeistars ir Žanis 
Rumba, aģents Jēkabs Ginters, asistenti: Irma Frišfelde, 
Milda Zībiņa, Jānis Drozdovskis, Alīda Rozentāle, Meta 
Plauka; tehniķis Jānis Zībiņš, montieris Vilhelms Eihma-
nis; pastnieki: Voldemārs Blumbergs un Andrejs Reinfelds

• 1939. gadā Kandavas policija atrodas Lielā ielā 2. 
rajona uzraugs ir Aleksandrs Kalnozols; vecākais policists 
kārtībnieks Dāvids Velmers, jaunākais policijas kārtīb-
nieks Fricis Šimpermanis 

• 1939. gada Otrajās Lieldienās Kandavas Sadrau-
dzīgā biedrība uzved Osvalda Liepas (1908 – 1992) skatu 
lugu „Sveša nasta”. Šī luga ir godalgota Lauksaimniecības 
kameras rīkotajā lugu sacensībā

• 1939. gada 8. maijā Kandavas Valsts arodskolā rīko 
diplomandu izstādi, kurā mehānikas klasi beigušie zēni 
demonstrē pašrocīgi gatavotos lauksaimniecības agregātus

• 1939. gada 29. maijā Kandavas luterāņu baznīcā ie-
svēta jauno Kandavas K. Mīlenbaha pamatskolas karogu, 
kuru pēc skolotāja Georga Veinberga meta ir darinājušas 
aizsardzes Zelma Briede un Valija Krūmiņa (1911 – 1994)

• 1939. gada jūnijā Kandavas Valsts arodskolā notiek 
pirmais izlaidums. To beidz 36 audzēkņi. Absolventu dar-
bus izliek izstādē

• 1939. gada 23. jūlijā notiek Kandavas novada III 
Dziesmu svētki. Tajos piedalās 24 kori ar 800 dziedātā-
jiem virsdiriģenta Teodora Reitera vadībā. Svētki sākas 
ar parādes gājienu no Sadraudzīgās biedrības nama uz 
svētku laukumu. Gājiena laikā līst lietus, kurš laimīgi 
beidzas pirms koncerta sākuma. Svētkus atklāj rīcības 
komitejas priekšsēdētājs P. Jancis un Preses un biedrību 
departamenta direktors Mārtiņš Jansons (1896 - ?). Pēc 
svētku atklāšanas sākas koru kopkoncerts. Piedalās arī 
4. Valmieras kājnieku pulka orķestris. Noslēgumā notiek 
svētku balle līdz trijiem naktī. Kopkoncertā piedalās arī 
Kandavas Sadraudzīgās biedrības koris ar 40 dziedātā-
jiem diriģenta P. Janča vadībā. Dalībniekiem naktsmītnes 
ir K. Mīlenbaha pamatskolā, aizsargu mītnē un vecās pa-
matskolas telpās.

• 1939. gadā savu karogu pasūta Kandavas mednieku 
biedrība. Tā izgatavošana maksā ap 900 latu

• 1939. gada 23. augustā Hitlers un Staļins noslēdz 
slepenu līgumu – tā saucamo Ribentropa-Molotova paktu 
jeb neuzbrukšanas līgumu starp Vāciju un PSRS. To pa-
raksta PSRS Ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs 
(1890 – 1986) un Vācijas Ārlietu ministrs Joahims fon Ri-
bentrops (1893 – 1946). Līgumam pastāv arī trīs slepeni 
papildprotokoli, kuros Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, 
Polija un Rumānija jau ir sadalītas interešu sfērās

• 1939. gada septembrī par ilgstošu darbu Kandavas 
Krājaizdevu sabiedrības valdē valdes priekšsēdētāju Otto 
Pluģi (1874 – 1940) apbalvo ar Atzinības krusta V šķiras 
ordeni

• 1939. gada 5. oktobrī Latvija paraksta tā saukto sav-
starpējās palīdzības līgumu ar Padomju Savienību. Sar-
kanarmija iegūst bāzes Liepājā, Ventspilī un Pitragā. Arī 
kandavnieki pirmo reizi ierauga padomju tankus, kuri do-
das uz karabāzi Ventspilī

• 1939. gada rudenī repatriējas 124 Kandavas pilsētā 
un 64 Kandavas pagastā dzīvojošie vācu tautības iedzīvo-
tāji. Vācu tautības iedzīvotāju repatriācijas dēļ iedzīvotāju 
skaits samazinās līdz 1600 cilvēkiem

• 1939. gada 1. novembrī saistībā ar vācu tautības ie-
dzīvotāju repatriāciju slēdz Kandavas Vācu vecāku savie-
nības pamatskolu 

• 1939. gada novembrī Latvijas Republikas finansu 
ministrs Jānis Kaminskis (1878 – 1942) atceļ no amata 
Kandavas vācu krājaizdevu sabiedrības līdzšinējo valdi un 
par jaunās valdes priekšsēdētāju ieceļ P. Janci, bet par val-
des locekļiem K. Kārkliņu un V. Pluģi

• 1939. gada 6. novembrī, L.A.K. Vinteleram repatri-
ējoties uz Vāciju, Vecā aptieka nonāk Fiduciārās izceļoša-
nas akciju sabiedrības a/s UTAG rīcībā

• 1939. gada 8. novembrī par Kandavas pilsētas gal-
vu ieceļ Kandavas Valsts arodskolas direktoru Antoniju 
Kļaviņu

• 1939. gada 26. decembrī Kandavas Sadraudzīga-
jā biedrībā A. Andersona režijā uzved Līgotņu Jēkaba 
(1874 – 1942) lugu „Bierantos”. Pēc izrādes sākas dejas
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2018. gada 5. oktobris

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS KULTŪRA

KULTŪRA UN IZKLAIDE
8. oktobrī
10.00 Interaktīva izrāde bērniem “Noslēpumu 
sala” – ieejas maksa 2,- eiro – Kandavas 
kultūras namā

11. oktobrī
19.00 Latviešu filma “Bille” – ieejas maksa 
3,- eiro – Zemītes tautas namā

20. oktobrī
18.00 Valmieras teātra izrāde “Nepabeigtās 
kāzas” – ieejas maksa 12,- ; 10,-; 8,-eiro – 
Kandavas kultūras namā
19.00 Kandavas novada amatierteātru Ražas 
svētki – Vānes kultūras namā

27. oktobrī
Devītie Kafijas un tējas svētki Kandavā 
21.00 Rudens balle – Valdeķu kultūras namā

3. novembrī
Senioru Rudens balle – Pensionāru Dienas 
centrā

7. novembrī
19.00 Dziedātājas Līgas Priedes un ģitārista 
Vitālija Bogdanoviča akustiskais koncerts 
“Rudens skaņās un noskaņās” – ieejas maksa 
5,- eiro – Kandavas kultūras namā

9. novembrī
12.00 Mārtiņdienas tirgus – Vānes 
pamatskola, Vānes kultūras nams

IZSTĀDES
Līdz 19. oktobrim
Dzintara Adieņa gleznu izstāde – Kandavas 
kultūras nama izstāžu zālē “Vējspārns” – 
atvērta darba dienās no 10.00–16.00.

Līdz 23. oktobrim
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 
absolventu diplomdarbu izstāde – Kandavas 
Mākslas galerijā novada muzejā

PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ

Dagnija Gudriķe

Dzeja kā glezna, glezna – kā dzeja, 
tieši tā varētu raksturot glezno-
tājas un dzejnieces Aijas Prin-
ces, dzeju, gleznas, dzīvi un tās 

vērtības.
Sestdienas tikšanās Kandavā tā bija sa-

tikšanās domubiedriem un interesentiem, 
īsteniem mākslas mīļotājiem, satikšanās klu-
sinātos toņos un apcerīgā gaisotnē, kurā rai-
sījās sarunas par glezniecību, dzeju un dzīvi.

Aija Prince pastāstīja kā top viņas glez-
nas, lasīja savu dzeju un raisīja sanākušos uz 
abpusēju sarunu, kas tāda arī izvērtās.

Māksliniece dzīvo un strādā tepat mūsu 
kaimiņu novadā – Dobelē. Desmit gadus 
viņa aizvadījusi mākslas pedagoģijā, nu jau 
piecpadsmit ir brīvmāksliniece. Viņa izvei-
dojusi privātstudijas Dobelē un Jaunpilī, 
kurās māca glezniecību pieaugušajiem un 
skolēniem, tāpat rīko vasaras plenērus un 
studiju izstādes. Aija Prince labprāt glezno 
ainavas un ziedus, arī kluso dabu un noska-
ņu gleznas. Viņa glezno ar eļļas krāsām, kā 
pati izteicās, bieziem triepieniem, spilgtām 
krāsām. 

Pastarpus gleznošanai Aija Prince raks-
ta dzeju, noskaņām un sajūtām bagātu. 
Viņa izdevusi vairākus dzejas krājumus, kā 

piemēram “Pieskāriens” ar savām gleznu 
reprodukcijām. Aija ir arī diplomēta dārz-
kope, stādu audzēšana bijis pamats, lai uz-
būvētu māju Dobelē. Viņa beigusi Bulduru 
tehnikumu un studējusi dārzkopību. Aija 
audzēja stādus, īpaši saldos ķiršus, ko to-
laik Latvijā bija grūti nopirkt. Tagad dārzs 
ir priekam, bet, tā kā Aijai patīk sakārtota 
vide, darba netrūkst ne dārzā, ne mājā.

„Par manām gleznām neklājas daudz ru-
nāt. Tās ir gleznotas ar sirdi, un ar sirdi arī 
jāuztver.”

Pēc piecu gadu pārtraukuma Kanda-
vas kultūras namā darbu atsākusi Ilzīte 
Grīnberga, kuras vārds Kandavas mākslas 
pasaulē ir labi zināms. Ilgus gadus Ilzīte 
strādāja “Vējspārnā”, rīkoja izstādes un tik-
šanos ar māksliniekiem, tāpat bija organiza-
tore un iniciatore Mākslas Plenēru tradīcijai 
Kandavā.

“Mēs jūtamies priecīgi, ka Ilzīte atkal at-
griezusies “Vējspārnā! “ -izskanēja tikšanās 
reizē. Ilzīte uzsvēra, ka atjaunos arī tradīciju- 
sadarbību ar novada jauno paaudzi.

No 27. septembra līdz 19. oktobrim 
“Vējspārnā” apskatāmas Dzintara Adieņa 
gleznas. Izstāžu zāle atvērta apmeklētājiem 
darba dienās no 10.00–16.00 un kultūras 
nama pasākumu laikā. Tālrunis uzziņām 
26128354.

Dzeja kā glezna,  
glezna – kā dzeja

22. septembrī Kandavas kultūras nama izstāžu zālē “Vējspārns” 
mākslas mīļotājiem bija iespēja tikties ar gleznotāju un dzej-
niecei Aiju Princi, kuras gleznas bija apskatāmas izstāžu zālē 
jau no jūlija mēneša.

Dagnija Gudriķe

Plenēra noslēgumā 28.  septembrī 
mākslinieki tikās ar interesen-
tiem savu plenērā tapušo darbu 
izstādē, lai kopīgi risinātu sarunas 

nepiespiestā mākslas un apkārtējā skaistu-
ma gaisotnē. Tikties ar Latvijas izcilajiem 
gleznotājiem Juri un Andreju Ģērmaņiem, 
Jāni Jēkabsonu, Jāni Jansonu, Mārīti Jan-
soni, Ēriku Kumerovu, Aiju Zariņu, Baibu 
Briedi bija ieradušies pārstāvji no Kan-
davas Mākslas galerijas, novada muzeja, 
Kandavas kultūras nama, tūrisma infor-
mācijas centra, novada domes kā arī citi 
mākslas mīļotāji. 

Uz Kalnmuižas pili māksliniekus ru-
dens plenērā bija atvedusi Skrīveru kultū-
ras centra vadītāja Baiba Dronka, kā viņa 
pati sacīja izstādes atklāšanā, tādēļ, ka pir-
mo reizi ciemojoties Kalnmuižas pilī, saju-
tusi šeit īpašu – māksliniecisku auru.

Kandavas puses īpašā aura
Gleznotājs Andrejs Ģērmanis uzsvēra, 

ka mākslinieku sadarbība ar Baibu nav pir-
mo dienu, un arī sadarbība ar Kandavu ir 
tikpat ilga un veiksmīga. ”Kandavas puse 
mums visiem ir mīļa un skaista, neskatoties 
uz šī plenēra diezgan ekstremālajiem laika 

apstākļiem. Neviens no mums nav nosalis, 
pārāk salijis vai vēja aizpūsts, un darbu, kas 
tapuši šīs nedēļas laikā, ir pietiekami daudz!” 
Mākslinieki uzsvēra, ka dienas Kalnmuižā 
bijušas skaistas un neaizmirstamas.

Iespaidu atstājuši arī brīnišķīgie interje-
ra priekšmeti, greznā pils, kas iedvesmojusi, 

Gleznotāju Rudens plenērs Kalnmuižas pilī
No 24.–28. septembrim Kalnmuižas pilī notika Rudens 
plenērs. Gleznotāji pavadīja piecas rudenīgās dienas mūsu 
burvīgajā Abavas senlejā, tverot mirkļus un radot darbus, 
kas atspoguļo vietējo dabas skaistumu caur savu skatījumu, 
sajūtām un emocijām.

13. oktobris plkst. 12.00 Taku skriešanas 
seriāls 4. kārta – pie Teteriņa ezera
17. oktobris – Kandavas novada čempionāts 
šautriņu mešanā
19. oktobris – Klinšu kāpšanas sacensības
31. oktobris plkst. 18.00 Helovīnu skrējiens – 
pie Kandavas Sporta halles
1. novembrī Skrējiens Kandavai – Kandavas  
K. Mīlenbaha vidusskolas skolēnu un  
skolotāju skrējiens apkārt Kandavai

Kandava/COMPOR spēles LBL2:
04.10. izbraukums ar BS Ogre
12.10. 20.00 mājas spēle ar BJBS Rīga/
Rīdzene
20.10. 14.00 mājas spēle ar SK Ezerzeme/
Rēzekne
26.10. izbraukums ar BK Saldus
Tāpat sākusies arī Latvijas – Igaunijas 
basketbola līga, kurā BK Ventspils sastāvā 
startē arī mūsu novadnieks Kristaps Ķilps. 

Vēlam sportistiem labus panākumus jaunajā basketbola sezonā un, protams, veiksmi, jo bez tās neiztikt 
nekur – kā sportā, tā arī dzīvē!

SPORTS

Novada audžuģimenes 
saņem Amerikas Latviešu 
Apvienības stipendijas
22.  septembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas lielajā zālē mums-nodibinājumam 
‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ – bija tas gods 
piedalīties Amerikas Latviešu Apvienības un Lat-
vijas Bērnu fonda sadarbības ietvaros, rīkotajā 
stipendiju pasniegšanas ceremonijā. 
Pasākumā tika pasniegtas 22 stipendijas maz-
nodrošinātām daudzbērnu un audžuģimenēm, 
27 stipendijas studentiem no daudzbērnu ģime-
nēm, bāreņiem un desmit stipendijas smagi sli-
miem bērniem. Stipendijas pasniedza Amerikas 
Latviešu Apvienības sadarbības ar Latviju noza-
res vadītāja Kaija Petrovska un Latvijas Bērnu 
fonda vadītājs Andris Bērziņš. 
Esam priecīgi, ka arī pārstāvji no mūsu novada, 
divas audžuģimenes – Dzintras Ābolas no Kan-
davas un Airitas Ezerkalnes- Hānbergas no Vānes 
pagasta, kā arī students Ēriks Ieviņš no Zantes 
pagasta ieguva šīs stipendijas.

Aija Švāne | Nodibinājuma “Zantes ģimenes 
atbalsta centrs” valdes locekle |
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Ar katru gadu pieaug to 
pašvaldību skaits, kas 
piedalās tajā, šogad tās 
bija jau 95, un līdz ar 

to palielinās arī Olimpiskajā dienā iesaistīto 
dalībnieku skaits. Un tā Kandavas K.Mīlen-
baha vidusskolas skolas stadions 21. sep-
tembrī kļuva par vienu no 650 Olimpiskās 
dienas pasākumu norises vietām, kurā pa-
visam piedalījās 145 tūkstoši jauno sporta 
entuziastu. Dienas devīze šogad bija “Teniss 
vieno!” 

Draudzīgās cīņās šajā dienā satikās 
Kandavas novada skolu un pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zīļuks” audzēkņi. Pasā-
kums sākās ar dalībnieku gājienu, Olimpis-
kās dienas karoga un lāpas ienešanu, trene-
ru, sportistu un tiesnešu zvērestiem. Jaunos 
sporta entuziastus sveica novada domes 
priekšsēdētāja Inga Priede un izglītības pār-
valdes vadītāja Jeļena Šnikvalde, vēlot labus 
panākumus un sportot prieku visiem. Kan-
davas novada Iespēju fonda pārstāve Aksil-
da Petrevica pasniedza fonda dāvāto stipen-
diju Kandavas novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas audzēknei Agnesei Besikirskai 
par labiem sasniegumiem sportā. Pēc kopī-
gas iesildīšanās vingrojot, dalībnieki devās 

sporta arēnā, lai sacenstos pretstafešu skrē-
jienos pa klašu grupām. Apkopojot rezultā-
tus, veiklākie izrādījās Kandavas K.Mīlen-
baha vidusskolas audzēkņi. Pēc tam klašu 
komandas turpināja sacensības interesan-
tos sporta veidos, kā gaisa hokejs, monstru 
bumba, diskgolfs, dvieļbols, desu spēle, bet 
pirmklasnieki uzspēlēja futbolu. Tā kā laiks 
šajā dienā vēl bija īsti vasarīgs, izkustēšanās 
svaigā gaisā vairoja prieku un sportisko 
azartu, jo veselā miesā mājo vesels gars!

Skolu Olimpiskā diena 2018 
Kandavas novadā
21. septembrī visā Latvijā notika skolu Olimpiskās dienas 
2018. pasākumi, kas ikgadēji jau daudzus gadus risinās patei-
coties Latvijas Olimpiskās komitejas iniciatīvai un tajā kā katru 
gadu aktīvi piedalās arī Kandavas novada skolu audzēkņi.

Dzejas diena 
Kandavā

Septembrī Kandavā notika Dzejas dienu 
pasākums “Dzeja uz sienas”. Pasākumu ar 
savu klātbūtni bija pagodinājuši uz Kandavas 
vecpilsētas ēku fasādēm uzgleznoto dzejoļu 
autori- bijusī kandavniece Maija Laukmane, 
Guntars Račs, Uldis Auseklis un Knuts 
Skujenieks. Dzejas dienu kuplināja arī mūziķe 
Liene Grosa.

Annija Rudzīte

Vietu sadalījums: 
1. vieta LU/BS Rīga
2. vieta Šilalės – Lūšis
3. vieta BK Jelgava
4. Kandava/COMPOR

Turnīra MVP – Everts Ramza (LU/BS Rīga)
Zvaigžņu piecinieks – Guntars Strāķis 

(Kandava/COMPOR), Andris Justovičš (BK 
Jelgava), Vidas Veryga, Martynas Šeputis (Ši-
lalės – Lūšis), Jānis Gertners (LU/BS Rīga).

Gribam teikt lielu paldies mūsu ko-
mandas atbalstītajiem, kas ļauj turpināt ko-
mandai iesākto: Kandavas novada domei, 
SIA  Compor, RGR plus (Raivis Bērziņš un 
Gita Bērziņa), SIA M un V (Guntis Meiers), 
SIA Aggregare (Roberts Redko), SIA Abas 
home Smokehouse (Guntars Indriksons), 

SIA Kandavas Ceļi (Ivars Marašinskis), Rū-
menes muižai, SIA Kristaps (Ivo un Solvita 
Gotfrīda), Kalnmuižas pils, SIA Cietkoks, 
Viesturam Dreimanim, SIA Saltums. Par tur-
nīra atbalstīšanu paldies – Viktoram Valai-
nim, Kandavas Kultūras un sporta pārvaldei.

Konkursā tika iegādātas 149 biļetes, pal-
dies visiem atbalstītājiem!

Paldies par skatītāju balvu nodrošināša-
nu Olybet.com, Virši-A, Skrīveru saldumi, 
Sporta Bode, Abas.lv, SIA Kristaps, Rihar-
dam Lomažam un Kristapam Ķilpam.

Liels paldies spēļu tiesnešiem, sekreta-
riāta galdiņam, medmāsai, spēles komen-
tētājam! Paldies Kandavas mūzikas sko-
las un Kandavas deju skolas audzēkņiem 
par priekšnesumiem turnīra atklāšanas 
ceremonijā.

Un vislielākais paldies mūsu faniem tri-
bīnēs – Jūs esat labākie!

28. un 29. septembrī norisinājās pirmssezonas pārbaudes turnīrs 
“Kandavas ozolzīļu kauss”, kurā piedalījās četras komandas.

Kandavas ozolzīļu kauss

Gleznotāju Rudens plenērs Kalnmuižas pilī

arī dvēseliskās savstarpējās vakara sarunas, 
skaistie numuriņi un viesmīlīgā uzņemšana. 

“Tādas enerģētiskas vietas, kā šeit Kan-
davas novadā, Latvijā nemaz nav tik daudz 
un priecīgi var būt tie, kam laimējies šeit 
piedzimt. Šādās vietās tiek pastiprinātas 
gan labās, gan sliktās īpašības. To piecu 

nakšu un dienu laikā, mēs mākslinieki ti-
kām dziedināti ar apkārtējo enerģētiku.”

Izstādes apmeklētāji izstaigāja pils zā-
les un telpas, kurās bija izstādītas plenērā 
tapušās gleznas, nesteidzoties doties mā-
jup, bet labprāt pavadīja vairākas stundas 
sarunās ar gleznotājiem.

Kandavas 
jātnieku klubs 
“Stafete”
oktobrī uzsāk audzēkņu uzņemšanu jāšanas 
apmācībām. Uzņem dalībniekus ne jaunākus  
par 10 gadiem, bez vecuma ierobežojuma. 
Sīkāka informācija pa tālruņiem  
29186169 vai 27423393. 

Jānis Jēkabsons 
pauž emocijas par 
plenēra dienām

Turpinās fotokonkurss 
“Rudens Kandavas novadā”
Konkursā var piedalīties ikviena fotogrāfija, kas 
uzņemta 2018. gadā, laikā no 1. septembra līdz 
18. novembrim. Tematika – dažāda. Skaistākās 
fotogrāfijas autors saņems balvu!
Fotogrāfijas konkursam lūdzam iesūtīt 
uz e-pastu: liga.supstika@kandava.lv līdz 
2018. gada 18. novembrim, plkst. 12.00. 
Konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības 
mājaslapā www.kandava.lv. 
Fotogrāfiju iesūtīšanas noteikumi: 
• fotografēt varat ne tikai ar fotoaparātu, bet arī 
ar mobilo telefonu, svarīgs ir fotoattēls un tas, ko 
tajā redzam.
• fotogrāfijas minimālais izmērs 1600x1200 
pikseļi; 
• viens cilvēks (konkursa dalībnieks) var iesūtīt 
ne vairāk kā 3 bildes. 
Nosūtot fotogrāfiju, jānorāda sekojoša 
kontaktinformācija: 
• apdzīvota vieta Kandavas novadā, kur 
fotogrāfija uzņemta;
• iesūtītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis. 
Konkursam iesūtītās fotogrāfijas tiks publicētas 
www.kandava.lv, un pašvaldības sociālo tīklu 
kontos. 
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties,  
sūtot e-pastu liga.supstika@kandava.lv  
vai zvanot 26451427.
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Pasākumu grafiks 2018. gada oktobra mēnesim

Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses 
un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/080.

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību 
motivācijas palielināšanai
Kandavas novada dome aicina jauniešu 
organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu 
projektu pieteikumus. Projektu fokuss – 
skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību 
motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības 
veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss 
notiek Eiropas Sociālā fonda projekta 
“PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros 
iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas 
īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var 
iesniegt līdz 2018. gada 18. oktobrim.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 
mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. 
Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo 
šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj 
neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās 
problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu 
turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas 
veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie 
riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: 
motivācijas trūkums, mācību un uzvedības 
traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, 
grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību 
kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie 
apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana 
u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki 
faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina 
cits citu.
Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts 
“PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem 
ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā 
saņem individuālu atbalstu (konsultācijas 
mācību priekšmetos, psihologa un citu 
speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas 
vai transporta izdevumu kompensāciju 

u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt 
savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot 
jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, 
izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi 
jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks 
divas reizes gadā līdz 2022. gadam, un tos 
organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās 
projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju 
izmanto 39 Latvijas pašvaldības.
Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 
18.oktobris, plkst.17.00 Kandavas novada domē, 
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120 vai kā elektronisku 
dokumentu uz epastu: dome@kandava.lv.
Projekta ieviešanas laiks - no 3 līdz 18 mēnešiem.
Kandavas novada pašvaldības jauniešu 
iniciatīvas projektu konkursa koordinators: Inita 
Tamsone, tālr. 63107364 
 e-pasts: inita.tamsone@kandava.lv 
 Kandavas novada dome 
Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, 
205.kabinets.
 Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.
*Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 
31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir 
vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, 
kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 
no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības 
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu 
un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās 
izglītības iestādēm.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Nosaukums Datums Īstenošanas vieta Norises laiks
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls 
sociālajam riskam pakļautajiem 

bērniem 
01.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 01.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 

stadions 18:30-20:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu sabiedrībā 

aizbildņu un audžu ģimenēm
02.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 14:00-17:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu trūcīgiem un 

mazdrošinātiem iedzīvotājiem
04.10.2018 Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 04.10.2018 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 

stadions 18:30-20:00

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls 
sociālajam riskam pakļautajiem 

bērniem 
08.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu trūcīgiem un 

mazdrošinātiem iedzīvotājiem
09.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 10.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 

stadions 18:30-20:00

Izglītojošs seminārs par reproduktīvās 
veselības veicināšanu sabiedrībā 

ģimenēm
12.10.2018. Vānes pamatskola 9:00-11:00

Izglītojošas nodarbības bērniem par 
veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 12.10.2018. Vānes pamatskola 9:00-10:00;

10:00-11:00
Izglītojošs seminārs par reproduktīvās 

veselības veicināšanu sabiedrībā 
ģimenēm

12.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 13:30-15:30

Izglītojošas nodarbības bērniem par 
veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 12.10.2018. Kandavas internātvidusskola

12:00-13:00;
13:00-14:00;
14:00-15:00

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls 
sociālajam riskam pakļautajiem 

bērniem 
15.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 15.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 

stadions 18:30-20:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu trūcīgiem un 

mazdrošinātiem iedzīvotājiem
16.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00

Izglītojošs seminārs par atkarību 
izraisošām vielām un to ietekmi uz 

jauniešu veselību aizbildņu un audžu 
ģimenēm

17.10.2018. Vānes pamatskola 10:00-12:00

Izglītojošs seminārs par atkarību 
izraisošām vielām un to ietekmi uz 

jauniešu veselību aizbildņu un audžu 
ģimenēm

17.10.2018. Zemītes pamatskola 13:00-15:00

Izglītojošas nodarbības bērniem par 
veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 19.10.2018. Zemītes pamatskola 9:00-10:00;

10:00-11:00

Izglītojošas nodarbības bērniem par 
veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 19.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

12:00-13:00;
13:00-14:00;
14:00-15:00

Izglītojošs seminārs par veselības 
veicināšanas nozīmi un iespējām 20.10.2018. Kandavas kultūras nams 11:00-13:00

Izglītojošs seminārs par veselības 
veicināšanas nozīmi un iespējām 20.10.2018. Valdeķu kultūras nams 14:00-16:00

Izglītojošs seminārs par veselības 
veicināšanas nozīmi un iespējām 20.10.2018. Matkules kultūras nams 17:00-19:00

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls 
sociālajam riskam pakļautajiem 

bērniem 
22.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu trūcīgiem un 

mazdrošinātiem iedzīvotājiem
23.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00

Speciālistu vadīts seminārs par 
garīgās veselības profilaksi vecāka 

gada gājuma cilvēkiem
24.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 10:00-14:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu ģimenēm 24.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 15:00-17:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 24.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 

stadions 18:30-20:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu trūcīgiem un 

mazdrošinātiem iedzīvotājiem
27.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 9:00-13:00

Izglītojošs seminārs par veselības 
veicināšanas nozīmi un iespējām 27.10.2018. Vānes kultūras nams 11:00-13:00

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls 
sociālajam riskam pakļautajiem 

bērniem 
29.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00;

11:00-12:00

Izglītojošs seminārs par atkarību 
izraisošām vielām un to ietekmi uz 

ģimenēm
29.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 14:00-16:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 29.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 

stadions 18:30-20:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu trūcīgiem un 

mazdrošinātiem iedzīvotājiem
30.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00

Drīzumā tiks atklāts Valodas pagrabs novada muzejā

Pabeigti būvdarbi projekta “Valodas pagraba 
izveide Kandavas novada muzejā”, Nr. 
16-08-AL14-A019.2202-000003 ietvaros. 
Projekta mērķis ir bagātināt Kandavas novada 
nemateriālo kultūras mantojumu, izveidojot 
valodas pagrabu Kandavas novada muzejā, tādā 
veidā radot arī priekšnosacījumus jaunu tūrisma 
un kultūras pakalpojumu attīstībai. 

Projekta ietvaros tika veikta Kandavas novada 
muzeja pagraba telpas pārbūve un izveidota 
Kandavas novada valodas digitālā krātuve, 
kas sniegs iespēju interesentiem bez maksas 
iepazīties ar novada nemateriālo kultūras 
mantojumu. Papildus būs pieejama interaktīvā 
spēle, ar kuras palīdzību atraktīvā veidā būs 
iespēja uzzināt Kandavas novada vietvārdus, 
pilsētvides elementu nosaukumus un 
ievērojamus iedzīvotājus. 
Kandavas novada muzeja pagraba telpas 
pārbūves darbus veica SIA “M un V”, būvprojekta 
autore – Baiba Beķere un būvuzraudzību veica 
SIA “BŪVĒLOGS projekti”. Interaktīvās spēles 
un mēbeļu komplekta izstrādi, piegādi un 
uzstādīšanu veica SIA “Aspired”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 36 514,49 EUR, 
publiskais finansējums 22 500,00 EUR, Kandavas 
novada domes līdzfinansējums 14 014,49 EUR. 

Īstenots projekts “Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu” 
/ Nr. 16-08-AL14-A019.2201-000005/ 
Projekta ietvaros ir atjaunotas un apgleznotas 
piecas Kandavas pilsētas ēku fasādes: Baznīcas 
ielas 1 fasādi rotā Maijas Laukmanes dzeja uz 
Abavas gleznainā fona, ēkas Lielā ielā 27 fasādi 
izdaiļo Ulda Ausekļa dzeja, Dārza ielas 6 ēkas 
fasādi rotā Leona Brieža dzejas rindas, Lielās 
ielas 12 ēkas fasādi rotā Guntara Rača dzejolis, 
savukārt, uz Lielās ielas 23 ēkas fasādes 
redzamas Knuta Skujenieka dzejas rindas.
Projekta mērķis bija atjaunot piecas 
Kandavas vecpilsētas ēkas fasādes, uz kurām 
uzgleznot dzejas rindas par Latviju, tādā veidā 
palielinot vietas pievilcību, kas var kļūt par 
priekšnosacījumu jaunu tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumam. Kā arī sienu apgleznošana ar 
dzeju par Latviju ir lielisks veids kā godināt 
Latvijas valsti. 
Projekta kopējās izmaksas ir 52 676,98 EUR, 
publiskā finansējuma apmērs ir 20 808,78 
EUR, Kandavas novada domes līdzfinansējums 
31 868,20 EUR.

Inita Tamsone | Projektu vadītāja |
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2018. gada 27. augusta līdz  

27. septembrim reģistrēti 3 jaundzimušie:
Līva Letīcija, Anna Emīlija un Daniels

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

Sveicam septembrī salaulātos 8 pārus!
Laura un Niks Rāviņi

Kristīne un Jānis Jakubovski
Solvita un Andris Meļņiki
Olga un Jurijs Rapoporti

Oksana Kosenko-Maķe un Ojārs Maķis
Indra Zeberiņa un Ivars Granapskis

SIRSNĪGI SVEICAM JAUNLAULĀTOS! 
*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

Laulību noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2018. gada 27. augusta līdz  
27. septembrim reģistrēti mirušie: 

Valentīna Pretkele (1934) no Kandavas
Ausma Kārkliņa (1936) no Kandavas

Eduards Besikirskis (1943) no Tukuma
Edmunds Didžus (1982) no Kandavas

Oļegs Petrovs (1948) no Kandavas pagasta
Gunars Mednis (1941) no Talsu novada

Anita Rozenberga (1956) no Talsu novada
Normunds Vītols (1962) no Kandavas pagasta

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Dagnija Gudriķe

Ciemos bija atbrau-
kuši radi un drau-
gi, sveikt Zelta pāri 
ieradās novada 

domes priekšsēdētāja Inga 
Priede, dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja Maija Zariņa un 
šo rindu autore. Tas bija ļoti 
emocionāli, vēlreiz visu sa-
nākušo priekšā teikt “JĀ” vār-
du, apmainīties skūpstiem, 
saņemt jaunu laulības aplie-
cību, ieraudzīt vienkopus visus savus mīļos. 
Bērni un mazbērni bija parūpējušies, lai ve-
cāki no sirds izbaudītu šo dienu, pateicībā 
par visu labo, ko tie viņiem dzīvē iemācījuši. 

Mūsu dzīves ritums vijies līdzīgi 
(Ilgas stāsts)

Māris ir saimnieka dēls no Zemgales pu-
ses Anneniekiem, toreizējās paraugsaimnie-
cības “Zemgaļi”, es- turīga saimnieka meita, 
kurzemniece no Kazdangas “Pujēniem”. 
1949.gadā abi piecu vai sešu gadu vecumā 
kopā ar vecākiem tiekam izsūtīti uz Sibīriju. 
Es uz Omskas, bet Māris uz Tomskas apga-
balu. Man Latvijā paliek māsa Dzidra, Mā-
rim brālis Eduards. Vecāki paliek izsūtīju-
mā, mēs abi atgriežamies Latvijā, dzīvojam 
pie radiem, Māris Matkulē, es – Kazdangā.  
Abiem sākas mācības latviešu valodā, kad 
jāielec uzreiz 5.klasē. Latvijā palikušie Dzid-
ra un Edžiņš apprecas. Pēc gada Latvijā at-
griežas abu vecāki.

Vidusskolā Māris gāja– Kandavā, es- 
Aizputē. Es studēju Odesā, Māris Rīgas po-
litehniskajā institūtā. Māri paņem armijā no 
2.kursa. Dienē Kusaros, Sumgaitā, Azerbai-
džānā. 1967.gadā atgriešanās Latvijā – Rīgā. 
Māris turpina studijas, es pēc Odesas insti-
tūta beigšanas, uzsāku darba gaitas Rīgas 
gaļas kombinātā.

Iepazīšanās stāsts (Ilgas stāsts)
Pirmā saskriešanās ar jaunajiem radi-

ņiem bija Rīgā, kad abi reizē ciemojāmies 
pie manas krustmātes. Šī tikšanās nekādu 
iespaidu uz mani neatstāja.

Otra tikšanās jau bija interesantāka. 
Māsas radiņi (vīramāte ar trim dēliem) ie-
pazīšanās nolūkos bija atbraukuši uz “Pujē-
niem” uz manas mammas dzimšanas dienu. 
Svētku gaitā bija viens interesants moments, 
kad palikām divatā ar Māri, bija jāiedomājas 
kāda saistība būs starp mums nākotnē. Kā 
vēlāk uzzināju abiem domas lidinājās vienā-
di, ka būsim kopā. Pēc ballītes līdz manām 
ausīm nonāca ziņa, ka vienam no Edžiņa 
brāļiem ir iepatikusies Dzidras māsa. Ku-
ram? To toreiz nezināju.

Sāku saņemt Māra vēstules. Bija inte-
resanti sarakstīties ar puisi no citas vidus-
skolas. Vēstulēs sekoja vairāki uzaicinājumi 
braukt ciemos. Taču es uz tiem neparakstī-
jos. Tad Māris pats atpērās uz Pujēniem. 
Tomēr visvairāk mūs satuvināja fakts, ka 
kļuvām par krustvecākiem Dzidras un Edža 
meitiņai. Bija iemesls vasaras brīvlaikos 
kopā ciemoties Skrīveros, jo braucām taču 
apciemot krustmeitiņu.

Iepazīšanās stāsts (Māra stāsts)
1958.gada janvārī braucām uz Rīgu ar 

autobusu ciemoties, iepirkties. Apciemojām 
Ilgas krusttēvu un viņa sievu. Tanī pat laikā 

pie viņiem ciemojās arī Dzidra ar Ilgu. Pir-
mo reizi ieraudzīju un iepazinos ar meiteni 
no Kazdangas “Pujēniem”. Es mācījos septī-
tajā klasē, viņa astotajā Aizputes vidusskolā. 
Pirmo vēstuli viņai no Matkules rakstīju 
1958.gada 9.janvārī. Vēstule ir saglabāju-
sies Tajā es aicinu viņu un viņas vecākus 
atbraukt uz mana tēva dzimšanas dienas 
svinībām Matkulē. Rakstu, ka mūsu ģime-
nēm jāiepazīstas. Tomēr viņi, nezinu kādu 
iemeslu dēļ, neieradās. 

1961.gada jūnijā es pabeidzu Kandavas 
vidusskolas devīto klasi. Augustā saņēmām 
ielūgumu no Eduarda un Dzidras vecākiem, 
Dzidras tēvam bija 75 gadu jubileja. Vaja-
dzēja iepazīties ar jaunajiem radiniekiem. 
Tur otro reizi satikos ar vienaudzi Ilgu. Pēc 
šīs tikšanās, līdz Ilgai nonāca ziņa, ka viņa 
vienam no Edža brāļiem ir iepatikusies. 
Viņa tikai nezināja, kuram... Es gan to zinā-
ju... Nolēmu sarakstīties. Ar rakstīšanu vien 
nepietika, savā jaunības dullumā aizbraucu 
viens pats pie Ilgas uz Kazdangu ciemos. 
Tā bija mūsu trešā satikšanās. Pastaigāja-
mies pa skaistajām “Pujēnu” ārēm, kaimiņu 
puikas Modra un suņuka Džima pavadībā. 
Ja suņuka klātbūtne netraucēja, tad puišeļa 
gan. Jau toreiz gribējās ar Ilgu pabūt divatā... 

Kāzas (Ilgas stāsts)
Tās bija vienkārši fantstiskas Mūsu ve-

dēji Dzidriņa un Edžus bija lieliski pacen-
tušies. Dzidra bija man gan vedējmāte, gan 
mammas vietā, jo mani vecāki raudzījās no 
mākonīša maliņas un priecājās līdz ar mani. 
Kāzās bija salūgti ļoti daudz viesu. Kāzas bija 
ļoti interesantas un jautras. 

Pēc kāzām dzīvojam Rīgā Kalnciema 
ielā. Bez visādām ērtībām, taču ļoti laimīgi. 
Ūdenim skrējām pakaļ pāri ielai, tualete bija 
laukā.

Laimīgie vecāki un dzīves līkloči
Ilga un Māris dalījās stāstā par svarī-

giem notikumiem viņu dzīvē, abu meitu 
piedzimšanu. Dzīvi pie Māra vecākiem 
Matkulē, pārcelšanos uz individuālo māju 
ciematiņā, jo dzīvoklī visiem ķļuvis pārāk 
šauri. Tad bērnu aiziešana savā dzīvē, kā-
zas, mazbērnu piedzimšana- visas ar ģime-
ni saistītās mīļās rūpes un priecīgie brīži... 
Šis gads esot pats īpašākais, jo tik daudz 
svarīgu notikumu. “Mūsu mīļajai tēv-
zemei Latvijai – 100, mums Zelta kāzas un 
mazmeita Ilze atgriežas Latvijā, pavisam! 
Visi mīļie ir kopā! Vai gan var būt lielāka 
laime!” 

Vēl gribas pieminēt ceļojumus pa Lat-
vijas pilīm piecu gadu garumā. Un kur tad 
vēl ceļojums uz Ameriku pie mazmeitas un 
Niagāras ūdenskritums! Neskaitāmi daudz 
citu mīļu un sirsnīgu brīžu, kas saistīti ar 
meitām un viņu ģimenēm…..”

Mīlestības vārdā
...var “kalnus gāzt”, uznest mīļoto Bu-

ses pilskalnā un uzcelt uz Velnakmeņa, pa-
beigt augstskolu un pat atmest dzeršanu, tā 
zelta pāris.

Noslēgumā uzdevu tradicionālo jautā-
jumu, kāda tad ir Ilgas un Māra saskanīgās 
ģimenes dzīves recepte. Abi gaviļnieki vienā 
balsī atbildēja, ka tā ir mīlestība, ģimeniskās 
vērtības, kopīgas intereses, prasme piedot 
un uzklausīt! Jau vēlāk Ilga un Māris atsūtīja 
apkopotus savus ieteikumus laimīgas kop-
dzīves receptei: Laimīgie pāri dala uz pusēm 
laimi un bēdas, protams, vienotas laimes 
formulas nav, jo cilvēki ir ļoti dažādi! Siltums 
un mīļums ģimenē jārada pašiem un jākopj 
visu kopdzīves laiku. Ir prieks kopā skatīties, 
kā bērni ir izauguši un izbaudīt vecvecāku 
lomu. Vārdiņš “ES” jācenšas nolikt pagrī-
dē un jāpāriet uz “MĒS”, domājot, lai otrai 
pusītei arī būtu labi. Māksla pareizi saprast 
un ieklausīties otrā. Svarīgi ir iemācīties pie-
ņemt to, ka ne vienmēr par katru cenu ot-
ram jāpierāda sava taisnība. Strīda laikā sa-
glabāt cieņu vienam pret otru. Liela nozīme 
ir kopīgām interesēm. “Dažreiz mūsu sprie-
dumi bāzējas tā laika vērtību kritērijos, kas 
bija aktuāli mūsu jaunībā. Iespējams, tas nav 
pareizi, ja tu iestrēgsti pagātnē un neej lai-
kam līdzi, tas ļoti ietekmē komunikāciju ar 
jaunāko paaudzi, viņu acīs tu esi “izraktenis” 
un tavas tēmas pēc “naftalīna smaržojošas”. 
Atmiņas par neprātīgajiem iemīlēšanās un 
laimīgiem kopdzīves gadiem vecumdienās 
palīdz pārvarēt likstas un dod adrenalīna 
devu turpmākiem dzīves gadiem.”

Lūk, tāds šis stāsts!

Radniecīgās dvēseles – Ilga un Māris
22. septembrī Matkules kultūras namā, tāpat kā pirms piecdesmit gadiem, savas kāzas – šoreiz 
Zelta – svinēja matkulnieki Ilga un Māris Plezeri. 

Dārzs
dvēseles priekam
Dagnija Gudriķe

Saņēmu uzaicinājumu paciemoties 
kādā skaistā dārzā – dvēseles prieka 
dārzā Kandavā Sabiles ielā. Uzaici-
nājumu izteica mazdēls Justs, kurš 

vēlējās sagādāt prieku savai vecmāmiņai 
Staņislavai. Kādā saulainā septembra die-
nā apciemoju Staņislavas kundzes dārzu, 
lai iemūžinātu to fotogrāfijās. Staņislavas 
kundze šogad 28. augustā nosvinēja 92 
gadu jubileju, savu dārzu viņa iekopusi div-
desmit gadu garumā. Kad māju nopirkuši, 
vietā, kur tagad zied puķu dārzs, atradusies 
izgāztuve. Dārzs izveidots piekalnē, tas ir 
terasveidīgs, no abām pusēm izstaigājams 
pa izveidotām trepītēm. Sirmā kundze pār-
vietojas ar diviem štociņiem un dārzu ap-
kopj ar vienkāršu kapli, jo tā viņai ir ērtāk. 
Pēdējos divus gadus puķes ravējot vedekla, 
jo acu gaisma vairs nav tik gaiša un spēks 
arī tik cienījamā vecumā mazumā iet, bet 
celiņus kundze uzpasē un izkaplē pati.

Plezeru pāris 
kāzu dienā un 

Zelta kāzās 
2018. gada 

22. septembrī

Staņislava ar 
mazmazdēlu 

savā dārzā

Izsakām pateicību Kandavas novada domei 
par mūsu Zelta kāzu skaisto ceremoniju.  

Īpašs paldies Maijai Zariņai, Ingai Priedei,  
Dagnijai Gudriķei. 

Dziļā pateicībā Ilga un Māris Plezeri

Pateicība
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,  

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

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.10 (162). 
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

IZSOLES

Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus, 
uzņēmējus, novada iestādes un uzņēmumus 
izvirzīt kandidātus apbalvošanai Latvijas Re-
publikas proklamēšanas gadadienā  
18. novembrī.
Iesniegumus lūdzam iesniegt Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā 202. kabinetā vai 
pagastu pārvaldēs līdz 2018. gada 19. oktobrim 
plkst. 15.00. Iesnieguma veidlapa pieejama mā-
jas lapā www.kandava.lv, sadaļā – Pašvaldība 
– Veidlapas. Nolikums pieejams www.kandava.
lv sadaļā – Pašvaldība – Apbalvojumi.

Kandavas novada Kultūras un spor-
ta pārvalde izsludina talku – konkursu 
“Čaklākais zīļu vācējs Kandavas novadā 
2018”. Konkurss notiek no 2018. gada 
20. septembra līdz 20. oktobrim.

Talkas – konkursa dalībnieki savāktās 
zīles nogādā Kandavas Amatniecības centrā 
Talsu ielā 11(otrdien, trešdien, ceturtdien no 
9.30-12.30 un no 13.00-18.00; piektdien no 
9.30-12.30 un no 13.00-16.00; sestdien no 
10.00-14.00). Kontaktpersona Kitija Švīgere, 
tālrunis 26018067. 

Konkursā piedalīties un pretendēt uz 
balvu saņemšanu no konkursa balvu fon-
da var Kandavas novada izglītības iestādes. 
Citas pašvaldības iestādes, uzņēmumi, orga-
nizācijas un privātpersonas var piedalīties, 
saņemot Pateicības rakstu. 

Kon ku rs a 
mērķis ir Kan-
davas novada tēla 
popularizēšana, ekolo-
ģiski tīra vietēja produkta radīšana, vides 
un dabas objektu sakopšana novada teri-
torijā, kā arī dažādu paaudžu, profesiju un 
interešu pārstāvju sadarbības veicināšana 
un bērnu un jaunatnes patriotiskā audzi-
nāšana, iesaistoties sava novada kultūrvides 
veidošanā. 

Talkas – konkursa uzvarētāji tiks pa-
ziņoti un apbalvoti Kafijas un tējas svētku 
laikā Kandavas kultūras namā 2018. gada 
27. oktobrī.

Ar konkursa Nolikumu varat ie-
pazīties mājas lapā www.kandava.lv 
sadaļā – jaunumi. 

KANDAVAS NOVADA DOME RĪKO NEKUSTA-
MĀ „KROŅSTRAUTI”, MATKULES PAGASTS, 
KANDAVAS NOVADS ATSAVINĀŠANU, 
RĪKOJOT IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI
Nekustamais īpašums „Kroņstrauti”, Matkules 
pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 
9070 003 0153) sastāv no neapbūvēta zemes 
gabala ar kopējo platību 2,39 ha (no kuriem 1,54 
ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,74 ha 
meži). 
Izsoles objekta sākumcena 5850,00 eiro, nodro-
šinājums 585,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli 
notiks 2018. gada 12. novembrī plkst. 11.00 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1. stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemak-
sājama līdz 2018. gada 9. novembrim, Kanda-
vas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UN-
LA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas 
kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu 
nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

KANDAVAS NOVADA DOME RĪKO NEKUSTA-
MĀ ĪPAŠUMA UZVARAS IELA 18, KANDA-
VA, KANDAVAS NOVADS ATSAVINĀŠANU, 
RĪKOJOT IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI
Nekustamais īpašums Uzvaras iela 18, Kanda-
va, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 
001 0396), sastāv no zemes vienības ar kopējo 
platību 2930m2. 
Izsoles objekta sākumcena 4650,00 eiro, nodro-
šinājums 465,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli 
notiks 2018. gada 12. novembrī plkst. 11.10 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
1. stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemak-
sājama līdz 2018. gada 9. novembrim, Kanda-
vas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UN-
LA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas 
kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu 
nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Nekustamie īpašumi apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā 
www.kandava.lv.

Izsludina konkursu 
“Čaklākais zīļu vācējs 

Kandavas novadā 2018”

Kandavas Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs 
komplektē grupas apmācībām 
2018./2019.mācību gadā
DATORZINĪBAS (bez priekšzināšanām)
Lektore – Ginta Bogdanova
Kursu ilgums – 24 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN)
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, no-
rādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības 
pirmdienās no plkst.17.30 Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolā. Grupa no 8-12 cilvēkiem. Nodarbības 
sāksies, kad grupa būs nokomplektēta

DATORZINĪBAS (ar priekšzināšanām)
Lektore – Indra Bāliņa
Kursu ilgums - 24 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN)
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, no-
rādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības 
otrdienās, ceturtdienās no plkst.17.30 Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolā. Grupa no 8-12 cilvēkiem. 
Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta

ANGĻU VALODA (elementary)
Lektore – Danute Dude
Kursu ilgums – 80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 mēneši 
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norā-
dot vārdu, uzvārdu un telefonu. Pirmā nodarbība 
2.oktobrī plkst.18.00, Kandavas K.Mīlenbaha vi-
dusskolā. Grupa no 8-12 cilvēkiem. 

ANGĻU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM 
(pre-intermedia)
Lektore – Ņina Zalcmane
Kursu ilgums – 80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 mēneši 
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, no-
rādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības 2x 
nedēļā (dienas tiks precizētas) no plkst.18.00 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. Grupa no 8-12 
cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupa būs 
nokomplektēta

FLORDIZAINS
Lektore – Līga Skrīvele
Kursu ilgums – 80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 mēneši 
Tēmas: Floristikas pamati. Klasiskie ziedu sakār-
tojumi. Gadskārtu un tematiskie (kāzas, bēres 
u.c.) noformējumi. Telpu un skatlogu noformēša-
nas pamati.
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, 

norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības 
sāksim, kad grupa būs nokomplektēta. Mācības 
notiks pirmdienās Kandavas novada amatnieku 
biedrībā “Pūralāde’’, Kandavā, Ūdens iela 2. Grupas 
no 8 cilvēkiem. 

“ŠŪT IR VIEGLI”
Lektore – Jolanta Šēra-Zaņģe
Kursu ilgums – 40 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 (ar PVN) Eiro x 4 mēneši 
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, no-
rādot vārdu, uzvārdu un telefonu līdz 03.10.2017. 
Nodarbības 1x nedēļā (plānojam 2 grupas trešdie-
nās 17.30 un svētdienās 14.00) Kandavas novada 
amatnieku biedrībā “Pūralāde’’, Kandavā, Ūdens 
iela 2. Grupās 5 cilvēki. Nodarbības sāksim, kad 
grupa būs nokomplektēta.

DATORGRAFIKA
Lektore – Ērika Klauberga
Kursu ilgums – 24 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN)
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, no-
rādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības 
(dienas tiks precizētas) no plkst.17.30 Kanda-
vas Mākslas un mūzikas skolā. Grupa no 8-12 
cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupa būs 
nokomplektēta

GRĀMATVEDĪBAS PAMATI
Lektore – Dace Rozentāle
Kursu ilgums – 80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 Eiro (ar PVN) x3 mēn.
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, no-
rādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības 
(dienas tiks precizētas) no plkst.17.30 Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolā. Grupa no 8-15 cilvēkiem. 
Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta

KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMU 
GATAVOŠANA
Pasniedzēja – Ineta Feldmane
Kursu ilgums – 40 stundas (3 mēn.)
Maksa 1 dalībniekam – kursu maksa tiks precizē-
ta no dalībnieku skaita.
Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai 
rakstot uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv, no-
rādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupa no 8-12 
cilvēkiem. Nodarbības sāksies 2019 gada janvārī.

Beidzot kursus tiek izsniegta  
Kandavas PIUAC Apliecība.

Aicina izvirzīt 
kandidātus 

apbalvošanai 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas 
gadadienā


