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AKTUĀLI SPORTS
Kandavnieks  
Kristaps Ķilps “Mans 
lielākais atbalsts ir 
mamma…”

9. lpp. >6. lpp. >

Noslēgusies konkursa 
“Diženi Kandavas 
novadā” pretendentu 
vērtēšana

Dagnija Gudriķe

Ir tādas dzejas rindas par skolas 
sirdspukstiem – skolēniem, 
un tās stiprumu – skolotā-
jiem. Kamēr šie sirdspuksti 

skanēs, būs arī stiprums, skolotāji, un viņu 
darbs, iemācīt saviem audzēkņiem to, ko 
prot viņi.

24. augustā Kandavas kultūras namā 
uz gadskārtējo tikšanos pirms jaunā mā-
cību gada sākuma pulcējās novada izglītī-
bas iestāžu darbinieki. Pasākumu atklājot, 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes va-
dītāja Jeļena Šnikvalde vēlēja visiem būt 
radošiem un strādāt gribošiem, izturīgiem 
un pacietīgiem savā atbildīgajā darbā.

Novada domes priekšsēdētāja Inga 
Priede uzrunā pieminēja vasaras aiziešanu 
un rudenīgās noskaņas, kas iespējams do-
mās iezagušās daudziem no klātesošajiem 
nākot uz tikšanos pirms atbildīgā darba 
cēliena, kāds katru gadu ir jaunais mācību 
gads. “Ceru, ka katrs no jums savu misiju- 
skolotājs – pilda ar lielu apziņu, ar augstu 
atbildības sajūtu, un jūs jau nebūtu skolo-
tāji, ja negribētu nokļūt atkal savās klasēs, 
pie saviem skolēniem pēc salīdzinoši garā 
vasaras atvaļinājuma.”

Jauni mācību spēki  
novada skolās

Ar 1.septembri vairākās novada iz-
glītības iestādes notikušas izmaiņas ad-
ministrācijas struktūrā. Cēres pamat-
skolas direktores pienākumu izpildītāja 
būs Ilona Lazdāne, bet vietnieces mācību 
darbā pienākumus veiks Iluta Reinsone. 
Zantes pamatskolā kā direktore atgrie-
zusies Kristīne Elksnīte, Tija Tripāne būs 
direktora vietniece audzināšanas darbā, 
bet Elita Ose direktora vietniece mācību 
darbā. Kandavas K.Mīlenbaha vidussko-
lā direktora vietniece mācību darbā būs 
Dace Vilkauša, bet Kandavas internātvi-
dusskolā audzināšanas darbu vadīs Maija 
Zilberta. Izglītības pārvaldē strādās divas 
speciālistes Egija Muižniece un Zigita 
Kārkliņa. 

Nāk skolas sētā septembris
Septembris. Klāt atkal septembris. Tas brīnumu pilnais septembris, kas sauc uz skolu. Tas nemierīgais septembris, kas 
satrauc it visus, lielus un mazus, arī tos, kas sen jau vairs nemācās un arī tos, kas vēl nemācās. Jo visi mēs esam saistīti ar 
skolu, katrs citādi, atmiņās vai šodienā.

No kļavas pirmā lapa ris,
Nāk skolas sētā septembris!

No sirds sveicu visus skolēnus, 
viņu vecākus, skolotājus 
un skolas darbiniekus 
Zinību dienā. Veiksmīgu un 
panākumiem bagātu, zinošu, 
jaunu gudrību un ideju pilnu 
Jauno mācību gadu!

Kandavas novada Izglītības pārval-
des vadītāja Jeļena Šnikvalde

Audzēkņu skaits un skolu 
gatavība darbam

Savās izjūtās un domās, jauno mācību 
gadu uzsākot, dalījās novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Jeļena Šnikvalde.

“Bezrūpīgajiem vasaras brīvlaika at-
pūtas, piedzīvojumu un jautrības mir-
kļiem kā katru gadu seko rudens ar savu 
daudzkrāsaino lapu krāšņumu un skolas 
zvanu.

Klāt atkal septembris. Izglītības sistē-
ma atkal pārmaiņu fokusā.

Ar 2019./2020 mācību gadu tiks ie-
viests jaunais kompetenču izglītības sa-
turs. Šīs pārmaiņas var salīdzināt ar trīs 
vaļiem: pirmais valis - skolotājs, kurš va-
dīs mācīšanos; otrais valis - jaunais mā-
cību saturs, kur centrā ir vispusīgi attīs-
tīts un lietpratīgs skolēns un trešais valis 
- skolas vide, lai skolēns mācītos ar prieku 
un interesi. Noteiktas arī prioritātes pro-
fesionālajā izglītībā un viena no tām ir 
izglītības un darba vides tuvināšana, ko 

veiksmīgi realizē mūsu novadā esošais 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums.

Kandavas novada izglītības ies-
tādēs mācības uzsāks 1061 sko-
lēns. Pirmais zvans uz stundu aicinās 
77 pirmklasniekus. 

Novēlu deviņvīru spēku darbā jauna-
jiem speciālistiem!

Augusta beigās izglītības iestāžu ga-
tavību jaunajam mācību gadam vērtēja 
domes vadība un deputāti, uzklausot di-
rektoru ieceres, vēlmes un arī bažas par 
nepadarītiem darbiem. Šobrīd lielākā 
daļa darbu jau paveikti. Jaunais mācī-
bu gads var sākties sagatavotās skolās, ir 
veikti gan mazāki, gan lielāki remontdar-
bi. Par to liels paldies visiem skolotājiem 
un skolas darbiniekiem.”

Zinību dienā, kas šogad bija 3.septem-
brī, savas durvis audzēkņiem laipni vēra 
desmit Kandavas novada izglītības iestā-
des, ar cerību, ka tā būs arī turpmāk.

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs sko-
la un skolas dvēsele – skolotājs.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS

Septembris ir laiks, kad vistiešāk sajū-
tam, ka atkal sācies jauns un atbildīgs 
darba cēliens, jo gluži kā pavasarī gāj-
putni, tā septembrī atgriežas skolēni, 

lai ar čalām piepildītu mācību iestādes. Sep-
tembris ir arī dažādu nokrāsu laiks. It īpaši – 
šajā gadā. Ar “Krāsainiem sapņiem” aizvadīts 
Kandavas internātvidusskolas 60 gadu jubile-
jas salidojums, savukārt, viesojoties Kanda-
vas novada skolās, redzējām cik priecīgās un 
košās krāsās klases sagaidīs savus audzēkņus. 
Lai arī dažviet nav izdevies panākt viss iecerē-
tais, tomēr ir daudz priecīgu brīžu. 

Ar pozitīvām emocijām piepildīta noslē-
gusies viesošanās novada skaistākajās vietās 
un sakoptākajos īpašumos, tikšanās ar ra-
došiem cilvēkiem un uzņēmīgiem ļaudīm, 
kas ir darboties griboši, neskatoties uz grū-
tībām un negaidītiem pavērsieniem. Prieks, 
ka Kandavas vecpilsētas fasādes ir kļuvušas 
majestātiski cēlas, nesot uz sienām latviešu 
dzejnieku stiprus vārdus par Latviju. Līdz ar 
to arī Dzejas dienas šogad tiks iekrāsotas mī-
ļas, sirsnīgas ar autoru līdzdalību. 

Ir arī grūti un smagi brīži, kad nolai-
žas rokas, kā ikvienam no mums, bet labs 
vārds un saņemtā pozitīvā enerģija, dod 
spēku piecelties un turpināt iesākto, sapro-
tot, ka kādam šobrīd varbūt ir daudz, daudz 
grūtāk...

Soli pa solim tiek veikti 2018. gadā plāno-
tie darbi, un, izvērtējot domes apstiprināto šī 
gada Sociāli ekonomisko plānu, redzam, ka ir 
tikai dažas lietas, kas netiks izpildītas finan-
šu trūkuma dēļ. Ir ļoti kāpušas būvniecības 
cenas, pietrūkst strādnieku resursu, līdz ar 
to būvniecība vairākos objektos nenotiek kā 
cerēts. Patiesi sāp sirds par K.Mīlenbaha par-
ka izveidi, kur tika pārtrauktas līgumattiecī-
bas ar uzņēmēju, kas bija apņēmies veikt šos 
darbus. Centīsimies darīt visu, lai šajā gadā 
veiktu kaut nelielu daļu no iecerētā projekta. 

Kompromiss, ar šo vārdu saistās depu-
tāta darbs. Katram ir savs viedoklis, sava 
taisnīguma izjūta, savs skatījums uz lietām, 
un, lai nonāktu pie lēmumu pieņemšanas, šis 
jēdziens vienmēr ir jāpatur prātā. Bieži vien 
lēmumu pieņemšanu nosaka deputātu vairā-
kuma balsojums, bet tā jau ir izsena prakse, 
ka vairākuma viedoklis ir noteicošais. Tāpēc 
nākas samierināties, ja kāds kādā jautājumā 
domā atšķirīgi. Arī iedzīvotājiem ir viedok-
lis, un tieši tāpat – atšķirīgs. Katram savs. 
Ar to es gribētu teikt, ka ne vienmēr domes 
priekšsēdētāja viedoklis ir noteicošais kādā 
no darāmajiem darbiem vai pieņemtajiem 
lēmumiem. Mums ir jāņem vērā demokrāti-
jas pamatprincipi un jāpakļaujas vairākuma 
viedoklim. Ideālā gadījumā – kad visi vie-
dokļi sakrīt, un arī to nav mazums, jo gribas 
cerēt, ka esam vienoti vienam mērķim – sava 
novada, savas Latvijas attīstībai.

Vēlu visiem skolēniem, studentiem, 
skolotājiem, pedagogiem, vecākiem, vecve-
cākiem rosīgu un veiksmīgu Jauno mācību 
gadu, lai mūsu bērni kļūst par savas Dzimte-
nes patriotiem un gudriem valsts izaugsmes 
veidotājiem.

Cieņā, Inga Priede, Kandavas novada 
domes priekšsēdētāja.

Ar krāsainām kļavu 
lapām sācies jaunais 
mācību gads

Elita Lavrinoviča  
| Kandavas internātvidusskolas direktore |

au viesu reģistrēšanās laikā raisījās dzī-
vas sarunas, tika pētīta absolventu vēs-
tures grāmata, kura salidojuma laikā 
bija izlikta kā plakāti pie sienām. Atkal-
redzēšanos iemūžināja gan pie jautrā 

fotografēšanās stenda, kur varēja iejusties 
dažādu nebēdnīgu tēlu lomā, gan vakara 
gaitā jau pie profesionāļiem izveidot skaistu 
mākslas foto. Skolu piepildīja silts jautrības 
un sirsnības vilnis.

Salidojuma koncertā absolventu Ive-
tas Pudānes un Mareka Mamaja vadībā 
tika pāršķirstītas skolas vēstures lappuses, 
katrai desmitgadei veltot savu krāsu un 
priekšnesumu. Pārdomas raisīja humora 
pilnais Jura Dombrovska atmiņu stāsts no 
paša pirmā izlaiduma 1965.gadā. Tālāk 
skanēja dziesmas un dzeja skolas absol-
ventu – Dagnijas Gudriķes, Aināra Oli-
ņa, Zandas Priednieces, Danas Celmiņas, 
Lienes Grosas, Maijas Zilbertas, Lindas 
Sausiņas un Artas Jēkabsones izpildījumā, 
kad katras desmitgades pārstāvji sveica 
savus klases un skolas biedrus. Līdz sko-
lotāju koris kopā ar solistiem Nikolaju 
Tohvu, Baibu Priekuli, Maiju Zilbertu un 
Ditu Krūzbergu izpildīja dziesmu “Krāsai-
ni sapņi” koncerta noslēgumā. Šis koncerts 

apliecināja, cik talantīgi cilvēki ir mācīju-
šies mūsu skolā!

Salidojuma viesi saņēma dāvanā pašrei-
zējo skolēnu un skolotāju sirds darbu (ideja 
un vadība I. Pakalns-Paleja) – pērļotas spārī-
tes, kura katra bija unikāla, jo nevienai spārī-
tei nebija dubultnieces. Savukārt, savu skolas 
biedru kontaktus un atmiņu stāstus varēja 
pierakstīt blociņos ar skolas logo. Arī skola 
saņēma gan skolas laika fotoalbumus, gan 
pašu absolventu sarakstītās grāmatas, nemaz 
nerunājot par smaidiem, bučām, ziediem un 

sirds siltumu skolotājiem. Līdz pirmajiem 
gaiļiem varēja līksmot salidojuma ballē, bet 
pēdējie viesi izklīda tikai svētdien no rīta lielā 
gaismā, jo tik ļoti negribējās vēl šķirties. 

Paldies visiem, kuri radīja šo brīnumu – 
salidojumu! Paldies skolas darbiniekiem, 
kuri, stundas neskaitot, grieza, līmēja, mē-
ģināja, nesa, slaucīja un mazgāja! Paldies 
bijušajiem absolventiem, kuri atrada laiku 
mēģinājumiem! Paldies visiem, kuri atnāca 
un vēlreiz apliecināja, ka Kandavas internāt-
vidusskola ir skola, kas ir vissirsnīgākā!

Salidojums kā ceļojums ar krāsainiem sapņiem

Augusta sākumā Kandavas 
novada pašvaldības delegācija 
piedalījās Šilales pilsētas Lie-
tuvā 485.gadadienas svētkos, 
kuru laikā tika parakstīts abu 
pašvaldību Sadarbības līgums. 
Līga Šupstika

Tikšanās laikā Šilales mērs Jonas 
Gudauskas izteica vēlmi uzņemt 
Kandavas novada pārstāvjus Ši-
lales tradicionālajos svētkos un 

lielākajos pasākumos, kā arī piedāvāja 
kuplināt Kandavas novada svētkus un pa-
sākumus ar Šilales kolektīviem. J.Gudaus-
kas izteica piedāvājumu Kandavas novada 
jauniešiem piedalīties 2019. gadā plānotajā 
Etnokultūras nometnē Šilalē, kurā viesi 
demonstrētu savas tautas dejas un pastāstī-
tu par nacionālajām tradīcijām. Sanāksmē 
tika runāts arī par iespējām īstenot kopī-
gus projektus un par sadarbības iespējām 
sporta, uzņēmējdarbības, izglītības un ci-
tās jomās. Tika nolemts, ka abas pašvaldī-
bas līdz nākamā gada pašvaldības budžeta 
plānošanai, iesniegs viena otrai informāci-
ju ar plānotajiem lielākajiem pasākumiem 
un notikumiem 2019.gadā, kurā labprāt 
uzņemtu viesus no sadarbības valsts.

Šilales pilsētas mēra oficiālajā pieņem-
šanā Kandavas novada domes priekšsēdē-
tāja Inga Priede un J.Gudauskas paraks-
tīja abu pašvaldību sadarbības līgumu. 
Tā mērķis ir attīstīt un stiprināt Šilales 

rajona un Kandavas novada iedzīvotājiem 
lietderīgu sadarbību kultūras, izglītības, 
pašvaldības, ekonomikas, sporta un tū-
risma jomā. Līgums paredz pašvaldībām 
atbalstīt partnerības sakaru dibināšanu 
un to attīstīšanu dažādās nozarēs starp 
iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, 
kas atrodas Šilales rajona un Kandavas 
novada teritorijā, kā arī apmainīties ar 
atšķirīgo sadarbības nozaru pieredzi un 
informāciju. 

Sadarbība aktīvi turpināsies jau šogad, 
jau pavisam drīz no 28.-30. septembrim 
Kandavā norisināsies basketbola turnīrs 
uz kuru aicināta arī Šilales basketbola ko-
manda. Tāpat Latvijas proklamēšanas 100.
gadadienas svinībās piedalīsies pašvaldī-
bas delegācija no Šilales pašvaldības un arī 
kāds amatiermākslas kolektīvs.

No Kandavas uz Lietuvu devās delegā-
cija piecu cilvēku sastāvā: domes priekšsē-
dētāja un delegācijas vadītāja Inga Priede, 
izpilddirektors Egīls Dude, deputāts Gun-
tars Indriksons, Kultūras un sporta pārval-
des vadītāja Iveta Grunte un Sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja Līga Šupstika. 

Noslēgts 
sadarbības 
līgums ar Šilales 
pašvaldību Lietuvā

Inga Priede un Jonas Gudauskas 
paraksta sadarbības līgumu

au jūlijā nogalē Kandavā, Kūrorta ielā 
3A (autoostas stāvlaukumā) darbu uz-
sāka elektromobiļu ātrās uzlādes stacija. 
CSDD izveidotais elektromobiļu ātrās 
uzlādes staciju tīkls ir uzsācis darbu, 

nodrošinot brīvas elektromobiļu pārvietoša-
nās iespējas praktiski visā Latvijas teritorijā.

Par uzlādi no-
rēķināties būs ie-
spējams vairākos 
veidos, no kuriem 
viens būs jau elek-
tromobiļu lietotā-
jiem ierasts veids 
ar e-mobi autorizā-
cijas karti. Lai elek-
tromobiļu īpašnieki 
varētu turpināt izmantot jau esošās e-mobi 
autorizācijas kartes, jānoslēdz pēcapmaksas 
līgums par uzlādes pakalpojuma izman-
tošanu, par ko jau ir informēti esošo karšu 
īpašnieki. Jaunie klienti e-mobi autorizā-
cijas karti var pieteikt izmantojot portālu  
http://portal.e-mobi.lv.

Nākotnē norēķināties būs iespējams, iz-
mantojot mobilo aplikāciju, kā arī izmanto-
jot SMS, maksu par uzlādi, pieskaitot mobilā 
telefona rēķinam. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018 .gada 
12.jūnija lēmumam, maksa par uzlādes 
pakalpojumu CSDD ātrās uzlādes stacijās 
noteikta 0,15 eiro/min. Klienti var saņemt 
diennakts atbalstu, zvanot pa tālr. 1859 vai 
+371 22001859 vai rakstot uz elektronisko 
pastu: info@e-mobi.lv.

J

25. augusta vakarā Kandavu piepildīja saposušies un priecīgi ļaudis - Kandavas internātvidus-
skolas bijušie absolventi un darbinieki, lai satiktos kopīgā ceļojumā atmiņās par skolas gaitām.

Skolotāju koris un solisti dzied par krāsainiem sapņiem

Ierīkota 
elektromobiļu 
uzpildes 
stacija 

J
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Tā kā restaurācija ir rū-
pīgs un laikietilpīgs 
process, darbs notika 
pakāpeniski vairākās 

kārtās. Darbi tika uzsākti jūlija sākumā un 
pabeigti augustā. Tika veikta pils maketa 
attīrīšana, plaisu aizliešana un bojāto vie-
tu armēšana, pēc tam pakāpeniski notika 
krāsošanas darbi. Kā pastāstīja uzņēmu-
ma vadītājs Ivars Marašinskis, restaurā-
cijas procesā ievērojamu laiku aizņēmis 
smalkais roku darbs- pils maketa akme-
nīšu izgatavošana, tonēšana, lai radītu 

optimālu gaismas un ēnu efektu, kā arī 
betona un krāsas žūšana. Tagad pils ma-
kets atkal priecē vietējos un tūristus, kas 
labprāt iemūžina sevi fotogrāfijās pie šī 
apskates objekta.

Livonijas ordeņa pils makets tapa 
2010. gadā. Tas atrodas skvēriņā pie Bruņi-
nieku pilskalna blakus strūklakai. Maketa 
autors ir Kandavas mākslinieks Zigmunds 
Piņķis (1950.-2012.), kurš 2010. gadā atzīts 
par Kandavas Goda pilsoni. Tas veidots, 
veicot drupu mērījumus un izmantojot 
aptuvenas ziņas par Livonijas ordeņa pili.

Kandavas Lauksaimniecības tehni-
kuma vadība informē, ka projek-
ta Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 
8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionā-
lās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros ir no-
slēgts būvdarbu līgums un uzsākti Kanda-
vas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona 

un administrācijas ēkas pārbūves būvdarbi.
Stadions ir norobežots no ieejas līdz 

basketbola laukumiem (ieskaitot) un spor-
ta aktivitātēm tas ir slēgts. 

Nepiederošām personām liegta pieeja 
iežogotajai teritorijai. 

Paldies par sapratni! Nākamajā gadā 
visi varēsim sportot modernā un mūsdie-
nīgā stadionā.

Rūpēs par vides saglabāšanu atbilsto-
ši mūsdienu prasībām un, domājot 
par uzņēmuma ekonomisko at-
tīstību ilgtermiņā, SIA “Kandavas 

komunālie pakalpojumi” iegādājusies un uz-
stādījusi ģeomaisu notekūdeņu attīrīšanai un 
dūņu atūdeņošanai.

Šī gada 21. augustā uzņēmums notek-
ūdeņu attīrīšanas ietaisēs Valteru ielā 5b, 
Kandavā uzstādīja ģeomaisu notekūdeņu 
attīrīšanai un dūņu atūdeņošanai. Ģeomaisa 
izmēri ir 30m x 6m x 2.2m ar kopējo ietilpī-
bu 396 m3. 

Ieguvumi no ģeomaisa uzstādīšanas būs 
sekojoši: patērētās elektroenerģijas ietaupī-
jums (dūņas vairs nebūs jāpresē ar presi), 
smago metālu un derīgo mēslojumu uztver-
šana, tiks novērsta nepatīkamā smaka, kā arī 
tiks nodrošināta dūņu glabāšana atbilstoši 
normatīvajiem aktiem.

Kopējās izmaksas ģeomaisa iegādei un 
uzstādīšanai sastādīja aptuveni 5000,00 EUR.

Īstenos siltumapgādes 
projektu Kandavā

Lai sakārtotu siltumapgādes 
sistēmu novadā, un, līdz ar to sa-
mazinātu arī apkures tarifus, pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Kandavas Komunālie 
pakalpojumi” (SIA “KKP”) iesniegusi Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) 
projekta pieteikumu “Siltumapgādes sistē-
mas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot 
jauna posma būvniecību Kandavā”, kas pa-
redz Kūrorta ielas katlumājas slēgšanu, lai 
esošās ēkas pievienotu jaunajai centrālajai 
pilsētas katlumājai.

26.07.2018. starp Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru un SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” ir parakstīts Līgums par 
Eiropas Savienības fonda projekta īstenoša-
nu Nr. 4.3.1.0/18/A/004.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc 
Līguma noslēgšanas ir 24 mēneši.

Projekta īstenošanas gadījumā, tiks uz-
labota Kandavas siltumapgādes efektivitā-
te, izbūvējot jaunu siltumenerģijas posmu 
(aptuveni 800 m) starp divu katlu māju 
siltumapgādes sistēmām, ar mērķi - slēgt 
centralizētajā siltumapgādes sistēmā esošu, 
neefektīvu siltuma avotu (Kūrorta ielas katlu 
māja), un tai pievienotos patērētājus pieslēgt 
citam - energoefektīvam siltuma avotam 
(Mazā Skolas iela 2, jaunā katlu māja). Pa-
pildus nomainot vecās siltumtrases tiks sa-
mazināti siltumenerģijas zudumi pārvades 
un sadales sistēmas esošo (veco) siltumtrašu 
posmos. Bet, ņemot vērā, ka tiek izbūvēts 
jauns savienojošais siltumtrašu posms, tad 
kopējie siltumenerģijas zudumi no trasēm 
nedaudz pieaug. Toties ekonomija tiek iegū-
ta no kurināmā un elektroenerģijas patēriņa 
samazinājuma. Likvidējot neefektīvo Kū-
rorta ielas katlumāju, tiks samazinātas eks-
pluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī 
uzlabosies siltumapgādes sistēmas hidrau-
liskie rādītāji, nomainot siltumtrašu posmus 

Kūrorta ielas trasēs. Jāpiemin, ka 
šobrīd Kūrorta ielas 3,5, un 7 māju 
iedzīvotājiem par apkuri nākas 
maksāt vairāk kā citviet pilsētā.

Projekta kopējie izdevumi: 291 
482,15 EUR (divi simti deviņdesmit viens 
tūkstotis četri simti astoņdesmit divi eiro un 
15 centi), no tiem kopējie attiecināmie izde-
vumi: 240 894,34 EUR (divi simti četrdes-
mit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri 
eiro un 34 centi):

Atbalsta summa: 40% no attiecināma-
jiem izdevumiem, nepārsniedzot 96 357,74 
EUR (deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti 
piecdesmit septiņi eiro un 74 centi) Projekta 
kopējie neattiecināmie izdevumi: 50 587,81 
EUR (piecdesmit tūkstoši pieci simti astoņ-
desmit septiņi eiro un 81 cents).

Siltumapgādi plānots uzlabot 
arī Vānes pagastā

Lai sakārtotu kopējo siltumapgādes 
sistēmu visā novadā, tiek domāts arī par 
pagastu teritorijām, kur izmaksas ir īpaši 
augstas. Ir veikti aprēķinu un rasta alterna-
tīva, kā uzlabot siltumapgādi Vānes pagastā. 
SIA KKP domei iesniedza vairākus risināju-
mus. Viens no tiem bija projekta pieteikums 
CFLA, tomēr tas izrādījās dārgs, tāpēc tika 
izstrādāts alternatīvs risinājums un apstip-
rināts projekts „Siltuma avota efektivitātes 
paaugstināšana Kandavas novada Vānē”.

Projekta kopējās izmaksas aptuveni 80 
000 EUR. Projektu paredzēts īstenot jau šo-
gad. Termiņš līdz 30.11.2018.

Projekta rezultātā esošajā katlu mājā tiks 
nomainīti malkas apkures katli uz diviem 
kokskaidu granulu katliem ar kopējo jau-
du 400 KW. Tāpat tiks izbūvēts skurstenis, 
granulu tvertne 23,7 m3 apjomā, trīs siltum-
mezgli un veikta katlu apsaiste.

Abu projektu mērķis ir samazināt siltu-
menerģijas EUR/MWh tarifu ilgtermiņā.

Turpinās siltumapgādes 
sistēmas sakārtošana

Kandavas Bruņinieku pils 
makets piedzīvojis restaurāciju
Lai atjaunotu Livonijas ordeņa pils maketu, kurš pirms astoņiem 
gadiem tika uzstādīts Bruņinieku pilskalna pakājē, novada dome 
uzdeva uzņēmumam SIA “Kandavas ceļi” veikt tā restaurāciju.

Uzsākti Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikuma stadiona pārbūves darbi

Attīrīšanas iekārtās
uzstādīts mūsdienīgs ģeomaiss
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Izglītība, kultūra, sports
• Apstiprināja komandējumam uz Tisno ( Horvā-

tija) no 2018.gada 26.septembra līdz 2018.gada 
30.septembrim jauniešu delegāciju šādā sastāvā: 
Adrija Kindzule, jauniešu hartas koordinatore un 
Annija Rudzīte.

• Apstiprināja L.Šupstikas atskaiti komandējumam 
uz Šilali (Lietuva) no š.g. 3. līdz 5.augustam.

• Atļāva papildus finansēt 7891 EUR viena pedago-
ga darba likmes paaugstināšanai Kandavas pilsē-
tas PII “Zīļuks” pedagogiem laika periodam no 
01.09.2018.- 31.12.2018. no Kandavas pilsētas PII 
“Zīļuks” budžeta līdzekļiem.

• Ar 2018.gada 31. augustu atbrīvoja Jutu Reinsoni 
no Cēres pamatskolas direktores amata un iecēla 
ar 2018. gada 1.septembri Ilonu Lazdāni par Cē-
res pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju 
amatā uz laiku līdz 1 gadam. Par izmaiņām infor-
mēt Izglītības un zinātnes ministriju.

• Nolēma nosūtīt komandējumā (pieredzes apmai-
ņas braucienā) uz Mtskhetas – Mtianeti reģionu 
Gruzijā no 2018. gada 11. oktobra – 16. oktob-
rim domes priekšsēdētāju Ingu Priedi. Vizīti or-
ganizē Rīgas plānošanas reģions. I. Priedei līdz 
2018. gada 22. oktobrim iesniegt atskaiti par 
komandējumu.

• Pieņēma zināšanai Izglītības pārvaldes vadītājas 
J.Šnikvaldes sniegto informāciju par novada izglī-
tības iestādēm, uzsākot 2018./2019.mācību gadu.

Nekustamā īpašuma jautājumi 
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 15 „Par ne-

kustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas 
novadā”, kas nosūtīti Reģionālās attīstības un vides 
aizsardzības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

• Atcēla domes 2018. gada 31. maija sēdes ( protokols 
Nr.7., 33.§) lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma Dzirnavu iela 3, Matkule nodošanu valsts 
īpašumā”. Līdz ar to tiks uzsāktas nepieciešamās 
darbības zemes apsaimniekošanai, turpmākai zemes 
izmantošanai, būves statusa noteikšanai un īpašuma 
reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.14 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2018.gada 25.janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1 “2018.gada pamatbudžets un 
speciālais budžets”. Saistošie noteikumi publicēti mā-
jas lapā www.kandava.lv vietnē- pašvaldība- budžets.

• Uzdeva attīstības un plānošanas nodaļai izstrādāt 
un iesniegt projekta “Kandavas pagasta ceļa Nr.13 
“P130 – Uidas - Senlejas” pārbūve” pieteikumu 

Lauku atbalsta dienestā, kā arī apstiprināja projekta 
kopējās izmaksas 196 573,30 EUR, no kurām kopējās 
attiecināmās izmaksas 184 488,92 EUR un neattieci-
nāmās izmaksas 12 084,38 EUR. Projekta īstenošanai 
tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē. 

• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar atmaksas 
termiņu 10 gadi un ar kredīta devēja noteikto pro-
centu likmi sekojošu projektu īstenošanai:
1) “Matkules pagasta ceļa Nr. 24 “P121-V1261” pār-
būve” – 277 578 EUR;
2) “Kandavas pagasta ceļa Nr. 4 “P109-Baujas” pār-
būve” – 103 743 EUR;
3) “Cēres pagasta ceļa Nr. 2 un ceļa Nr. 20 pārbūve” – 
111 058 EUR;
4) “Kandavas pagasta ceļa Nr.3 “V1445 – Mežmuiža” 
pārbūve” – 188 626 EUR.
Aizņēmumu atmaksas tiks garantētas no domes pa-
matbudžeta līdzekļiem.

• Uzdot organizēt:
1) nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.43, Kandavā, 
Zīļu ielā 12 pārdošanu saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 45. pantu. Dzīvokļa Zīļu 
iela 12-43, Kandava pārdošanas cena ir 3300,00 EUR;
2) nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kanda-
vā, Dārza ielā 6A pārdošanu saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantu. 

Dzīvokļa Dārza iela 6A-4, Kandava pārdošanas cena 
ir 1800,00 EUR;
3) nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.31A, kas atro-
das Kandavā pārdošanu saskaņā ar Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likuma 45. pantu. Dzī-
vokļa Sabiles iela 8-31A, Kandava pārdošanas cena 
ir 1500,00 EUR;

Sociālie jautājumi
• Precizēja domes 2018.gada 28.jūnija saistošos notei-

kumus Nr.13 „Grozījumi Kandavas novada domes 
2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 
„Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā”. Saistošie noteikumi publi-
cēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē - pašvaldība- 
saistošie noteikumi.

• Apstiprināja Zantes ģimenes krīzes centra direktores 
A.Švānes atskaiti par darbu un D.Rozenfelda sniegto 
informāciju, kā arī pašvaldības aģentūras „ Kandavas 
novada sociālais dienests” direktora I.Leitarta atskaiti 
par Informācijas un pabalstu nodaļas darbu.

Vides un komunālie jautājumi
• Nolēma uzdot domes izpilddirektoram E.Du-

dem mēneša laikā risināt jautājumu par div-
virziena kustības atjaunošanu Lielās ielas 

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 13
„Grozījumi Kandavas novada domes 2014. gada 
30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Kanda-
vas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 7.panta piekto 
un sesto daļu, 9.panta pirmā daļas 4.punktu, 14.pan-
ta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 17.panta pirmo 
daļu, 21.¹ panta otro un 21.² panta otro daļu, 24.panta 
pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 
6., 8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu 
un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
9.punktu 

Izdarīt Kandavas novada domes 2014.gada 30.ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par Kandavas nova-
da pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
(Kandavas Novada Vēstnesis 2014, Nr. 12 (116), 2016, 
Nr._11 (139) (turpmāk- Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 9.puktu šādā redakcijā:
“9. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai palīdzības re-

ģistros iekļautajām personām, vai personām, kurām ir 
tiesības uz pašvaldības palīdzību.”.

2. Papildināt Noteikumus ar 5.2.1 punktu šādā 
redakcijā: 

“5.2.1 izīrē sociālās telpas.”.
3. Izteikt Noteikumu 5.5.punktu šādā redakcijā:
“5.5. izīrē dzīvojamo telpu kvalificētiem speciālis-

tiem attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs:
5.5.1. Lauksaimniecības nozarē;
5.5.2. Pakalpojuma sniegšanas nozarē; 
5.5.3. Rūpniecības nozarē;
5.5.4. Tūrisma nozarē;
5.5.5. Izglītības un sporta nozarē;
5.5.6. Kultūras nozarē;
5.5.7. Veselības un sociālo pakalpojumu nozarē;
5.5.8. Mežsaimniecības nozarē.”.
4. Svītrot Noteikumu 5.1 punktu.
5. Izteikt Noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Personai, kurai nepieciešama palīdzība izņe-

mot Noteikumu 5.2.1 un 5.5.punktā noteikto palīdzību, 

iesniedz iesniegumu (1.pielikums) Domē vai pagasta 
pārvaldē, ar kuru apliecina:

5.1. ka tās īpašumā (arī kopīpašumā) Kandavas no-
vada administratīvajā teritorijā nav cita dzīvojamā telpa;

5.2. ka pēdējo piecu gada laikā nav devusi piekriša-
nu dzīvojamo telpu pārdot vai citādi atsavināt un darī-
juma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo 
dzīvojamo telpu;

5.3. ka piecu gadu laikā tā nav pasliktinājusi savus 
dzīves apstākļus vai iemitinājusi pašvaldības īrētajā dzī-
voklī trešās personas (izņemot laulāto un nepilngadīgos 
bērnus), kuru iemitināšanai nepieciešama pašvaldības 
atļauja.”.

6. Izteikt Noteikumu 7.punkta ievaddaļu šādā 
redakcijā:

“7. Iesniedzot Noteikumu 6.punktā noteikto iesnie-
gumu persona norāda kāds palīdzības veids personai ir 
nepieciešams un pievieno kādu no turpmāk minētajiem 
dokumentiem:”.

7. Izteikt Noteikumu 8. un 9.punktu šādā redakcijā:
“8. Lai reģistrētu Noteikumu 5.5.punktā minētos 

kvalificētos speciālistus palīdzības reģistrā, minētajām 
personām jāiesniedz sekojoši dokumenti:

8.1. darbinieka iesniegums par vēlmi īrēt pašvaldī-
bas dzīvokli, kur persona apliecina, ka tās lietošanā vai 
īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Kandavas novada 
administratīvajā teritorijā;

8.2. iestādes/ uzņēmuma vadības iesniegums ar lū-
gumu nodrošināt ar dzīvojamo telpu kvalificēto speciā-
listu uz darba tiesisko attiecību laiku.

 9. Personu iesniegumus par palīdzības sniegša-
nu izskata Kandavas novada domes dzīvokļu komisija 
(turpmāk – Dzīvokļu komisija) viena mēneša laikā no ie-
snieguma iesniegšanas dienas saskaņā ar spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.”.

8. Aizstāt Noteikumu 12.punktā skaitli un vārdu 
“5.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “5.1. līdz 5.4.punktos”.

9. Svītrot Noteikumu 16. punktā vārdu un skaitli 
„vai 6.”

10. Izteikt Noteikumu IV un V nodaļu šādā 
redakcijā: 

“IV. Palīdzības reģistri
18. Personas palīdzības saņemšanai reģistrējamas 

piecos reģistros:
19. Pirmajā reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai 

reģistrē personas divās grupās:

19.1. Pirmā grupā reģistrē personas, kuras ar palī-
dzību nodrošināmas pirmām kārtām saskaņā ar likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu 
pirmo, trešo un ceturto daļu;

19.2. Otrajā grupā reģistrējas personas, kuras ar pa-
līdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā, kuras ir deklarē-
jušas savu dzīvesvietu pašvaldības teritorijā un ja tās ir: 

19.2.1. maznodrošinātas personas, kuras īrē un lieto 
tādu tai piederošu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzī-
vo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuri 
vecāki par deviņiem gadiem;

19.2.2. maznodrošinātas personas, kuras ir sasnie-
gušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditā-
tes dēļ;

19.2.3. maznodrošinātas personas, kuras īrētās dzī-
vojamās telpas, kuras atrodas pašvaldības teritorijā un 
kurās persona nodzīvojusi ne mazāk kā piecus gadus, ar 
sertificēta būvinženiera atzinumu ir atzītas par dzīvoša-
nai nederīgām.

19.2.4. personas (ģimenes), kuru apgādībā atrodas 
bērns vecumā līdz 18 gadiem, vai bērns līdz 24 gadu ve-
cumam, kurš iegūst vispārējo profesionālo, vai augstāko 
izglītību.

20. Otrajā reģistrs reģistrē personas, kuras vēlas 
saņemt palīdzību pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanā, 
saskaņā ar Noteikumu VI. nodaļu.

21. Trešajā reģistrā reģistrē personas kuras vēlas 
saņemt palīdzību pašvaldības izīrētas dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu, 
saskaņā ar Noteikumu VII. nodaļu.

21.1 Ceturtajā reģistrā reģistrē personas, ku-
rām nepieciešama palīdzība saskaņā ar Noteikumu 
5.5.apakšpunktu.

21.2 Piektajā reģistrā reģistrē personas, kurām 
nepieciešama palīdzība saskaņā ar Noteikumu 5.2.1 
apakšpunktu.

22. Personu vienlaikus var reģistrēt vairākos palīdzī-
bas reģistros (saskaņā ar Palīdzības likuma 7.panta trešo 
daļu). 

V. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība un īres 
līguma termiņš

23. Neizīrēto Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 
piedāvā īrēt šādā secībā:

23.1. personām, kurām saskaņā ar šo Noteikumu 
III. nodaļu neatliekami sniedzama palīdzība;

23.2. personām, kuras ar dzīvojamo telpu 

nodrošināmas pirmām kārtām reģistrācijas secībā, sa-
skaņā ar Noteikumu 19.1.apakšpunktu;

23.3. personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodroši-
nāmas vispārējā kārtībā reģistrācijas secībā, saskaņā ar 
Noteikumu 19.2.apakšpunktu;

23.4. Trešajā reģistrā reģistrētajām personām. 
Saņemts palīdzības reģistrā esošas personas pama-

tots (saistīts ar personas sociāliem vai finansiāliem, vai 
ģimenes stāvokļa apstākļiem) iesniegums;

24. Dzīvokļu komisijai, ievērojot vienlīdzības prin-
cipu, ir tiesības veikt grozījumus palīdzības reģistrā ga-
dījumos kad:

24.1. saņemts palīdzības reģistrā esošas personas 
pamatots (saistīts ar personas sociāliem vai finansiāliem, 
vai ģimenes stāvokļa apstākļiem) iesniegums;

24.2. personai ir neizpildītas līgumsaistības pret 
pašvaldību (šajā gadījumā Dzīvokļi komisijai ir tiesības 
personu pārcelt uz palīdzības reģistra beigām).

24.1 Ceturtajā reģistrā reģistrētajām personām, 
dzīvojamo telpu piešķir likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 21.2 pantā noteiktajā kārtībā.

25. Īres līguma termiņi: 
25.1. ar pirmajā reģistrā uzņemtajām personām 

īres līgumu noslēdz uz 1 (vienu) gadu, ar tiesībām īres 
līgumu pagarināt, ja persona iesniegusi nepieciešamos 
dokumentus un, ja tiek pildīti īres līguma nosacījumi un 
dzīvokļa lietošanas noteikumi (2.pielikums);

25.2. īres līgumi tiek pagarināti uz 3 (trīs) gadiem, 
ja persona pilda šajos Noteikumos noteiktās prasības un 
pilda īres līguma nosacījumus;

25.3. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu ar 
speciālistu šo noteikumu 5.5. apakšpunktā noteiktajā 
jomā slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk 
par trim gadiem, un ja ir spēkā sadarbības līgums ar spe-
ciālista darba devēju. Pašvaldībai ir tiesības lemt par īres 
līguma pagarināšanu; 

25.4. īres līgumus, kuru termiņš noteikts uz neno-
teiktu laiku tiek pārslēgti uz 3 (trīs) gadiem, ja īrnieks 
pilda īres līguma nosacījumus;

25.5. Domei ir tiesības atteikt pagarināt īres līgumu 
saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu.”. 

11. Izteikt Noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Personas, kuras vēlas īrēt sociālo dzīvokli ie-

sniedz Domei iesniegumu (1.pielikums), iesniedzot 
7.punktā noteiktos dokumentus.”.

12. Svītrot Noteikumu 36.punktu.

Kandavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.12 
„Par mājas dzīvnieku 
labturību Kandavas 
novadā”
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 
8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 
2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdz-
niecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 

„Par mājas dzīvnieku labturību Kandavas novadā” 
(turpmāk - Noteikumi) nosaka prasības, kādas jāievēro, 
turot mājas dzīvniekus, to īpašnieka un turētāja tiesības 
un pienākumus, un klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas 

kārtību Kandavas novada administratīvajā teritorijā, kā 
arī atbildību par Noteikumu neievērošanu.

Noteikumos lietotie termini un jēdzieni:
• mājas dzīvnieki ir suņi, kaķi un seski;
• klaiņojošs mājas dzīvnieks ir bez pajumtes un 

īpašnieka vai turētāja aprūpes vai uzraudzības palicis 
mājas dzīvnieks;

• bezsaimnieka kaķis ir sterilizēts kaķis, kas uzturas 
dzīvojamo māju tuvumā, tiek barots un tiek nodrošināta 
tā labturība.

Noteikumu mērķis ir sekmēt mājas dzīvnieku iden-
tifikāciju, samazināt mājas dzīvnieku radīto traumu 
skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst ap-
stādījumu postījumus un mājas dzīvnieku klaiņošanu, 
uzturēt sanitāro tīrību publiskajā teritorijā.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridis-
kajām personām Kandavas novada administratīvajā te-
ritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir mājas dzīvnieki.

II. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība
Mājas dzīvnieku īpašniekam vai turētājam ir pienā-

kums ievēro Dzīvnieku aizsardzības likumā un Ministru 
kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr. 266 „Lab-
turības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā 
arī suņa apmācībai” noteiktos pienākumus. 

Aizliegts atrasties ar suni, kurš ir bez pavadas un 
bīstamu suni, kurš ir bez pavadas un uzpurņa, daudz-
dzīvokļu māju koplietošanas teritoriju zaļajā zonā.

Aizliegts atrasties ar suni bērnu spēļu laukumos 
un izglītības iestāžu teritorijās, kā arī citās publiskās 
vietās, kur tas ir aizliegts ar aizlieguma zīmi. Minētais 
nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad darbī-
bas saistītas ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai 
izstādēm.

Ar mājas dzīvniekiem aizliegts apmeklēt iestādes, 
veikalus, izglītības iestādes, kapsētas, sporta bāzes, kā arī 
sabiedriskos pasākumus, izņemot gadījumus, kad tas ir 
īpaši paredzēts vai atļauts.

Noteikumu 6., 7. un 8.punktā noteiktie aizliegumi 
atrasties norādītajās teritorijās neattiecās uz gadīju-
miem, ja suns ir īpaši apmācīts atbalsta sniegšanai cil-
vēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, vai asistents 
cilvēkiem ar kustību, dzirdes vai garīga rakstura ierobe-
žojumiem, un par to ir izsniegta apliecība, kas apliecina 
suņa atbilstību veicamajam darbam.

Klaiņojošo mājdzīvnieku (saskaņa ar Noteikumu 
2.2.punktu) barošana ir aizliegta. 

Nekustamā īpašuma īpašniekam piederošajā te-
ritorijā ir atļauts uzturēties bezsaimnieku kaķiem un 
ir atļauts tos barot, ja tas netraucē apkārtējo īpašumu 
īpašniekus un tiek ievērotas kaķu labturības prasības un 
apzīmēšana.

Par katru gadījumu, kad mājas dzīvnieki ir kontak-
tējušies ar plēsīgiem dzīvniekiem vai klaiņojošiem dzīv-
niekiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir aiz-
domas par mājas dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, 
mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam nekavējoties 
jāziņo par to praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas 
un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un 
jāveic nepieciešamie pasākumi sava cietušā vai slimā 
mājas dzīvnieka izolācijai.

III. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu 
mājas dzīvnieku izķeršana

Kandavas novada pašvaldība nodrošina Kandavas 
novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu, bezpalī-
dzības stāvoklī nonākušu vai ievainotu mājas dzīvnieku 
izķeršanu, nogādāšanu dzīvnieku patversmē un to līķu 
savākšanu.

Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siks-
na ar kontaktinformāciju, implantēta mikroshēma vai 

Domes sēdē 2018. gada 30. augustā pieņemtie lēmumi
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Iveta Pudāne

Svētkos tradicionāli notika Vānes un 
kaimiņpagastu saimnieču dižošanās, 
kurā bija iespēja ne vien baudīt un iz-
garšot, bet arī iegādāties skaistus un 

vērtīgus labumus. Kā arī notika ziedu pa-
klāju veidošana latviešu tradicionālo zīmju 
tematikā. Darbu autori: Ilze Bērzleja, Raitis 
Barons, Aija Vīnakmene un Sintija Kocere.

Pateicoties Vānes bibliotēkas un “Seno 
lietu krātuves” vadītājas Sandras Kosogo-
vas iniciatīvai, svētkus kuplināja divi līdz 
šim nebijuši pasākumi.

Kā pirmais bija “Simtgades akmens” 
atklāšana, kurā iegravēti spēcīgi un cilde-
ni vārdi: “Darbs. Cilvēki. Mīlestība.” Bez 
Sandras, akmens izveides līdzdalībnieki ir 
Uģis Veize, uzņēmums “Advertex”, Ira Rul-
le, Sniedze Kosogova un Bruno Alksnis. 
Pasākumu muzikāli papildināja Samanta 
Gotharde, Solveiga Zilberta un Eva Bērziņa.

Otrs svētku pārsteigums bija novadnie-
ces Ivetas Pudānes (teksta autore) dzejas 
pēcpusdiena “Seno lietu krātuvē” – “Ar tau-
riņiem dejojot”. Starp īsiem pastāstiņiem iz 
dzīves, autore deklamēja savu dzeju, kuru 
papildināja muzikāls fons, par kuru parū-
pējās Ivetas dēls – Rihards Pudāns. “Seno 
lietu krātuves” telpa bija klausītāju piepil-
dīta un gaisā virmoja ne vien dzeja, bet arī 
īpašs gaišums, vieglums un labestība. Arī 
pašiem pasākuma apmeklētājiem tika dota 
iespēja uzstāties, deklamējot Ivetas dzeju. 
Kad pasākums jau virzījās uz noslēguma 
daļu, bija sajūta, ka daudzi vēl arvien vēlas 
uzkavēties un baudīt dzejas uzburto sajū-
tu. Bibliotekāre Sandra Kosogova uzsvēra, 

ka šis pasākums bija pasākums dvēselei. 
“Mēs esam piepildīti, uzpildīti ar sirds sil-
tumu, ar dvēseliskumu.” 

Svētku turpinājumā sekoja Sabīnes Be-
rezinas solokoncerts kultūras namā, kur 
gribas uzteikt dziedātājas pārdomāto re-
pertuāru - visām gaumēm un paaudzēm. 
Nenoliedzami, vislielāko baudījumu no 
koncerta guva tieši Vānes jaunieši, kuriem 
bija iespēja kopā ar Sabīni aktīvi dejot un 
fotografēties.

Kā jau svētkos, neiztrūkstoši, visas die-
nas garumā – aktīvas, interesantas un aiz-
raujošas sporta spēles, bet vakarā – balle, 
teju līdz rīta gaiļiem.

Lai arī pati vairs Vānē nedzīvoju, vi-
sus gadus esmu aktīva svētku apmeklētāja. 
Kā jau minēju, šis gads bija īpašs, jo pati 
tiku uzaicināta piedalīties. Un par to liels 
paldies, jo mēs allaž būsim savējie, lai kur 
dzīve mūs vestu. 

Ir svarīgi savējos aicināt mājās, iesais-
tot, ļaujot ienest savu pienesumu, ļaujot 
izjust klātesamību, piederību savai vietai, 
savām saknēm. Paldies visiem vānenie-
kiem, kuru sirdīs Vānes svētki ir svētki! 
Pateicībā, par visu notikušo un piedzīvo-
to Vānes svētkos, lai skan manas dzejas 
rindas:

Atrast īstos dzintargraudus savā ceļā,
Nebaidīties satikties ar savu “Es”,
Būt un palikt – tur, kur jūti – vieta Tava,
Zināt, saprast, novērtēt, no sirds!

25.augustā kā pēdējie pagasta 
svētkus “Nāc lustēt Zemītē!” 
nosvinēja Zemītes pagasta 
ļaudis.

Varētu teikt, ka tā bija pirmā die-
na, kad pēc trīs mēnešu karstās 
vasaras, laika apstākļi nedaudz 
vēstīja par rudens tuvošanos. Arī 

ar prognozēm par nelielu lietutiņu, kas svēt-
kiem netraucēja.

Pagasta svētki parasti iet apvienojumā ar 
sporta svētkiem, lai kārtīgi izkustētos tradi-
cionālās un netradicionālās sporta disciplī-
nās. Arī zemnītnieki sportoja ar entuziasmu 
un azartu. Trīscīņā starp dāmām uzvarēja 
Katrīna Krūmiņa, bet vīru konkurencē- 
Andis Ošenieks. Šaušanā precīzākā no sie-
vietēm bija Baiba Salmiņa, bet no vīriem 
vislabāk mērķī trāpīja Sandis Kočetkovs. No 
šautriņu metējiem kā labākos var nosaukt 
Jāni Žukovski, Ģirtu Freiju un Aigaru Lazdu, 
bet zaķu kriketā uzvarēja Jānis Žukovskis, 
juniors. Komandu sporta veidos uzvarētāji 
sekojoši: strītbolā “Kočīši”, futbolā – “Zemī-
te”, volejbolā – “Tume”, lēkšanā pār virvi – 
“Tume”, slapjajā virves vilkšanā arī novinnēja 

Tumes komanda, bet spēlē “Akmens, škēres, 
papīrīts” uzvarēja komanda “Vienalga”. 

Vakarpusē zemītnieki baudīja kultūras 
programmu, ciemos bija ieradusies novada 
domes priekšsēdētāja Inga Priede, Kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Grunte, 
Cēres un Matkules pagasta pārvalžu vadī-
tājas Maija Jēce un Dzidra Jansone. Savējos 
svētkos sveica Zemītes pagasta pārvaldes 

vadītāja Rita Diduha, sakot paldies tiem ze-
mītniekiem, kas piedalījās konkursā “Diženi 
Kandavas novadā”, lieliem un maziem, kas 
sportoja visas dienas garumā, kā arī visiem, 
kas atbalstīja svētkus ar savu klātbūtni. Tā-
pat sirsnīgu paldies pārvaldes vadītāja sacīja 
seniorēm par kopīgo zupu un pankūkām.

Svētku koncertā muzicēja Felikss Ķiģelis 
un draugi, bet balli spēlēja “Leišmales Jānīši”. 

Augusta trešajā dekādē sākušies ilgi 
gaidītie darbi pie Cēres ceļa un apvedceļa 
rekonstrukcijas. Šobrīd grāvji tiek attīrī-
ti no krūmiem, nospraustas ceļa robežas, 

uzlikti divi luksofori, tiek norakta apved-
ceļa vecā pamatne, piebērtas lejas un no-
ņemti pauguri, lai ceļu izlīdzinātu. Darbus 
veic SIA “Strabag”. 

Vānes svētki – dzejas un latvisku zīmju ievīti
“Nesaki man neko, paklusē, ir vienkārši ļoti labi, ka Tu esi pasaulē”, tā 4. augustā izskanēja 
Vānes pagasta svētku atklāšanas dziesmā. Svētkus Vānes kultūras namā atklāja kultūras nama 
vadītāja Eva Bērziņa un pagasta pārvaldniece Daina Priede, bet muzikāli spilgtināja vietējā 
muzikālā apvienība “Dobums elš”. 

Zemītē lustīgi nosvinēti pagasta svētki

posmā no Sabiles ielas krustojuma līdz Talsu 
ielas krustojumam.

• Nolēma piešķirt vienai personai līdzfinansējumu 
ne vairāk kā EUR 223,90 viena koka loga nomaiņai 
Kandavas vecpilsētā Sabiles ielā. 

Citi jautājumi
• Apstiprināja domes 2016.gada 27.oktobra iekšējo 

noteikumu “Par Kandavas novada domes darbinie-
ku novērtēšana” grozījumus, kas stājas spēkā 2018.
gada 1.septembrī.

• Apstiprināja domes priekšsēdētājas I.Priedes, 
priekšsēdētājas vietnieces G.Cīrules un domes iz-
pilddirektora E.Dudes pārskatu par paveikto au-
gusta mēnesī.

• Apstiprināja Kandavas novada Iedzīvotāju konsul-
tatīvo padomju nolikumu, kas spēkā stājas 2018.
gada 1.septembrī.

• Apstiprināja ar 2018.gada 30.augustu Ēku un būvju 
pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāvā arhi-
tekti Antru Apini.

• Nolēma piešķirt domes priekšsēdētājai Ingai Priedei 
atvaļinājumu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.
gada 19.septembrim, no 2018.gada 28.septembra 
līdz 1.oktobrim un papildatvaļinājumu no 2018.
gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim.

13. Izteikt Noteikumu 40.punkta otro teikumu šādā 
redakcijā:

“40. Sociālo telpu uzskaiti Piektajā reģistrā veic 
Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kan-
davas novada Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais 
dienests), lēmumprojektus par sociālo telpu izīrēšanu 
izskata Dzīvokļu komisija, bet lēmumu pieņem Dome.”.

14. Papildināt Noteikumus ar 40.1 punktu šādā 
redakcijā:

“40.1 Atsevišķos – steidzamos gadījumos (situācija, 
kurā apdraudēta personas dzīvība, veselība vai drošība) 
lēmumu par sociālo telpu piešķiršanu un pagaidu izīrē-
šanu pieņem Sociālais dienests. Šajā punktā minētajā 
gadījumā, Sociālais dienests nekavējoties sniedz infor-
māciju Dzīvokļu komisijai par sociālajās telpās izvieto-
tajām personām, bet Dzīvokļu komisija nākošajā komi-
sijas sēdē izvērtē nepieciešamību sociālo telpu izīrēšanai 
šīm personām.”.

15. Izteikt Noteikumu 42.punktu šādā redakcijā:
“42. Personas, kuras atzītas par tiesīgām īrēt sociālo 

telpu Sociālais dienests reģistrē piektajā palīdzības reģis-
trā, pastāvīgi informējot Dzīvokļu komisiju par izmai-
ņām šajā reģistrā.”.

16. Izteikt Noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:
“44. Sociālais dienests pēc tam, kad saņēmis perso-

nas vai ģimenes Noteikumu 43.punktā minētos doku-
mentus un, izvērtējot iesniegtos dokumentus, ir atzinis, 
ka persona vai ģimene ir tiesīga īrēt sociālo telpu, ie-
sniedz dokumentus izskatīšanai Dzīvokļu komisijā par 
sociālo telpu piešķiršanu, bet lēmumu pieņem Dome.”.

17. Papildināt Noteikumu 48.punktu aiz vārdiem 
“līguma pamata” ar vārdiem “ko pašvaldības vārdā slēdz 
Sociālais dienests”.

18. Papildināt Noteikumu 50.punktu aiz vārdiem 
“pieņemšanas-nodošanas aktu” ar vārdiem un zīmēm 
“(5.pielikums)” un aiz vārdiem “lietošanas noteiku-
miem” ar vārdiem un zīmēm “(3.pielikums)”.

19. Svītrot Noteikumu 52.punktu.
20. Aizstāt Noteikumu 1.pielikumā vārdus un skait-

ļus “Parakstot šo iesniegumu persona apliecina: 
1) ka tās īpašumā (arī kopīpašumā) nav cita dzīvo-

jamā platība vai arī nekustamais īpašums, ko var izman-
tot peļņas gūšanai;” ar vārdiem un skaitļiem “Parakstot 
šo iesniegumu persona apliecina: 

1) ka tās īpašumā (arī kopīpašumā) Kandavas nova-
da administratīvajā teritorijā nav cita dzīvojamā telpa;”.

tetovējums), nosakot mājas dzīvnieka īpašnieku, Kan-
davas novada pašvaldība rīkojas atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajam. Mājas dzīvnieka īpašnieks sedz iz-
maksas, kas saistītas ar mājas dzīvnieka noķeršanu, iz-
mitināšanu un aprūpi patversmē, saskaņā ar patversmē 
apstiprinātu cenrādi.

IV. Noslēguma jautājumi
Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāp-

šanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 106.pantā.

Kontroli par Noteikumu ievērošanu un adminis-
tratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanu ir tiesīgi veikt 
Kandavas novada pašvaldības policijas darbinieki.

Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu 
neievērošanu, pamatojoties uz noformētajiem admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Kandavas 
novada domes Administratīvajā komisijā. 

Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo 
no pienākuma atlīdzināt Noteikumu pārkāpšanas re-
zultātā nodarītos zaudējumus.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Kandavas novada pašvaldības informatī-
vajā izdevumā.

Uzsākti ilgi gaidītie 
darbi pie Cēres ceļa 

rekonstrukcijas
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Līga Šupstika

Katru īpašumu apsekoja un pēc 
noteiktiem kritērijiem vērtēja 
konkursa komisijas locekļi: do-
mes priekšsēdētāja Inga Priede, 

priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule, 
uzņēmējdarbības konsultante Iveta Pāža, 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Līga 
Šupstika, Kandavas Tūrisma informācijas 
centra vadītāja Ilze Dravniece un mākslinie-
ce – dizainere Baiba Rulle.

Vērtēšana nebija viegla, jo konkursam 
izvirzītie īpašumi un personības ir ļoti atšķi-
rīgas un katra izceļas ar kaut ko savu. Katrs 
mājas, saimniecības vai dārza īpašnieks ir 
veltījis laiku, spēkus un resursus, lai sakop-
tu, sakārtotu un padarītu skaistāku vidi sev 
apkārt, tomēr visi kā viens atzīst, ka galveno-
kārt tas tiek darīts pašu priekam.

Četri pretendenti nominācijā 
“Veiksmīgākais tūrisma 
piedāvājums”

Lai paplašinātu iespējamo pretendentu 
skaitu, kas var piedalīties konkursā, noli-
kums šogad tika papildināts ar jaunu no-
mināciju- “Veiksmīgākais tūrisma piedā-
vājums”. Šajā nominācijā tika saņemti četri 
pieteikumi: atpūtas bāze “Zviedru cepure” 
Matkules pagastā, “Kalnmuiža” Kandavas 
pagastā, “Kangari” Cēres pagastā un “Tēvi-
ņi” Zemītes pagastā.

Jānis Putāns, kurš žūriju sagaidīja at-
pūtas bāzē “Zviedru cepure” pastāstīja, ka 
tūristiem piedāvā visdažādākās izklaides ie-
spējas – sākot ar nobraucieniem ar rodeļiem 
līdz izjādēm ar zirgiem. Šīs sezonas jaunums 
ir bagiju trase, kurā izbraucienos ar bagijiem 
var doties jau no 6 gadu vecuma. Tāpat pie-
dāvājumā ir naktsmītnes namiņos vai telšu 
vietās, kafejnīca, dabas taka. 

Viesojoties “Kalnmuižā” žūriju sagai-
dīja Lāsma Dreimane un Kristīne Otmane, 
kuras izrādīja muižas apkārtni un iekštel-
pas, kā arī iepazīstināja ar muižas vēsturi. 
“Kalnmuižas” piedāvājumā ir muižas kom-
pleksa apskate, naktsmītnes, restorāns, me-
dību organizēšana, velosipēdu, laivu noma, 
laivu ekskursijas, telšu vietas, gida un or-
nitologa pakalpojumi, muižas telpu noma 
pasākumiem ar un bez viesnīcas pakalpo-
jumiem. Kalnmuižas pils aicina jaunlaulātos 
uz laulību ceremoniju muižas ābeļdārzā, no 
kura paveras skaists skats uz Abavas senleju. 

“Kangaros” saimnieko Antra Gaisa, 
kura ir atsaucīga Kandavas novada tūrisma 
uzņēmēja, mājražotāja: gatavo sukādes- žā-
vētus augļus, ievārījumus, sīrupus, čatnijus, 
no visa, kas izaudzēts „Kangaros”. Vasaras 
sezonā apmeklētājiem atvērta arī vīnglieme-
žu ferma, kurā var uzzināt daudz interesan-
ta par gliemežu dzīvi. Šovasar pirmo reizi 
“Kangaros” tika organizēts “Lauku brančs” 
jeb laiskās brokastis, kur brīvā dabā baudīti 
aukstie un siltie ēdieni, atspirdzinājumi un 
deserti. Antra pievērsusies arī tādai nozarei, 
kā bērnu atpūtas nometņu rīkošana.

Saimniecībā “Tēviņi” Ivo un Gin-
ta Immermaņi nodarbojas ar mājas vīnu 

gatavošanu no pašu dārzā un savvaļā ie-
vāktiem augļiem un ogām. Viesojoties “Tē-
viņu mājas vīnu” darītavā, apmeklētājiem 
ir iespēja degustēt aveņu, ābolu, ērkšķogu, 
melleņu, zemeņu, brūkleņu, pīlādžu, upe-
ņu, jāņogu, plūškoka, aroniju, pieneņu un 
citus vīna veidus un izzināt vīna gatavošanas 
procesu, kā arī apskatīt vīna ražotni. Vasaras 
sezonā apmeklētājiem tiek piedāvāta eks-
kursija pa saimniecības dārzu. Piedāvājumā 
ir arī amatnieku gatavotie izstrādājumi un 
suvenīri no koka. Tāpat, viesojoties “Tēviņu 
mājas vīnu” darītavā, ir padomāts par patī-
kamiem mirkļiem jaunlaulātajiem.

Radošums  
ir grūti novērtējams

Prezentējot savu radošumu, interesan-
tus stāstus un brīnišķīgus brīžus vērtēšanas 
komisijai sagādāja nominācijai “Radošā-
kais novadnieks” pieteiktie nominanti: Aiva 
Valdmane, Dagnija Gudriķe un Guntis 
Gulbis.

Kandavniece Aiva Valdmane ir ādas 
apstrādes meistare, bet lielāko gandarījumu 
gūst savas zināšanas un prasmes nododot 
tālāk. Ar mākslu Aiva ir saistīta jau no agras 
bērnības, kad māksliniece un skolotāja Zig-
rīda Bullīte viņu ievadījusi radošajā mākslas 
pasaulē, kam sekoja Lietišķās mākslas vidus-
skola. Aiva atzīst, ka viņai patīk radošums 
visās tā izpausmēs un viņa nebaidās izmē-
ģināt arvien ko jaunu, piemēram, filcēšanu, 
mozaīku veidošanu. “Es daru visu, ko var 
izdarīt ar rokām, izņemot adīšanu un tam-
borēšanu- to varbūt vēlāk, kad dzīves ritms 
nebūs tik straujš. Atbalstu zaļo dzīvesveidu, 
organizējot seminārus un nodarbības ar 
speciālistiem šajā nozarē, rīkoju pirts pro-
cedūras pirtiņā un savā radošajā procesā 
izmantoju dabīgus materiālus, kā vilna, āda, 
siens,” stāsta Aiva. Šobrīd pēdējā radošā iz-
pausme ir amatnieku darinājumu veikala ie-
kārtošana Kandavā un visi remontdarbi, kas 
ar to saistīti, tostarp grīdas flīzēšana. Grīda 
topošajā mākslas telpā, darbnīcā un veikalā 
krāšņa un raiba, jo veidota no iedzīvotāju 
ziedotajām flīzēm, savukārt, preces tajā būs 
pieejamas no Kandavas novada un tuvākās 
apkārtnes (Pūre, Sabile, Jaunpagasts) amat-
niekiem. Veikals apmeklētājiem būs atvērts 
septembra vidū. 

Dagnijas Gudriķes sapnis bija kļūt par 
žurnālisti, tomēr studēt aizgājusi režiju un 
ieguvusi masu pasākumu režisores diplo-
mu. Pēc jaunības izpausmēm dzejā, vismaz 
25 gadus, Dagnija dzeju nav rakstījusi, jo 
kā pati saka, bijusi pārāk aizņemta ar dzī-
ves prozu. Atsākusi rakstīt pirms gadiem 
desmit, ir izdevusi divus dzejas krājumus 
un šogad dzejas kopkrājumu. Žūriju sagai-
dīja muzikāls sveiciens no Valdeķu kultūras 
nama jauktā ansambļa “DO-RE-MI”, kurā 
aktīvi līdzdarbojas arī Dagnija. Vairāki dze-
joļi kļuvuši par dziesmām, kurus mūzikā ie-
tērpusi ansambļa vadītāja Dzintra Linde. Ar 
muzikālām dzejas kompozīcijām koncertēts 
ne tikai mūsu novada pagastos, bet arī pie 
tuvākajiem kaimiņiem Talsu un Tukuma 
novadā. Dagnija ir izpētījusi savas dzimtas 
saknes un lepojas ar izveidoto dzimtas koku, 
kurā apzināti 229 radinieki. Ik pēc pieciem 
gadiem dzimta tiekas salidojumā. Brīva-
jā laikā Dagnija ir arī ceremoniju meistare 
kāzu svinībās, veidojot scenārijus un runājot 
savu dzeju.

Arī ikdienas darbs Dagnijai paiet rado-
ši – domē strādājot par sabiedrisko attiecību 

speciālisti, intervējot novadniekus, apmek-
lējot pasākumus, iemūžinot tos fotogrāfijās 
un gatavojot novada informatīvo izdevumu. 

Zemītes pagasta pārvaldniece Rita Di-
duha Gunti Gulbi dēvē par savu labo roku 
un Grenču ciema vecāko, jo Guntis ik die-
nu rūpējas par grenčinieku labklājību. Tieši 
viņš risina saimnieciskos jautājumus, orga-
nizē kultūras pasākumus un rūpējas par to, 
lai vietējiem bērniem un jauniešiem būtu 
droša vide, kur pavadīt brīvo laiku. Ideja 
par Grenču ciema svētkiem radās pirms 
sešiem gadiem- kā pateicība aktīvajiem 
Grenču ciema zemniekiem un uzņēmējiem 
par Zemītes pagasta svētku atbalstīšanu. Lai 
arī tas bija plānots kā vienreizējs pasākums, 
Guntim Gulbim ideja iepatikās un nāka-
majos gados svētku organizēšanas darbus 
pārņēmis viņš. Pateicoties Guntim, ir reali-
zēts projekts “Sportiskais grenčinieks”, radot 
volejbola un futbola laukumus un uzstādot 
šūpoles un soliņus. Guntis ir sava ciema 
patriots, kas rūpējas par kultūras un sabied-
risko dzīvi- ciemata svētki, baltā galdauta 
svētki, barikāžu atceres pasākumi. Tieši viņa 
neatlaidības dēļ ciems ir ticis pie apgaismes 

Viss tiek darīts pašu priekam
Noslēgusies konkursa “Diženi Kandavas novadā” pretenden-
tu vērtēšana. Tika saņemti 24 pieteikumi deviņās nomināci-
jās – Sakoptākā privātmāja; Sakoptākā zemnieku saimniecība; 
Krāšņākais balkons vai skatlogs; Dižākā lauku sēta; Darbīgākā 
organizācija/uzņēmums; Skaistākais dārzs; Radošākais novad-
nieks; Vieta, kas jāredz; Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums.
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laternām, šķiroto atkritumu konteineriem, 
karoga masta un krāšņām ziedu kompozīci-
jām pagalma dobēs. 

MATKULES PAGASTS
Matkulē tika apskatīta privātmāja “Krī-

vi”, kur saimnieko Mārīte Freidenfelde un 
Guntars Brečis ar meitu Mariju. Saimnieki 
zināja stāstīt, ka māja savu nosaukumu gu-
vusi pateicoties iepriekšējam saimniekam 
Zigfrīdam Kalniņam, kurš zināms kā biju-
šais Nacionālā teātra direktora vietnieks un 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Matkulē 
tika apskatīts arī saimnieces Vijas Dimants 
balkons daudzdzīvokļu mājā “Meldri”, kas 
rotāts krāšņiem ziediem jau vairāku gadu 
garumā. 

KANDAVAS PAGASTS
Kandavas pagastā tika apskatīta daudz-

dzīvokļu māja Valdeķu ielā 10, Valdeķos, 
kur jaunās ģimenes uzlabojušas bērnu spēļu 
laukumu un nama iedzīvotāji rūpējas par 
krāšņajām ziedu dobēm pagalmā.

Z/s “Basteji” ir ģimenes uzņēmums, 
kurā strādā Sergejs un Elita Ušakovi, kas no-
darbojas ar dekoratīvo koku un krūmu stā-
du audzēšanu un priežu mizas mulčas ražo-
šanu. Uzņēmums savu darbību uzsāka 1994. 
gadā un īpašnieki sevi dēvē par celmlaužiem 
mulčas ražošanā, jo tieši z/s “Basteji” bija 
pirmais specializētais pamatražotājs Austru-
meiropā un līdz pat 2004.gadam arī vienī-
gais mizu mulču ražošanas uzņēmums.

Ģimenes īpašums kopā ar mežu ir 32 ha 
liels, no tiem 18 ha aizņem kokaudzētava. 

CĒRES PAGASTS
Nominācijā “Sakoptākā privātmāja” iz-

virzīts Mārītes un Gundara Birziņu nams 
“Auseklīši”. Mājas saimniece Mārīte stāstīja, 
ka jau kopš bērnības ir pazīstama ar ziedu 
daudzveidību- viņas tēvs bijis liels dārznieks 
un puķumīlis.

“Druviņās” saimnieko Maruta un Sta-
ņislavs Makrecki, viņu īpašums pieteikts 
nominācijā “Sakoptākais dārzs”. Dārzā ir 
apskatāma ne tikai liela ziedu un krūmu 
daudzveidība, bet tiek audzēti arī dažā-
di dārzeņi un ogas, tostarp melones un 
arbūzi.

KANDAVA
Žūrija apciemoja M.Poles kundzi un vi-

ņas krāšņo dārzu Kandavā Abavas ielā 30.
Nominācijā “Vieta, kas jāredz” tika pie-

teikts nams “Jaunkrastmaļi”, kur pilsētas 
centrā iespējams izbaudīt lauku vidi, pa-
staigājoties pa četrus hektārus lielu parku, 
makšķerējot zivju dīķī vai dodoties pastaigā 
pa 750m garu dabas taku Pūzurgravā.

Nominācijai “Sakoptākā privātmāja” 
pieteikta māja Dzeņu ielā 5, kur saimnieko 
Gita un Raivis Bērziņi. Mājas saimniece Gita 
pastāstīja, ka abi šeit saimnieko jau četrus 
gadus un dārzu izveidojusi pati savam un 
ģimenes priekam.

VĀNES PAGASTS
Žūrijas komisija apskatīja nominācijā 

“Darbīgākā organizācija” pieteikto Vānes 
pagasta pārvaldi, kas kā atzina pagasta pār-
valdniece Daina Priede, tāpat kā Rīga nekad 
nebūs gatava, jo pagasta teritorijas sakopša-
nā un labiekārtošanā darbs dzen darbu.

Ar interesantiem stāstiem un vēsturis-
ku priekšmetu kolekciju komisijas locek-
ļus pārsteidza “Zemdegu” saimnieks Nor-
munds Ozols. Pie pirts apskatāma senlietu 
ekspozīcija, kas sastāv no iepirktām, dāvi-
nājumā saņemtām un ar metāla detektoru 
atrastām senlietām: vācu, krievu latviešu 
smagā un vieglā artilērija, slēpes, pastnieku 
kamanas… 

Saimnieks ir ne tikai vēsturisku senlietu 
kolekcionārs, bet arī kaismīgs motobraucējs 
un labs stāstnieks. Žūrija ar interesi klausījās 
par pēdējo moto ceļojumu uz Baikāla ezeru, 
kura laikā nobraukti 13 860 kilometri. 

Komisija apskatīja sertificētu bioloģis-
ko saimniecību z/s “Birznieki” nomināci-
jā “Sakoptākā zemnieku saimniecība”. Kā 
pastāstīja saimnieks Jānis Tiltiņš, ģimenes 
uzņēmums nodarbojas ar kazu audzēšanu, 
kazas siera ražošanu un realizāciju. Žūrija 
apskatīja 200 kazu ganāmpulku un nogar-
šoja gatavo produkciju. Uzņēmums piedāvā 
ap desmit dažāda veida svaigus un kūpinā-
tus kazas sierus, kas tiek realizēti uz vietas 

saimniecībā, tirdziņos un vairākās tirdznie-
cības vietās Rīgā.

Nominācijā “Dižākā lauku sēta” pieteik-
ta māja “Jaunozoli”, kurā saimnieko un plašo 
teritoriju un dārzu kārtībā uztur Gunārs un 
Raita Kopiņi. 

ZEMĪTES PAGASTS
Nominācijā “Darbīgākā organizācija/

uzņēmums” tika apskatīta z/s “Plencneri”, 
kurā saimnieko Mairis un Ilze Zvirbuļi ar 
ģimeni. Saimniecībā tiek nodarbināti 6 dar-
binieki, tajā ir 130 govju liels ganāmpulks, 
no tām 70 ir slaucamas govis. Saimniecības 
darbības paplašināšanai un tehnikas iegā-
dei tiek piesaistīts Eiropas Savienības fondu 
finansējums.

Prieks par cilvēku  
entuziasmu

Iveta Pāža- žūrijas komisijas locekle
“Tā kā biju iekļauta vērtēšanas komisijā, 

bija iespēja apskatīt novadā pieteiktās saim-
niecības, mājas, dārzus, iepazīt daudz un 
dažādus cilvēkus. Liels prieks par ļaudīm, 
sava novada patriotiem, kuri ar savu darbu 
padara krāšņāku, interesantāku un atpazīs-
tamāku mūsu novadu. Ar kādu prieku un 
lepnumu cilvēki stāsta par savu māju un 
sakopto īpašumu, kurā ir ieguldīts milzīgs 
darbs –gan Šmeldu ģimene Zantē, Guntara 
Breča ģimene Matkulē, Birziņu ģimene Cērē 
un Poļu ģimene Kandavā! Apbrīnojami, ka 
saimnieki cienījamos gados ir tik enerģiski, 
ka spēj darbus padarīt, priecēt citus ar skais-
tām puķēm dārzos un balkonos - Vija Di-
mants Matkulē, Dainis Krauze Zantē.

Priecājos par cilvēku entuziasmu, ar 
kādu viņi nododas savai sirdslietai - z/s 
“Basteji” īpašnieks S. Ušakovs, kuram 
nemitīgi rodas jaunas idejas saimniecis-
kās darbības attīstībai. Līga Aukšmuksta 
spēj ar aizrautību stāstīt par katru augu 
un puķi, kas aug “Jaunkrastmaļu” dabas 
takā. Normunda Ozola stāsti ieintriģē kat-
ru klausītāju un rada vēlēšanos apmeklēt 
“Zemdegas” Vānes pagastā. Immermaņu 
ģimene Zemītes pagastā iekaro tūristu sir-
dis ar patriotisko stāstījumu par savas mā-
jas vēsturi, par aizraušanos ar vīna darīša-
nu, ar doto iespēju nogaršot dažāda veida 
pašdarinātos vīnus.

Jauki, ka daudzdzīvokļu mājas īpašnie-
ki spēj ne tikai atrast kopīgu valodu, bet arī 
kopā veikt mājas labiekārtošanas darbus un 
par saviem līdzekļiem izveidot bērnu spēļu 
laukumu Kandavas pagasta Valdeķu ielā 10. 
Jaunās ģimenes- E. Dankera ģimene, U.Pāža 
ģimene, J. Gedola ģimene R.Krauzes ģimene 
un pārējie mājas iedzīvotāji aktīvi iesaistās 
mājas apsaimniekošanā.

Arī uzņēmēji Gita un Raivis Bērziņi, sa-
springtajā darba grafikā atrod brīvus brīžus, 
lai izveidotu savu privātmāju par vienu no 
skaistākajām Kandavā. 

Vislielākais lepnums mani pārņēma 
iepazīstoties tuvāk ar jaunajiem zemnie-
kiem – z/s ”Plencneri” saimnieku Mairi 
Zvirbuli no Grenčiem un Jāni Tiltiņu no z/s 
”Birznieki” Vānē. Varu tikai apbrīnot viņu 
drosmi palikt un saimniekot laukos dzim-
tajā novadā, nevis meklēt vieglākus ceļus, 
dodoties uz Rīgu vai ārzemēm. Zinot, cik 
darbs lauksaimniecībā ir grūts un neprog-
nozējams, novēlu abiem zemniekiem iztu-
rību, neatlaidību un veiksmi!”

Laureātu apbalvošana notiks 23. no-
vembrī Valdeķu kultūras namā Kandavas 
novada zemnieku un uzņēmēju ballē.
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Informējam, ka 
“Tautas panorāma”  
viesosies Kandavā š.g. 12. septembrī 
plkst. 18:00 Kandavas Promenādē. 

KULTŪRA

KULTŪRA UN IZKLAIDE
6.septembrī
17:00 Kino bērniem “Lino piedzīvojums ar 
deviņām dzīvībām”- ieeja 1,-eiro- Kandavas 
kultūras namā
18:30 Latviešu mākslas filma “Bille” –  
ieeja 3,- eiro – Kandavas kultūras namā

7.septembrī
17:00 Dzejas dienas “Tikšanās ar literāti Ināru 
Šteinbergu” - Matkules kultūras namā

9.septembrī
15:00 Kandavas katoļu draudzes 80 gadu un 
baznīcas 15 gadu jubilejas dievkalpojums.
Vizitēs bīskaps V. Stulpins. - Kandavas katoļu 
baznīcā

13.septembrī
17:00 Kino bērniem “Alu cilvēks” - ieeja 1,- eiro 
- Kandavas kultūras namā
18:30 Filma “Blēži”- ieeja 3,-eiro- Kandavas 
kultūras namā

14.septembrī
14:00 Dzejas dienas Cēres bibliotēkā
20:00 Muzikāls dzejas vakars “Sirdspuksti” 
-Vānes kultūras nama kamīnzālē

15.septembrī
15:00 Dzejas dienas  
Kandavā “Dzeja uz sienas” 
/veltījums Latvijas simtgadei/ 
- Apgleznoto vecpilsētas ēku 
fasāžu atklāšana. Pasākumā 
piedalīsies dzejniece - bijusī 
kandavniece Maija Laukmane 
un citi autori

15.septembrī
Pārgājiens “Ejam Zelta rudenī Kandavā”

29.septembrī
Koncerts un Gardēžu vakariņas ar Goda 
viesi diriģentu Māri Sirmo -Rūmenes muižā 
/ Papildus informācija un pieteikšanās pa 
e-pastu: rumene@hotelbergs.lv vai tālr. +371 
67770960/ 
13:00 Kandavas radio rūpnīcas 55 gadu 
salidojums- Pensionāru Dienas centrā Jelgavas 
ielā 4a- Dalības maksa 2,- eiro tikai ar iepriekšēju 
pieteikšanos līdz 20.septembrim, uzziņas pa 
telefonu 29393136. Līdzi jāņem groziņš!

30. septembrī
Miķeļdienas tirgus Kandavā- skvērā pie 
Bruņinieku pilskalna

SPORTA PASĀKUMI
6.septembrī 
19:15 Kandavas novada atklātā čempionāta 
futbolā Pusfināls- Z/S Arvo: Virbi- Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā

7.septembrī
19:15 Kandavas novada atklātā čempionāta 
futbolā Pusfināls - Universālie sportisti: 
Engure- Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 
stadionā

8.septembrī
10:00  Zante Trophy Latvia 5.posms- Zantes 
Lasīšu karjerā

14.septembrī
19:00–20:00 Kandavas novada Taku skrieša-
nas seriāla 3.kārta- Teteriņu ezera apkaimē

PASĀKUMI 
KANDAVAS 

NOVADĀ
Lūk, vēstules pilns teksts: 

Šobrīd manī vēl joprojām virmo gai-
šums, neviltots prieks kā mazam 
bērnam un liela iedvesma turpināt 
savu ceļu mūzikā, gan to atskaņo-

jot, gan arī komponējot. Ar vārdiem manu 
“Paldies” nav iespējams izteikt, taču esmu 
patiesi laimīga par katru no Jums, kas iera-
dās uz koncertu Kandavā un dalījās gaismā 
ar ikvienu no mūziķiem, kā arī skatītāju 
rindās viens ar otru. Tas bija tik skaisti! Tas 
man deva cerību, ka mēs varam padarīt 
pasauli par gaišāku vietu, kurā dzīvot!

Vēlreiz milzīgu paldies vēlos pateikt tiem 
darbīgajiem rūķiem, kas parūpējās par skais-
to atmosfēru Bruņinieku pilskalnā, lai mēs 
justos kā mājās un varētu starot. Pateicība – 

Ingai Priedei - par iespēju atskaņot mū-
ziku savās mājās, Kandavā!

Mamertam Vaivadam un labajiem gari-
ņiem no Rīgas, kuri palīdzēja manai muzi-
kālajai ģimenei nokļūt Latvijā!

Menedžerei Elizabetei Pavlovskai - par 
pacietību un palīdzību tūres organizatoris-
kajos darbos.

Kultūras un sporta pārvaldes darbīga-
jiem rūķiem- Solvitai Jansonei, Ivetai Grun-
tei, Jurģim Muskam, Raimondam Vanagam, 
Robertam Rozentālam.

Sergejam un Elitai Ušakoviem par iespē-
ju izrādīt apkārtni arī ārpus Latvijas, ceļā uz 
Lietuvu.

Maniem radošajiem gariņiem- tērpu 
māksliniecei Danutai Ābelei par manas bū-
tības atspoguļojumu skaistajā tērpā;

dizainerei Baiba Rullei par Bruņinieku 
pilskalna atmosfēras radīšanu un ietērpšanu 
“Gaismā”;

Studijas FA īpašniekam un skaņas māks-
liniekam Atim Freibergam par izjusto ska-
nējumu un mūsu labsajūtu, lai klausītājiem 
nodotu niansētu grupas skanējumu.

Īpašs paldies manas Kandavas Mūzikas 
skolas skolotājiem par iedvesmu, iemācīt mī-
lēt mūziku un nebaidīties no darba - Marutai 
Balodei, Gintam Birkenšteinam, Andrai Vil-
kaušai, Ingai Rubenei un Loretai Reblei. 

Protams, neizsakāms paldies manai 
Ņujorkas Muzikālajai ģimenei, kuri gais-
mu staroja kopā ar mani un ir bijuši klāt 
albuma tapšanas procesā, kā arī par viņu 

degsmi, vēlmi un pacietību, lai šī tūre būtu 
iespējama. 

Paldies arī manai ģimenei- par mīles-
tību, mūžīgo atbalstu un ticību, ka viss ir 
iespējams un vajag tikai sapņot un strādāt! 
Paldies par viņu atvērtajām sirdīm, lai mūzi-
ķi patiesi justos kā mājās!

Ar mīlestību, Arta Jēkabsone

Dagnija Gudriķe

Fotogrāfijas iesūtīja arī Kandavas 
un pagastu bibliotēkas un novada 
muzejs, tagad tās ir apskatāmas 
480 lappušu biezajā grāmatā. Par 

mūsu novada līdzdalību grāmatas tapša-
nā pastāstīja Zemītes tautas nama vadītāja 
Ērodeja Kirillova.

“2017. gada sākumā novada lauku 
bibliotēkas un Kandavas novada muzejs 
saņēma elektronisku uzaicinājumu līdz-
darboties Latvijas Ārstu biedrības projek-
ta idejā, kuru ierosināja un vadīja Pēteris 
Apinis - veidot grāmatu “Latvijai - 100”, 
ar aicinājumu apzināt savā teritorijā cilvē-
kus un aicināt viņus nest fotogrāfijas, ku-
ras atbilstu projekta idejai. “Mēs meklē-
jam bildes ar stāstu, par ģimenes godiem, 
svinīgiem dzīves brīžiem, par dalību sa-
biedriskajā un kultūras dzīvē, par notiku-
miem pilsētā, kuros esat piedalījušies un 
iemūžinājuši. “ 

Februāra beigās Zemītes bibliotēkā no-
tika tikšanās ar Pēteri Apini un grāmatas 
„Latvijai- 100” projekta vadītāja Aivu Stip-
ro. Tikšanās laikā piedāvājām savā rīcībā 
esošās fotogrāfijas izskatīt un viņi mums 
lūdza mēneša laikā atsūtīt skanētas fotog-
rāfijas pēc mūsu izvēles no 1918. gada - 
2018. gadam, tātad līdz mūsdienām. Nosū-
tījām prasīto informāciju ar datiem: gadu 
(ja iespējams – datumu), vietu (ielu – ie-
spēju robežās), redzamās personas (vārdu 
un uzvārdu, amatu), interesantas detaļas 
vai pat stāstu par attēlu un, iespēju robe-
žās, kas fotografējis. 

To darīja arī citas aktivitātē iesaistītās 
bibliotēkas- Vāne, Matkule, Cēre, Zemīte, 
par Zanti nezinu, un novada muzejs.

Vēlāk saņēmām aicinājumu atsūtīt 
savu fotogrāfiju un datus, jo grāmatas iekš-
lapas cietajos vākos tikšot iespiesta Latvi-
jas karte, kurā būšot redzamas visas tās 
“sejiņas”, kas palīdzēja ar savu līdzdalību 

grāmatas tapšanā, bet satura rādītājā tikšot 
pieminēti visi, kas devuši savu artavu grā-
matas izveidē, neatkarīgi no tā ir vai nav 
fotogrāfija.

Rezultātā nonācām grāmatas atvērša-
nas svētkos Rīgā un varējām priecāties par 
visu kopdarbu. Nozīmīgi, mums kā dalīb-
niekiem bija tas, ka zem savām iesūtītajām 
fotogrāfijām divās grāmatās varējām pa-
rakstīties. Viena no parakstītajām grāma-
tām glabāsies Nacionālajā bibliotēkā, bet 
otra Prezidenta pilī.”

Grāmatā ievietotās fotogrāfijas iesūtī-
juši vairāk nekā 1200 līdzautori no visas 
Latvijas – novadpētnieki, muzejnieki, bib-
liotekāri, skolotāji, kolekcionāri, žurnālisti 
un fotogrāfi. 

Grāmatu iegādāties varēs sazinoties 
SIA „Medicīnas apgāds”.

Manī virmo gaišums un neviltots prieks…
Šādiem vārdiem iesākas vēstule, kurā savas emocijas pēc kon-
certa dzimtajā Kandavā paudusi dziedātāja Arta Jēkabsone.

Novadnieku līdzdalība grāmatas 
“Latvijai 100” tapšanā
Augustā Rīgā Latvijas Ārstu biedrībā notika grāmatas “Latvijai 100” atvērša-
nas svētki. Grāmata ir kā Latvijas valsts ģimenes albums Latvijas simtgadei, 
ietverot laika posmā no 1918. līdz 2018. gadam tapušas fotogrāfijas.
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NOVADA VĒSTNESISSPORTS

Dagnija Gudriķe

Kristaps visa čempionāta laikā pa-
rādīja īstu kurzemnieka neatlaidī-
bu un cīņas sparu. Jaunais spor-
tists šā gada sākumā saņēma arī 

“Kandavas novada Sporta laureāts 2017” 
balvu nominācijā “Cerība sportā”. 

Piedāvāju interviju ar Kristapu. 
Izlasīju interviju ar Tevi “Neatkarīgajās 

Tukuma Ziņās”. Tu stāstīji, ka izlasei esi 
gatavojies no 14 gadu vecuma un jau div-
padsmit gados devies projām no vecākiem 
uz mācībām Ventspilī. Tā bija tevis paša 
izvēle, vai vecāku pamudinājums? Varbūt 
vectētiņa, viņš arī ir aizrautīgs basketbo-
lists daudzu gadu garumā?

– Jā, spēlēju izlasē jau no U-14 laikiem. 
Tā bija gan mana izvēle, gan vecāku. Mans 
opis – Dainis Rozenfelds ir liels atbalsts un 
līdzjutējs, kā arī citi tuvinieki, ģimene un 
draugi. Ja būtu pateicis, ka negribu braukt uz 
Ventspili, nebūtu arī braucis.

Vai nebija bail tik ātri doties pastā-
vīgā dzīvē, vairāk vai mazāk pašam tikt 
galā ar visu?

– Pirmie divi, trīs mēneši bija ļoti grūti, 
kamēr iedzīvojos. No sākuma zināju tikai kā 
no mājam tikt uz skolu, no skolas uz treniņu 
un atpakaļ uz mājam. Tad jau atradu draugus 
un bija tā, ka negribējās pat braukt atpakaļ uz 
mājām, jo bija interesanti Ventspilī.

Basketbolu sāki spēlēt piecu gadu ve-
cumā, vai mamma aizveda uz pirmo treni-
ņu, basketbols uzreiz iepatikās, vai tomēr 
sākumā – nē?

– Pirmais treniņš bija ļoti interesants 
tādā ziņā, ka toreiz sēdēju mammas kabine-
tā un ienāca meitenes, neatceros kuras, un 
teica, lai es nākot līdzi viņām uz treniņu, es 
aizgāju… un tā arī sāku spēlēt. Jau, kad biju 
ļoti maziņš, visu laiku bumba bija pie rokas, 
un tā man vēl šodien patīk!

Pastāsti par saviem treneriem, ko katrs 
no viņiem tev iemācījis?

– Pirmie treneri bija Juris Fomins un 
Ivars Bambis, viņi iemācīja pamata ele-
mentus basketbolā. Kā iepriekš teicu, no 

divpadsmit gadu vecuma aizgāju uz Vents-
pili, kur trenējos pie Matīsa Graudiņa, kurš 
manā basketbolista izaugsmē kā arī sadzīvē 
ir ieguldījis ļoti daudz darba un turpina to 
darīt arī šobrīd.

Tev gadījies iedzīvoties arī traumās, 
vairāk vai mazāk tā gadās visiem sportis-
tiem, tas lielās slodzes dēļ, vai arī tāpēc, ka 
kājām tik liels augums jānotur formā?

– Tāds ir sports, no traumām nevari iz-
bēgt. Pārsvarā traumas var iegūt, ja ir liela 
slodze un ja neesi nokoncentrējies uz visiem 
simts procentiem.

Vai Kandavu vēl arvien uzskati par 
savu pilsētu? Draugi no bērnības ir šeit pa-
likuši, vai tomēr tie vairāk iegūti Ventspilī?

– Kandavu vienmēr uzskatīšu par savu 
pilsētu, esmu šeit uzaudzis. Jā, visi bērnības 
draugi ir palikuši Kandavā, varbūt kāds tagad 
mācās kaut kur citur, bet tāpat satiekamies, 
aprunājamies. Ventspilī arī ir draugi, bet tie 
nav no bērnības un tas ir daudz savādāk.

Vai tavs lielākais atbalsts un emocio-
nālais spēks ir ģimene? Vai arī viņus vari 
saukt par saviem padomdevējiem?

– Mans lielākais atbalsts ir Mamma, viņa 
atbalsta mani jebkurā situācijā, cik vien var. 
Basketbola ziņā ļoti daudz padomus man 
nedod, bet toties sadzīvē es daudz ko esmu 
iemācījies no viņas. Par basketbolu padomus 
man dod Opis un Tētis.

/ P.s. Izcēlums ar lielajiem burtiem Krista-
pa, norādot uz šo cilvēku lielo nozīmi viņa 
dzīve./

Kādi ir tavi tuvākie plāni un mērķi? 
– Par plāniem un mērķiem negribu neko 

teikt, gan laiks radīs kā būs….
Vai esi māņticīgs, varbūt tev ir kāds 

talismans vai rituāls pirms izšķirošām 
spēlēm?

– Jā, esmu māņticīgs, mēģinu pirms spē-
lēm būt pirmais zālē un ģērbtuvē un pado-
māt par spēli .

Varbūt ir vēl, kas svarīgs, par ko nees-
mu pajautājusi? Piemēram, vai publicitāte 
tevi nebaida un netraucē?

– Nē, publicitāte mani netraucē, tas pie-
deras pie lietas!

Novada atklātā futbola čempionāta 
regulārā sezona noslēgusies

Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 Spēles
Vārtu 
attie-
cība

Punkti

1 Universālie 
sportisti

1
1:1

3
3:2

3
1:0

3
2:0

3
3:0

3
3:0

1
1:1 7 14:4 17

2 Kandava 
Nereāls

1
1:1

3
2:0

0
1:2

0
0:3

0
1:4

1
2:2

1
1:1 7 8:13 6

3 Pūre 0
2:3

0
0:2

3
1:0

3
4:2

1
5:5

3
1:0

0
0:2 7 9:14 10

4 Z/s  
"Arvo"

0
0:1

3
2:1

0
0:1

0
0:4

0
2:4

3
4:0

0
0:1 7 4:12 6

5
Virbi 

(Zaļais 
serviss)

0
0:2

3
3:0

0
2:4

3
4:1

3
3:1

3
9:0

3
1:0 7 22:7 15

6 Engure 0
0:3

3
4:1

1
5:5

3
4:2

0
1:3

3
7:2

1
2:2 7 23:18 11

7 Mustene 0
0:3

1
2:2

0
0:1

0
0:4

0
0:1

0
2:7

0
1:2 7 5:28 1

8 Šķēde 1
1:1

1
1:1

3
2:0

3
1:0

0
0:1

1
2:2

3
2:1 7 9:6 12

22. augustā notika pēdējā regulārās sezonas spēle Kandavas novada atklātajā 
čempionātā futbolā, kurā spēkiem mērojās Virbi un Engures komandas un 

savu piekto uzvaru izcīnīja Virbu futbolisti, uzvarot ar rezultātu 3:1.
Regulārajā sezonā komandas pēc pun-

ktu skaita ierindojušās sekojoši:
1. vieta - Universālie sportisti
2. vieta - Virbi
3. vieta - Šķēde
4. vieta - Engure
5. vieta - Pūre
6./7. vieta - Kandava Nereāls
6./7. vieta - z/s “Arvo”
8. vieta – Mustene

Sekojiet līdz informācijai par play - off spēlēm!

“Mans lielākais atbalsts 
ir mamma!”
Augusta sākumā noslēdzās Eiropas U18 čempionāts basketbolā, 
kurā pirmo reizi vēsturē sudraba medaļas izcīnīja Latvijas U18 
izlase un izlasē spēlēja arī kandavnieks Kristaps Ķilps.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS PROJEKTI

Kandavas novada dome ir īstenojusi 
projektu “Stāvlaukuma izveide pie Cēres 
pagasta administratīvās ēkas” Nr.17-08-
AL14-A019.2201-000001. Projekta mērķis 
ir palielināt vietas potenciālu un pievilcību, 
nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu, 

dažādu pakalpojumu pieejamību, atjaunojot 
stāvlaukumu pie Cēres administratīvās ēkas. 
Kopējās projekta izmaksas ir 12 958,62 EUR, no 
kurām publiskais finansējums 7531,70 EUR, bet 
Kandavas novada domes finansējums 5426,92 
EUR.

Pabeigti būvdarbi projekta “Zantes pagasta 
ceļa Nr. 2 “Dumpji – Miezāji” pārbūve”, Nr. 
17-08-A00702-000103 ietvaros. Projekta 
kopējās izmaksas ir 274 125,40 EUR, publiskā 
finansējuma apmērs ir 246 712,86 EUR, 
Kandavas novada domes līdzfinansējums 
27 412,54 EUR. 
“Zantes pagasta ceļa Nr. 2 “Dumpji – 
Miezāji” pārbūve” būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzību veica SIA “SBI-Ventspils”, kā 
apakšuzņēmējus piesaistot SIA “PBT”. Grants 
ceļa pārbūves darbus veica SIA “STRABAG” un 
būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”. 

Projekta mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem, 
lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem 
uzlabot ceļa infrastruktūru, lai vietējiem 
iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas attīstīt 
zemnieku saimniecības un mazos uzņēmumus.
Projekta ietvaros tika veikta ceļa konstrukcijas 
pārbūve un pastiprināšana, tika veikta sāngrāvju 
rakšana un esošo novadgrāvju tīrīšana, 
noņemts apaugums no brauktuvju malām, 
nomainītas esošās dzelzsbetona caurtekas uz 
jaunām plastmasas caurtekām. Tika likvidēti 
koki un krūmi, kā arī izrauti koku celmi. Projekta 
ietvaros tika saglabāts esošais ceļa platums.

Pabeigti būvdarbi projekta “Zemītes pagasta 
ceļa Nr.20 “P121-Lapsas-P121” pārbūve”, 
Nr. 17-08-A00702-000102 ietvaros. Projekta 
kopējās izmaksas ir 281 193,63 EUR, publiskā 
finansējuma apmērs ir 253 074,27 EUR, 
Kandavas novada domes līdzfinansējums 
28 119,36 EUR. 
“Zemītes pagasta ceļa Nr.20 “P121-Lapsas-P121” 
pārbūve” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 
veica SIA “Vertex projekti”. Grants ceļa pārbūves 
darbus veica SIA “STRABAG” un būvuzraudzību 
veica SIA “Firma L4”. 

Projekta mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem, 
lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem 
uzlabot ceļa infrastruktūru, lai vietējiem 
iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas attīstīt 
zemnieku saimniecības un mazos uzņēmumus.
Projekta ietvaros tika veikta ceļa konstrukcijas 
pārbūve un pastiprināšana, veikta sāngrāvju 
rakšana un esošo novadgrāvju tīrīšana, ievalku 
veidošana, noņemts apaugums no brauktuvju 
malām, nomainītas esošās dzelzsbetona 
caurtekas uz jaunām plastmasas caurtekām, kā 
arī tika paplašināts ceļa platums. 

Norit pēdējie darbi, lai īstenotu projektu 
“Valodas pagraba izveide Kandavas novada 
muzejā”, Nr. 16-08-AL14-A019.2202-000003, 
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 
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. 
Projekta kopējās izmaksas ir 35 546,49 
EUR, publiskais finansējums 22 500,00 EUR, 
Kandavas novada domes līdzfinansējums 
13 046,49 EUR. 

Tiek īstenots projekts “Dzeja izdaiļo Kandavas 
vecpilsētu”, Nr. 16-08-AL14-A019.2201-000005, 
projekta ietvaros ir atjaunota un apgleznota ceturtā 
ēkas fasāde Baznīcas ielā 1. Fasādi rotā Maijas 
Laukmanes dzeja uz Abavas gleznainā fona. 
Projekta mērķis ir atjaunot piecas Kandavas 
vecpilsētas ēku fasādes, uz kurām tiek 
uzgleznotas dzejas rindas par Latviju, tādā 

veidā palielinot vietas pievilcību, kas var kļūt par 
priekšnosacījumu jaunu tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumam. Ēku sienu apgleznošana ar dzeju 
par Latviju ir arī lielisks veids kā godināt valsti, 
sagaidot Latvijas simtgadi.
Norit noslēguma darbi pie piektās ēkas 
fasādes Kandavā Lielā ielā 27, kuras fasādi 
izdaiļo Ulda Ausekļa dzeja.

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

bērniem 
03.09.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00,

11:00-12:00

Vingrošana fizioterapeita vadībā 04.09.2018. Zemītes tautas nams 18:00-19:30
Vingrošana fizioterapeita vadībā 05.09.2018. Matkules kultūras nams 18:00-19:30
Nūjošanas apmācība Kandavas 

novada iedzīvotājiem fizisko 
aktivitāšu popularizēšanai

05.09.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadions 18:30-20:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 06.09.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 18:00-19:30

Izglītojošs seminārs par 
reproduktīvās veselības 

veicināšanu sabiedrībā ģimenēm
07.09.2018. Zemītes pamatskola 9:00-11:00,

12:00-14:00

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls 
sociālajam riskam pakļautajiem 

bērniem 
10.09.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00, 

11:00-12:00

Crossfit nodarbības fizisko 
aktivitāšu daudzveidības 

popularizēšanai
11.09.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 17:00-18:30

Vingrošana fizioterapeita vadībā 11.09.2018. Zemītes tautas nams 18:00-19:30
Orientēšanās spēle interesentiem 
jaunu prasmju apgūšanai, fizisko 

aktivitāšu veicināšanai
12.09.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 10:00-13:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 12.09.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 18:00-19:30

Vingrošana fizioterapeita vadībā 12.09.2018. Matkules kultūras nams 18:00-19:30
Izglītojošs seminārs par 
reproduktīvās veselības 

veicināšanu sabiedrībā ģimenēm
14.09.2018. Kandavas internātvidusskola 9:00-11:00

Izglītojošs seminārs par 
reproduktīvās veselības 

veicināšanu sabiedrībā ģimenēm
14.09.2018. Cēres pamatskola 12:00-14:00

Izglītojošs seminārs par garīgās 
veselības veicināšanu ģimenēm 14.09.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 15:00-17:00

Izglītojošs seminārs par veselīgu 
uzturu iedzīvotājiem 14.09.2018. Matkules kultūras nams 17:30-19:30

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls 
sociālajam riskam pakļautajiem 

bērniem 
17.09.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00, 

11:00-12:00

Izglītojošs seminārs par atkarību 
izraisošām vielām un to ietekmi 

uz jauniešu veselību aizbildņu un 
audžu ģimenēm

17.09.2018. Zantes pamatskola 14:00-16:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 17.09.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 18:00-19:30

Crossfit nodarbības fizisko 
aktivitāšu daudzveidības 

popularizēšanai
18.09.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 17:00-18:30

Vingrošana fizioterapeita vadībā 18.09.2018. Zemītes tautas nams 18:00-19:30
Vingrošana fizioterapeita vadībā 19.09.2018. Matkules kultūras nams 18:00-19:30
Izglītojošs seminārs par veselīgu 

uzturu iedzīvotājiem 21.09.2018. Zemītes tautas nams 17:30-19:30

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls 
sociālajam riskam pakļautajiem 

bērniem 
24.09.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00, 

11:00-12:00

Vingrošana svaigā gaisā trenera 
vadībā 24.09.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas stadions 18:00-19:30

Izglītojošs seminārs par atkarību 
izraisošām vielām un to ietekmi 

uz jauniešu veselību aizbildņu un 
audžu ģimenēm

26.09.2018. Cēres pamatskola 13:00-15:00

Izglītojošs seminārs par veselīgu 
uzturu iedzīvotājiem 28.09.2018. Kandavas kultūras nams 17:30-19:30

Pasākumu grafiks 2018. gada septembra mēnesim

Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā

Apgleznota ceturtā ēkas fasāde Kandavā

Stāvlaukuma izveide pie Cēres pagasta administratīvās ēkas

Pabeigti būvdarbi Zantes pagasta ceļam Dumpji–Miezāji

Pabeigti būvdarbi grants seguma ceļam Nr.20 Zemītes pagastā

Noslēgumam tuvojas  
Valodu pagraba izveide 
novada muzejā

Inita Tamsone | Projektu vadītāja |

Projekta „Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas pasākumi 
Kandavas novadā” mērķis ir uzla-
bot pieejamību veselības veicinā-

šanas un slimību profilakses pasākumiem 
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo 
īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzī-
votājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas 
novadā.

Projekta ietvaros slimību profilakses 
pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 7 akti-
vitātes, aptverot atkarību mazināšanu, sirds 
asinsvadu slimību profilaksi un garīgās 

veselības profilaksi. Bet veselības veicinā-
šanas pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 
19 aktivitātes, aptverot garīgās veselības 
veicināšanu, reproduktīvās veselības vei-
cināšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot 
vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rī-
kojot veselīga uztura seminārus.

Projekts tiks realizēts laika periodā no 
2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 30. de-
cembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs vis-
maz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.

Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 
EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda fi-
nansējums 85704,65 EUR apmērā un 
valsts budžeta finansējums 15124,35 EUR 
apmērā.

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 profilak-
ses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/080.

Sagatavoja Silva Ivuškāne | Projektu vadītāja |
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2018. gada 25. jūlija līdz  

28. augustam reģistrēti 4 jaundzimušie:
Agne, Mia Lauma, Raimonds un Jūlijs

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

Sveicam augustā salaulātos 18 pārus!
Klinta un Dāvis Kronbergi
Linda un Artūrs Timmas

Inga un Atvars Frīdenbergi
Sindija un Edgars Sadovski

Evija un Emīls Gailiši
Elva un Lauris Zuzes

Baiba un Edgars Macpani
Kristīne un Kristaps Vaitkus
Baiba un Vitālijs Fedosejevi

Inga un Jānis Ruļļi
Kristīne un Aleksandrs Zatevahini

Diāna un Kaspars Ozoliņi
Elīna Mertena-Amena un Ako Hamd Amen 
Gunita Gulbe-Aukmane un Agris Aukmanis 

Eva Veldze-Grīnberga un Jānis Grīnbergs 
Marina Ubagovska un Ilmārs Kaucis 
Kristīne Tarabrina un Māris Auziņš 

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

Laulību noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2018. gada 25. jūlija līdz  
28. augustam reģistrēti mirušie: 

Jurijs Nikolajevs (1974) no Kandavas pagasta
Alfreds Ķieģelis (1949) no Kandavas pagasta

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

* * *
Septembrī sveicam 

kāzu jubilārus!
Dimanta kāzas atzīmēs

Aina un Arvīds Vilumsoni

Zelta kāzas atzīmēs
Ilga un Māris Plezeri

Alfreds Ķieģelis
26.04.1949.–27.08.2018.
28. augusta rīts atnesa negaidītu 

skumju ziņu, 27. augusta vakarā mūžī-
bā devies mūsu ilggadīgs darba kolēģis, 
Kandavas novada domes deputāts Al-
freds Ķieģelis.

Alfreds Ķieģelis dzimis 1949. gada 
26. aprīlī Kuldīgas rajona Kabiles ciema 
„Imantās” pienotavas meistara ģimenē. 
No 1956. līdz 1966. gadam mācījies Kabi-
les vidusskolā. Pēc skolas beigšanas strā-
dājis kolhozā „Kabile” par traktoristu un 
šoferi. No 1968. līdz 1973. gadam studējis 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakul-
tātē. Pēc dienesta Padomju armijā turpi-
nājis strādāt kolhozā „Kabile” par galve-
no inženieri. 1976. gadā iestājies Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā aspirantūrā. 

1977. gadā Alfreds Ķieģelis ar ģimeni 
pārcēlās dzīvot uz Kandavu un strādāja 
Kandavas sovhoztehnikumā par melio-
rācijas un lauksaimniecības mašīnu mā-
cības pasniedzēju, vairākus gadus bija 
atbrīvotais partijas sekretārs, pēc tam 
nodaļas vadītājs. No 1983. līdz 1996. ga-
dam Aizdzires ciema (vēlāk Kandavas 
pagasta) padomes priekšsēdētājs, pēc 
administratīvi teritoriālās reformas – 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks, trīs gadus bijis Kandavas nova-
da kultūras centra vadītājs. No 1999. līdz 
2003. gadam SIA „Priedaine” ražošanas 
daļas vadītājs. 

No 2003. gada 3. februāra līdz 
2009. gada 1.jūlijam bija Kandavas no-
vada domes priekšsēdētājs. Atkal at-
griezās politikā 2013.gada pašvaldību 
vēlēšanās no Centriskās partijas Latvijas 
Zemnieku savienība saraksta un tika 

ievēlēts par Kandavas novada domes 
deputātu, pildīja domes priekšsēdētā-
ja vietnieka pienākumus. 2016.gada 
28.decembrī tika ievēlēts par Kandavas 
novada domes priekšsēdētāju, amatā 
nostrādāja līdz 2017.gada 19.jūlijam. No 
2017. gada jūlija bija Kandavas novada 
domes deputāts. 

Alfreds Ķieģelis bija aktīvs sabied-
risks darbinieks, atbalstīja kultūru, mīlē-
ja literatūru, brīnišķīgi deklamēja dzeju, 
piedalījās mākslinieciskajā pašdarbībā. 
Viņam piemita humora izjūta un ass 
prāts, aktīvi darbojās mednieku kolektī-
vā, atbalstīja novada sabiedrisko dzīvi.

Skumstam par mūsu kolēģa negaidīto 
aiziešanu mūžībā, paturēsim viņu gaišā 
piemiņā.

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!
Kandavas novada dome

IN MEMORIAM

Dagnija Gudriķe

Nodzīvot kopā līdz Zelta kāzām, 
piecdesmit apaļus gadus, tas 
vien jau ir ko vērts, tādēļ šī diena 
jubilāriem bija ļoti emocionāls 

un skaists brīdis. Un pavisam īpaši izskanēja 
Zigurda veltījums savai mīļajai sieviņai dze-
jā, kuru viņš pats bija sacerējis.

“Tas bija sen-pirms gadiem piecdesmit 
un vairāk,

Kad kādā pavasara dienā viņi satikās,
Viņš izdienējis students vīra gados,
Un viņa, skaista meitene, kam pāri 

divdesmit…”
Šajā dzejolī īsos vārdos bija izstāstīts 

viņu iepazīšanās stāsts, kurā klausoties Ma-
rijas acīs atmirdzēja prieks un asaras, kas 
gandrīz vienmēr ir klātesošas emocionālos 
brīžos. Par pavadītajiem piecdesmit gadiem 
gaviļnieki labprāt dalījās atmiņās kopā ar 
viesiem, baudot svētku dienai sarūpēto 
cienastu.

Marijas pasē ierakstīta tautība- baltkrie-
viete, bet patiesībā viņas saknes drīzāk ir 
poļu. Iepazinušies taisni tā kā Zigurds dzejo-
lī rakstījis, sešdesmito gadu otrajā pusē strā-
dājot celtniecībā, Marija viņam uzreiz acīs 
un sirdī iekritusi, tāds sīks smuks meitēns, 
dzīvojuši kopmītnēs, dienā kopā strādājuši, 
bet vakaros gājuši uz satikšanos, drīz nolē-
muši dibināt ģimeni un tā ”kā divas upes 
satek vienā, tā mūsu dzīves vienā straumē 
plūst” nu jau piecdesmit gadus. 

Megņu ģimenē piedzimuši trīs dēli, vi-
ņiem ir trīs mazbērni, divi puikas un viena 
meitene. Ģimene kopdzīves gados piedzī-
vojusi vairākus ļoti smagus brīžus, kurus 
atceroties sirds sāp arī šodien, bet jādzīvo 
tālāk, dzīvesbiedri rod prieku mazbērnos 
un dēlā Edgarā. Mazmeitai Loretai, vecākā 

dēla Oskara meitai, jau divdesmit gadu, viņa 
mācījusies Rīgas baletskolā, pēc tās beigša-
nas trīs gadus turpinājusi izglītoties Portu-
gālē pie kādas pazīstamas baletdejotājas bet 
tagad, nonākot pie secinājuma, ka ar baletu 
vien visu mūžu maizi nenopelnīs, iestājusies 
universitātē. 

Ļoti liels atspaids ģimenei ir vidējais dēls 
Edgars, kas dzimis vien dažas nedēļas pēc 
Zigurda augstskolas diplomdarba aizstā-
vēšanas 1972.gada jūlijā. Edgars pabeidzis 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu 
un, ar šeit iegūtajām zināšanām, uzreiz ticis 
uzņemts Jelgavas Lauksaimniecības akadē-
mijas otrajā kursā. Pēc izglītības iegūšanas 
dažādi dzīves ceļos gājis. Trīs mēnešus strā-
dājis Nīderlandē, gadu piepelnījies Dānijā, 
patreiz ir, Zigurda vārdiem runājot, labā 
maizē, labā kolektīvā, dzīvo Rīgā, precējies, 
audzina divus dēlus.

Marijas kundze atcerējās, ka arī toreiz 
pirms piecdesmit gadiem, viņu kāzu dienā 
bijis ļoti skaists laiks. Laulājušies Rīgā, pēc 
tam devušies pie Zigurda vecākiem uz Gu-
deniekiem Alsungas pusē. Viņa toreiz lat-
viski neesot pratusi gandrīz neviena vārda, 

bet svēti apsolījusies, pie galda visiem kāzu 
viesiem, valodu iemācīties, ko arī ļoti ātri iz-
pildījusi. Pēc vecākā dēla piedzimšanas, vīrs 
viņu aizvedis pie saviem vecākiem uz visu 
vasaru, jo pats vēl studējis, un mierīgu sirdi 
atstājis, lai nu saprotas māte ar vedeklu kā 
māk. Mamma pa krieviski ne vārda, Marija 
latviski tā kaut kā, bet pa to vasaru iemācīju-
sies pavisam labi. 

Sarunas noslēgumā uzdevu Megņu pā-
rim tradicionālo jautājumu- kāda ir viņu 
ilgās kopdzīves recepte, viņu kopdzīves sāls? 
Te nu Marijas kundze noteikti vēlējās atbil-
dēt pirmā, jo visu laiku Zigurds bija naskais 
stāstītājs. “Vajag prast piedot, un tas ir viss! 
Tas ir pats galvenais kopdzīves noslēpums. 
Bez piedošanas ģimenes dzīve nav iedomā-
jama. Kas bijis, izbijis, jādzīvo tālāk!” Zi-
gurds piekrita, ka vajagot vienreiz visu izru-
nāt un tad nolikt šūplādē un to vaļā nevērt. 
Viņš laulāto draudzeni izvēlējies vienreiz un 
visam mūžam. 

To, ka starp laulātajiem dzirksteļo mī-
lestība un sapratne vienam pret otru, varēja 
redzēt un just pat ar neapbruņotu aci. 

Prasme piedot ir kopdzīves noslēpums
22. augustā Zelta kāzas svinēja mūsu novadnieki Marija un Zigurds Megņi. Pie viņiem skaistajā 
dienā viesojās novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija 
Zariņa un šo rindu autore.

Marija un Zigurds Megņi savā  
kāzu dienā – 1968. gada 22. augustā  

un Zelta kāzās – 2018. gada 22. augustā

Vajag prast 
piedot. Tas ir pats 
galvenais kopdzīves 
noslēpums.
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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.9 (161). 
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

Par darba laika izmaiņām 
tūrisma informācijas centrā
Lai nodrošinātu nepārtrauktu Kandavas novada 
Tūrisma informācijas centra pieejamību apmeklē-
tājiem, kā arī, lai piemērotu darba laiku atbilstoši 
sezonalitātei, tiks ieviestas izmaiņas Tūrisma in-
formācijas centra darba laikā. 
No 2018.gada 30.augusta līdz 2018.gada 30.sep-
tembrim Kandavas novada Tūrisma informācijas 
centrs strādās no pirmdienas līdz piektdienai no 
plkst. 10:00 – 18:00, sestdienās no plkst. 9:00 – 
16:00 un svētdienās no plkst.10:00 – 14:00.
No 2018.gada 1.oktobra Tūrisma informācijas 
centrs būs slēgts pirmdienās un svētdienās. 
Citās dienās darba laiks paliek nemainīgs.

Par pabalstiem politiski 
represētajām personām 
un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem 
Kandavas novada dome atgādina, ka pēc Kanda-
vas novada saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par 
pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvo-
tājiem”, punkts 14.16., Kandavas novada politiski 
represētajām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem vienu reizi gadā tiek pie-
šķirts pabalsts 30,- eiro apmērā /Protokols Nr.5; 5 
no 28.03.2018./. Pabalsts tiek piešķirts pamatojo-
ties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu Kandavas 
novada sociālajam dienestam, pievienojot politiski 
represētās vai nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusu apliecinoša dokumenta kopiju. 
Pabalstu izmaksā Kandavas novada dome 10 dar-
ba dienu laikā no noteikumu 4. punktā minētā lē-
muma pieņemšanas dienas, ieskaitot to pabalsta 
pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes 
norēķinu kontā. Pabalsts tiek izmaksāts no Kanda-
vas novada domes budžeta līdzekļiem.
Represētajām personām, kurām nav iespējams 
nokļūt sociālajā dienestā, lūdzam zvanīt pabalstu 
nodaļai 29128478 vai 63182498, lai nokārtotu for-
malitātes un saņemtu pabalstu dzīves vietā.

Aicina uz konferenci 
bijušos tautfrontiešus
Kandavas novada pašvaldība ai-
cina pieteikties bijušos LTF bied-
rus, kas vēlas piedalīties kon-
ferencē “Latvijas Tautas fronte 
par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30”, 
8.oktobrī plkst. 11.00 Dailes teātrī, Brīvības ielā 
75, Rīgā, kas tiek rīkota sakarā ar Latvijas Tautas 
frontes 30 gadu jubileju. Pašvaldība nodrošinās 
transportu pasākuma dalībniekiem.
Lūgums pieteikties līdz 14.septembrim pie Kan-
davas novada domes sabiedrisko attiecību spe-
ciālistēm pa tālr. 63107362; 26391302; vai elektro-
niski, rakstot uz dagnija.gudrike@kandava.lv

Informācija Kandavas 
pilsētas PII „Zīļuks” 
audzēkņu vecākiem
Kandavas PII “Zīļuks” ēkas energoefektivitātes 
projekta īstenošanas laikā, lai nodrošinātu iestā-
des darbību un izglītošanas procesa nepārtrauk-
tību, pašvaldības amatpersonas izskatījušas vai-
rākas iespējas par ērtāku audzēkņu izvietošanu 
Kandavas teritorijā, ņemot vērā higiēnas prasības 
un audzēkņu izvietošanas piemērotību atbilstošās 
vietās uz laiku.
Turpmāk, renovācijas laikā no š.g. 27. augusta līdz 
projekta īstenošanas noslēgumam 2018. gada 9. 
decembrim, bērnudārzs darbosies K.Mīlenbaha vi-
dusskolas telpās (Skolas ielā 10), Kandavas spor-
ta hallē (Skolas ielā 12), Kandavas Lauksaimniecī-
bas tehnikuma dienesta viesnīcā Nr.3 (Valteru ielā 
6/3), kā arī Kandavas multifunkcionālajā jaunat-
nes iniciatīvu centrā „Nagla” (Zīļu ielā 2).
Grupiņu sadalījumu skatīt pašvaldības mājaslapā 
www.kandava.lv
Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” administrācija atro-
das Kandavas novada Izglītības pārvaldes telpās, 
Zīļu ielā 2, Kandavā. Neskaidrību gadījumā griez-
ties pie PII “Zīļuks” vadītājas Dinas Tauriņas pa 
tālruni 29149340 vai 63126544.

KANDAVAS NOVADA DOME RĪKO NEKUSTA-
MĀ ĪPAŠUMA LIELĀ IELA 51-4, KANDAVA, 
KANDAVAS NOVADS, IZSOLI AR AUGŠUPE-
JOŠU SOLI
Nekustamais īpašums Lielā iela 51-4, Kandava, 
Kandavas novads, ar kadastra numuru 9011 
900 0872, kopējā platība 13,3m2, pie dzīvokļa 
piederošo kopīpašuma 133/2465 domājamo 
daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 
0348 001, būves ar kadastra apzīmējumu 9011 
001 0348 004, būves ar kadastra apzīmējumu 
9011 001 0348 005, būves ar kadastra apzīmē-
jumu 9011 001 0348 006 un zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9011 001 0348, ir 1-is-
tabas dzīvoklis, kas izvietots pirmskara laika 
daudzdzīvokļa ēkas 1. stāvā Kandavas pilsētā. 
Izsoles objekta sākumcena 800,00 eiro, nodro-
šinājums 80,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli 
notiks 2018.gada 8.oktobrī plkst.11.00 Kanda-
vas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stā-
vā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli ie-
maksājama līdz 2018.gada 5.oktobrim, 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 „CEĻINIEKU KARJERS”, CĒ-
RES PAGASTS, KANDAVAS NOVADS, IZSOLI 
AR AUGŠUPEJOŠU SOLI
Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, 
Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra 

numurs 9044 003 0030) sastāv no zemes ga-
bala ar kadastra apzīmējumu 9044 003 0030 un 
kopējo platību 10,43 ha.
Izsoles objekta sākumcena 130000,00 eiro, 
nodrošinājums – 13000,00 eiro. Izsole ar 
augšupejošu soli notiks 2018.gada 8.oktobrī 
plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 
6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli ie-
maksājama līdz 2018.gada 5.oktobrim, 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 saska-
ņojot laiku pa tālr.63107365. 
Ar nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem 
var iepazīties Kandavas novada domes mājas-
lapā www.kandava.lv. 

PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMAS MANTAS 
PĀRDOŠANU, RĪKOJOT RAKSTISKU IZSOLI
Kandavas novada dome atsavina kustamu 
mantu – malku 85,8 m3. 
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus 
pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: 
„Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - 
malkas 85,8 m3 rakstiskai izsolei”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 
2018. gada 24. septembrim plkst. 11:00. 
Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 
2402,40 eiro par visu apjomu. 
Izsoles nodrošinājums 240,20 iemaksājams 
līdz 2018.  gada 21.  septebrim Kandavas 

novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UN-
LA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas 
kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2018.  gada 24.  septembrī 
plkst. 11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 
6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē. 

PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMAS MANTAS 
PĀRDOŠANU, RĪKOJOT RAKSTISKU IZSOLI
Kandavas novada dome atsavina kustamu 
mantu – 1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas 
un 1 gab. skursteni. 
Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus 
pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: 
„Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - 
1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas un 1 gab. 
skursteņa rakstiskai izsolei”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 
2018. gada 24. septembrim plkst. 11:00. 
Izsoles objekta - čugunu radiatoru, nosacīto 
pārdošanas cena 200,00 EUR/t un skurstenim 
180,00 EUR/t. Izsoles pretendentam jāorganizē 
metāllūžņu transportēšana. 
Izsoles nodrošinājums 135,00 iemaksājams 
līdz 2018. gada 21. septembrim Kandavas 
novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UN-
LA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas 
kods UNLALV2X.
Izsole notiks 2018.gada 24.septembrī 
plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 
6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē. 
Ar pašvaldības kustamās mantas rakstiskas 
izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas 
novada domes mājaslapā www.kandava.lv. 
Apskate, iepriekš zvanot pa tālruni 63107365.

Inta Haferberga | Biedrības “Kandavas 
Partnerība” valdes priekšsēdētāja |

Pasākuma idejas autori ir Daugavpils 
rajona lauku partnerība. Kopienu 
spēles tiek organizētas kopš 2006.
gada un tās ir notikušas Daugav-

pils, Jēkabpils, Bauskas, Jaunpils, Priekuļu, 
Gulbenes, Riebiņu un Līgatnes novados. 
Kopienu spēļu mērķis ir popularizēt kopie-
nu iniciatīvu veidošanos Latvijā un veicināt 
sadarbību starp kopienām, partnerībām, 
NVO, valsts pārvaldi, uzņēmējiem, netradi-
cionālā veidā parādot kopienas idejas būtī-
bu – cilvēks palīdz cilvēkam.

Biedrības “Kandavas Partnerība” ko-
manda iepriekš ir piedalījusies trīs Kopienu 
spēlēs: Bauskas novadā, Priekuļu novadā 
un Gulbenes novadā, bet šajās spēlēs kop-
vērtējumā nav izdevies gūt godalgoto vietu, 
kaut gan atsevišķās spēļu disciplīnās meda-
ļas ir nopelnītas.

Šogad Kandavas Partnerības komanda 
startēja sešu cilvēku sastāvā: Inta Hafer-
berga, Aija Dedila, Inese Štemmere, Jānis 
Štemmers, Aivars Plocāns un Armands 
Bērzājs. Spēles notika ļoti jaukā, skaistā, 
sakārtotā lauku vidē - Salas pamatskolā, tās 
organizēja Latvijas Lauku forums sadarbībā 
ar biedrību „Sabiedriskais centrs „Smelte-
riešu cimdiņš”” (kas bija uzvarētāja iepriek-
šējās spēlēs Līgatnē un ieguva Kopienu ce-
ļojošo kausu) un Salas pamatskolu.

Piektdienas pēcpusdienā ieradāmies 
Kopienu spēļu norises vietā, lai iesaistītos 
organizētāju sagatavotajās aktivitātēs: lietus 
pavadītiem dotos pastaigā pa Smelteriem 
kopā ar ciema gudrajiem un izzinātu ciema 

vēsturi un unikālu kopienas veidotu baznī-
cu, iepazītos ar vietējo amatnieku darbiem 
un lauku ražojumiem. Ņemot vērā lietus gā-
zes un negaisu izpalika jaukā pasēdēšana pie 
ugunskura, bet paredzēto programmu varēja 
baudīt Salas pamatskolas zālītē, kur uzstājās 
šīs pamatskolas absolvents Latvijas Zelta Ta-
lants Dainis Skutelis un citi kolektīvi. Vakars 
tika aizvadīts jautrās dziesmās un dejās, ku-
rās tika iesaistīti visi klātesošie, un arī Kan-
davas Partnerības komandas dalībnieki tika 
ļoti dancināti un izdancināti, līdz pat spēku 
zudumam. Domājām, ka vietējie tādā veidā 
mums grib atņemt daļu no spēka nākamās 
dienas sporta spēlēm. Tāpēc arī mūsu ko-
mandai radās nosaukums “Dancotāji”.

Kopienu sporta spēles notika nākamajā 
dienā. Komandām bija iespēja piedalīties 12 

jautrās sportiskās aktivitātēs, kas slēpās zem 
dziesmu nosaukumiem “Paliec sveiks, mans 
mīļais draugs”, “Strauja, strauja upe tecēj”, “Es 
uzkāpu kalniņā”, “Ripoja akmens” un citām. 
Kandavas Partnerības komanda “Dancotāji” 
azartiski izpildīja visas spēļu disciplīnas un 
ieguva vairākas godalgotas vietas dažādās 
spēļu disciplīnās un kopvērtējumā - 3.vietu. 
Tā kā pirmās divas vietas ieguva smelteriešu 
komandas, bet Smeltere nevar būt par nāko-
šo Kopienu spēļu organizēšanas vietu, mēs - 
3. vietas ieguvēji - Kandavas Partnerības 
komanda “Dancotāji” ieguvām Ceļojošo Ko-
pienu spēļu kausu, kas nozīmē, ka 2020. gada 
Kopienu spēles notiks Kandavā. 

Lai mums izdodas 2020. gadā noorgani-
zēt interesantas, atraktīvas un cilvēkus vieno-
jošas Kopienu spēles Kandavā!

Kandavas Partnerības “Dancotāji” 
iegūst Ceļojošo Kopienu spēļu kausu
Augustā Preiļu novada Smelteros, Salas pamatskolas teritorijā, notika 9. Latvijas 
Kopienu spēles, kurās piedalījās arī biedrības “Kandavas Partnerība” komanda.
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