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LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI NOVADĀ

4.maija svinības Promenādē

Vānē tika iestādīts Spēka ozols

Cēres parkā ozolu iestādīja
Annija Jēce un Dāgs Lazdāns
4.maijā svinam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. No tām
pavasara dienām aizritējuši jau 27
gadi.
Arī toreiz, 1990.gada 4.maijā, kad
lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju sekoja
līdzi norisēm Latvijas PSR Augstākajā
Padomē, bija silta un saulaina diena. Kā
nobalsos jaunā sasaukuma Augstākās
Padomes deputāti, kas bija ievēlēti tikai
pirms nepilna mēneša? Vai pieņems dokumentu, ka Latvija uzsāk ceļu uz savas
neatkarības atgūšanu? Strīdi bija lieli un
viena īpaša deputātu daļa- interfronteuzskatīja, ka tas ir pretlikumīgi, ka tautai
nav tiesības lemt par neatkarības atgūšanu. Tomēr Tautas frontes deputāti lēma,
ka balsojums notiks.

Baltā galdauta svētki Zantē

“Iesākumā bija vārds, - uzrunājot sanākušos novadniekus 4.maija pasākumā
Kandavā, sacīja Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas vēstures skolotāja Aksilda Petrevica - Raugos apkārt un redzu
daudzus, kas pirms divdesmit septiņiem
gadiem bija jau pieaugušā vecumā un
dzīvoja 1990.gada 4.maijā. Droši vien
lielākā daļa no jums bija pie saviem radioaparātiem un skaitīja balsis. Deputāta vārds, uzvārds - “par”, deputāta vārds,
uzvārds- “par”. Vai atceraties tās sajūtas,
kas jūs pārņēma toreiz? Tās bija fantastiskas sajūtas- ka tu vari, ka tu esi pieķēries pie vēstures stūres rata un griez to
tā, kā tu to gribi, kā esi sapņojis, runājis
mājās klusām aiz slēgtām durvīm, tagad
vari to darīt brīvi! Balsis skaitīja visi- tie,

kas bija sapulcējušies pie Augstākās padomes, un tie, kas klausījās radio tiešraides. Un tad kļuva skaidrs, ka Latvija
būs neatkarīga! Ar 138 balsīm “par” tika
pieņemta “Deklarācija par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu”. Tās bija
neaizmirstamas sajūtas!”
Klausoties dzejas rindās par Latviju,
ar kurām kandavniekus pasākumā sveica novada domes priekšsēdētājs Alfreds
Ķieģelis, noteikti daļa no svētku dalībniekiem atcerējās toreizējās sajūtas un
priecīgās emocijas. Varbūt aizdomājās
arī par to, ka jaunajiem sava valsts un
neatkarība vēl jāmācās mīlēt un novērtēt.
Latvijas Republikas Neatkarības
turpinājums 3.lpp.
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TŪRISMA ZIŅAS

Vēsturiski aprīlis ir spodrības mēnesis un tāds tas Kandavā bija arī šogad. Notika Lielā talka un sakopšanas
darbi visa novada teritorijā. Paldies
visiem, kas piedalījās talkā, īpaši izglītības iestāžu kolektīviem, kas strādāja
novada sakopšanas darbos. Talkas nedēļā pārkraušanas stacijā tika ievestas 7,7 tonnas lielgabarīta atkritumu,
azbestu saturošie būvmateriāli 11,6
tonnas, riepas- 8,3 tonnas. Atsaucība
no iedzīvotājiem bija ļoti liela, jo par
šīfera un riepu nodošanu samaksa

netika prasīta. Talkas maisos tika savākts 21,2 tonnas atkritumu. Ar katru gadu atkritumu paliek mazāk, bet
piesārņotās vietas ir vienas un tās pašas, mēs tās esam apzinājuši, bet laikam jānomainās veselai paaudzei, lai
mūsu apziņa mainītos un mēs savu
valsti paši nepiesārņotu. Talkā notika arī daudzi labiekārtošanas darbi
pilsētā un pagastos. Darbs ir paveikts
un prieks par to.
Maijs iesācies ar vairākiem svētku pasākumiem, pavasara stādu tirgu, Kandavas Mākslas takas atklāšanu, kas ir jauns produkts un tika prezentēts arī starptautiskajā gadatirgū
Balttour. Aicinām interesentus izstaigāt taku, iepazīstoties no jauna ar jau
it kā zināmajiem mākslas objektiem.
4.maijā svinējām Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienu ar
“Baltā galdauta svētkiem”, jauno novadnieku uzņemšanu kopīgajā saimē
un tradicionālo kāršu pupu dēstīšanu
Kandavā un pagastos.
Ar 24 ozolu iestādīšanu Kandavā
un pa ozolam dažos pagastos, iesācies Latvijas simtgades piecu gadu
pasākumu cikls novadā. Tas ir tikai
sākums, darbi turpināsies, atstājot
paliekošas vērtības pēc mums.
Aprīlī noslēdzās iepirkums par
Kandavas poliklīnikas koplietošanas
telpu remontu, ir zināms uzvarētājs,
deputāti ir atbalstījuši lēmumu, lūgt
Valsts kasē aizņēmumu darbu veikšanai. Tā kā tuvojas skolēnu brīvlaiks,

ir plānotas vairākas aktivitātes, kas
saistītas ar skolu labiekārtošanu. Apjomīgākie darbi paredzēti Kandavas
Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve, pirmā stāva
bibliotēkas telpas atjaunošana par
konferenču telpu; Vānes pamatskolā
paredzēts izbūvēt zēnu un meiteņu
tualetes, kā arī veikt vēl citus darbus.
Noslēdzies iepirkums par parka pie
K.Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošanas būvprojekta izstrādes. Patreiz
notiek piedāvājumu vērtēšana.
Tuvākajās nedēļās tiks sakārtota
Skolas iela un Sabiles iela, atjaunojot
asfaltbetona segumu visā ielas platumā, sakārtos arī Tirgus laukumu.
Saistībā ar šiem remontdarbiem, aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, pieciest neērtības un transporta kustības
ierobežojumus, līdz novada svētkiem
lielākā daļa darbu tiks pabeigti. Turpinās māju fasāžu atjaunošana, pamazām Kandava iegūst sakoptāku
izskatu.
Maija beigās svinēsim novada
svētkus, kuros aicinām aktīvi piedalīties visus novada iedzīvotājus, izejot
svētku gājienā un apmeklējot kultūras
pasākumus.
Egīls Dude
Kandavas novada domes
izpilddirektors

PIEREDZES BRAUCIENS UZ JŪRMALU „TUVĀK JŪRAI”
20.aprīlī devāmies Kandavas Tūrisma informācijas
centra organizētajā pieredzes braucienā uz Jūrmalu.
Jūrmalā apmeklējām kempingu “Porto Marine”, kas
atvērts viesiem tikai pirms gada. Jūrmalas Brīvdabas muzeju nācās pameklēt, bet tas bija to vērts! Jūrmalas pilsētas muzejs atsauca atmiņā senākus laikus, kad viss bija
pavisam citādi. Vitālija Jermolajeva gleznu teātrī „Inner light” skatījām 21.gadsimta mākslu, kas pārsteidza
ar mākslinieka prasmi uzburt brīnumu - divas gleznas
vienā, ko atklāj gaismas maiņa.
Aspazijas māja Dubultos ielaida mūs joprojām slavenās dzejnieces pasaulē, kura bija izsmalcināta un
tajā pašā laikā vienkārša. Apskatījām viesnīcu „Kurši”,
kas veiksmīgi darbojas jau četrus gadus un nesūdzas par
viesu trūkumu.
Pusdienas ieturējām pašā jūras krastā - kafejnīcā
“Kūriņš”. Noslēgumā izstaigājām savām spējām atbilstošu posmu no Ķemeru purva takas. Garākā gabala veicēji
uzkāpa skatu tornī, kur radās sajūta, ka tas mazliet šūpojas. Diena bija saulaina un kompānija neliela, bet pozitīva. Jaunus iespaidus un pieredzi guvuši, vakarā atgriezāmies Kandavā.
Paldies par jauko dienu atsaucīgajiem ceļotājiem, šoferim un Jūrmalas TIC vadītājai!
Kandavas Tūrisma informācijas centrs

Ķemeru tīreļa skatu tornī

KULTŪRA
turpinājums no 1.lpp.

atjaunošanas svētku svinības Kandavā bija iesākušās jau rīta pusē kultūras
namā ar 2016.gadā Kandavas novadā
dzimušo bērnu un viņu ģimeņu godināšanas pasākumu “Esmu dzimis Kandavas novadā”. Svētki mazajiem novadniekiem ar svinīgu uzņemšanu novada
saimē notika jau otro gadu. 2016.gadā
novadā pavisam piedzimuši 83 mazuļi
un uz svinīgo pasākumu bija ieradušies
vairāk nekā puse- 45 jaunie novadnieki. Kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām mazie gaviļnieki piepildīja kultūras
namu priecīgām čalām, daudzskanīgu
balstiņu kori, kas pavadīja apsveikuma vārdus un viņiem veltītās dziesmas
bērndārznieku izpildījumā. Redzot
kopā tik daudz bērnu, emocijas bija
neaprakstāmas, novadā aug jaunā maiņa, mums ir nākotne. Bērnu vārdi tika

ierakstīti īpašajā Goda grāmatā, katrs
mazais saņēma dāvanā albūmu “Esmu
dzimis Kandavas novadā” un simbolisku maisiņu ar kāršu pupām, kuras pēc
pasākuma kopā ar vecākiem iestādīja
Promenādē, lai no mazām domām, izaugtu lieli darbi.
Pēc pupu stādīšanas visi tika aicināti
pie balti klāta galda dalīties domās un
sajūtās, bērni varēja uzspēlēt lielformāta
spēles vai izkrāsot pazīstamus pilsētas
skatus un objektus.
Šajā dienā Kandavā, sasaucoties ar
Latvijas pierobežas novadiem, notika ozolu stādīšana. Ozols ir Kandavas
simbols, iekļauts pilsētas ģerbonī, ozoli mums kandavniekiem ir īpaši koki,
tādēļ to stādīšana ir likumsakarīga un
pašsaprotama. Tā ir tradīcija, kam lemts
iesakņoties. Pie Kandavas K.Mīlenbaha
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vidusskolas stadiona tika iestādīti 24
Latvijas simtgades ozoli. Ozolus stādīja
pilsētas skolu pārstāvji, domes vadība
un deputāti, novada uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un kultūras
darbinieki. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svinības ar kāršu pupu stādīšanu un “Baltā galdauta
svētkiem” notika arī novada pagastos.
Zemītes tautas namā koncertu sniedza
Zemītes pamatskolas audzēkņi un vokālais ansamblis ”Sapnī”, Zantē kopā ar
folkloras kopu “Vācelīte” visus vienoja
koncertprogramma “Baltu pupu iestādīju”, Cēres pamatskolā ar koncertu uzstājās Cēres sieviešu vokālais ansamblis,
matkulniekiem dejoja lielie un mazie
dejotāji un dziedāja jauktais ansamblis,
kā Matkulē tā Vānē un Cērē kopīgi tika
iedēstīts arī Spēka ozols.
Dagnija Gudriķe

SAVA CEĻA MEKLĒTĀJS - LEONĪDS ĀRIŅŠ
Ne brāzmainais vējš, ne Lielās talkas
diena 22.aprīlī nebija traucējusi daudziem interesentiem pulcēties Kandavas
novada muzeja Mākslas galerijā, lai aplūkotu Leonīda Āriņa gleznu izstādi. Lai
klātienē tiktos ar gleznotāja un skolotāja
Leonīda Āriņa meitu Moniku BērzsBērziņu un atcerētos mākslinieku, kurš
savā dzīvē padarījis tik daudz, ka tikai ar
mazu daļiņu no viņa darbiem pietiktu,
lai uz visiem laikiem ieietu latviešu kultūras vēsturē un varbūt ne tikai tajā.
Kas tad bija Leonīds Āriņš? Viņš
bija sapņotājs. Viņš gribēja studēt Latvijas Mākslas akadēmijā un tur arī tika.
Tiesa, studijas izvērsās garākas, nekā
vajadzētu būt, bet viņš bija sava ceļa gājējs un ne vienmēr pasniedzēju prasību
izpildītājs. Vēl viņš sapņoja par mākslas
muzeju Tukumā un tūlīt ķērās pie intensīvas gleznu kolekcionēšanas iecerētajam muzejam. Tas nemaz nebija viegli,
bet ne velti viņš bija dzimis Auna zīmē
(1907. gada 8. aprīlī), būdams pietiekoši
stūrgalvīgs, lai īstenotu savu sapni. Telpas atradās Tukuma 1. pamatskolā (tagad Raiņa ģimnāzijā) un tur tās bija līdz
pat Otrā pasaules kara beigu posmam,
kad muzejs tika pārvietots uz ēku Dārza
ielā 11/13.
Vēl Āriņš bija sava darba fanātiķis.
Otrais pasaules karš tuvojās beigām.
Apkārt valdīja haoss. Daudzi dzīvoja cerībās emigrēt uz ārzemēm. Arī L.
Āriņa draugs Kārlis Neilis. Bet Āriņam
tajā laikā bija citas domas. Kur paslēpt
vērtīgo gleznu kolekciju? Daļa vietu atrada mucās, kuras aizlodēja un ieraka
zemē, bet vēl palika pāri palika gleznas,
tāpat slēpjamas no izlaupīšanas. Un tad
Āriņš sēdās uz sava divriteņa uz veda tās
uz drošām mājām Grenču pagastā. Mājās bija apmetušies dzejnieki, aktrises,
mākslinieki, kuri jau bija ceļa jūtīs pro-

Monika Bērzs - Bērziņa kavējoties atmiņās par tēvu Leonīdu Āriņu
jām no Latvijas. Bet te viens mākslinieks
nevis ierodas ar savu ģimeni, lai dotos
emigrācijā, bet atved gleznas glabāšanai!
Domājams, toreiz daudziem tas likās
prātam neaptverami.
Daudzas gleznas tā tika izglābtas.
Kaut kas gāja arī zudumā… Pēc kara L.
Āriņu iecēla par Tukuma mākslas muzeja direktoru. Tas bija smags laiks. Kā
visā valstī, arī muzejā sākās lielā tīrīšana.
Te gleznu tīrīšana. Padomju valstī bija
jāvalda sociālistiskajam reālismam. Muzejā gan tāda nebija. Pavēle it kā jāpilda,
bet… to var arī novilcināt un novilcināt.
Nu nevar mākslinieks iznīcināt paša savākto un tik izcilu mākslinieku darbus!
1953. gadā direktora vietu Āriņam uzteica.
Tad viņa dzīvē sākās skolotāja darbs
Tukuma vidusskolā (tagad Tukuma 1.
E. Birznieka-Upīša pamatskolā) līdz pat
aiziešanai pensijā. Kāds viņš bija kā skolotājs, atcerējās viņa skolnieces – meita
Monika un Ruta Vītola.

Bet, lai ko viņš strādātu, vispirms
viņš bija gleznotājs un sava ceļa meklētājs. Kā atcerējās M. Bērzs-Bērziņa, viņš
nedevās plenēros un negleznoja dabā.
Dodoties ar velosipēdu vai vēlāk mopēdu, līdzi bija papīrs, uz kā zīmēt skices.
Un tādu zīmējuma mūža garumā ir sakrājies daudz. Gleznoja viņš mājās savā
darbnīcā.
Mūža nogalē L. Āriņš jutās arvien
vientuļāks. To viņš rakstīja arī savās
dienasgrāmatās, kuru ir sakrājies ļoti
daudz. Sieva Lidija jau atdusējās kapu
kalniņā. Bērniem un mazbērniem sava
dzīve. Un arī muzejā jauni darbinieki,
kuri aizņemti ar saviem darbiem un
veco mākslinieku ne vienmēr bija laiks
uzklausīt.
1991. gadā viņš apgūlās mūža mājās
līdzās saviem tuvajiem. Mums ir palicis
viņa mantojums un atmiņas par viņu.
Ināra Znotiņa
Kandavas novada muzeja krājumu
glabātāja
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DOMES LĒMUMI

AR VALODU UZBURT GLEZNU
Aprīlī Kandavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa dalībnieces tikās
ar bērnu grāmatu autori un žurnālisti
Irinu Kalmi.
Irina Kalme dzimusi un augusi Kuldīgā, tur uzsākusi skolas gaitas, divus
pēdējos vidusskolas gadus mācoties vakara vidusskolā un strādājot tirdzniecībā. Pēc tam devusies izglītību turpināt
uz Rīgas kooperatīvo tehnikumu, vēlāk
studējusi latviešu valodu un literatūru
Latvijas Universitātē.
Jau mācoties piektajā klasē Irina izlēmusi, ka studēs latviešu valodu un vēlāk apzināti uz šo mērķi gājusi. Par to, kā
tas noticis, viņa labprāt dalījās atmiņās.
“Kādā literatūras stundā skolotāja
ļoti skaisti stāstīja par rakstnieka bērnību, es ļoti uzmanīgi klausījos un skolotāja ar savu stāstījumu uzbūra man acu
priekšā īstu gleznu, kuru es visu mūžu
atceros. Man šķiet, rakstnieks bija Jānis
Sudrabkalns. Kā viņš pavasarī pusgarās bikšelēs, basām pēdām spēlējies ar
priedes mizas pašizgrebtu laiviņu un
pa mazu strautiņu to peldinājis lejup pa
straumi. Blakus auguši nelieli bērziņi,
saulīte spīdējusi, putniņi čivinājuši. Es
nodomāju, ja ar valodu tik skaistu ainu
var uzburt, gluži kā gleznu, es noteikti
studēšu latviešu valodu un literatūru, lai
arī tā prastu uzrakstīt, tik skaisti! Vēlāk,
mana pastarīte meita beidzot vidusskolu, sacīja, ka apskaužot mani par tik
skaidru bērnības vēlmi nākamās profesijas izvēlei. Otrs mans mīļākais priekšmets skolā bija ģeogrāfija, jo biju bērnišķīgi iemīlējusies ģeogrāfijas skolotājā,
bet to mācīties tālāk tomēr neizlēmu.
Kad mācoties pēdējā klasē un strādājot
patērētāju biedrībā, saviem darba devējiem ieminējos, ka studēšu filoloģiju,
viņi bija šausmās- kā tu tirdzniecības
darbiniece iesi studēt latviešu valodu!
Jābrauc studēt uz Tirdzniecības institūtu Maskavā. Nē, nemūžam es nebraukšu prom no Latvijas, neaprakšu savus
bērnības sapņus! Tomēr sākumā aizgāju mācīties uz kooperatīvo tehnikumu,
biju praksē Tukumā un tur arī noenkurojos. Tukumniece esmu vēl šobaltdien.
Universitātē filologos iestājos tikai 1963.
gadā, studēju neklātienē. Divdesmit divus gadus nostrādāju Tukuma redakcijā

Irina Kalme tikšanās laikā pilsētas bibliotēkā
par žurnālisti. Rakstīju par dažādām tēmām. Rakstošam cilvēkam vispār dzīve
ir interesanta, tu esi tur un tur, dažādās
vietās un situācijās. Savā laikā mācījos
arī dramaturģijas kursos Rakstnieku Savienībā, kādus četrus vai piecus gadus.”
Par to, kā sākusi rakstīt grāmatas
bērniem, Irinai Kalmei arī ir savs stāsts:
“Atceros, tā bija skaista vasara, 1992.
gada vasara, kad kādu laiku biju bez
darba un savam vecākajam dēlam, kurš
man vienmēr bijis liels atbalsts, sacīju,
ka esmu izdomājusi pa vasaru uzrakstīt
bērniem grāmatu. Dēls mani atbalstīja
un uzturēja, jo viņam bija labs bizness
tajā laikā, un tā es sāku rakstīt. Uzrakstīt
grāmatu ir viens, bet vajag arī izdot! Un
ar to grāmatu izdošanu jau nemaz tik
viegli neiet, izdošanas process ir gana
garš un sarežģīts. Ir izdevniecības, kas
izdod mākslas grāmatas, ir tādas, kas
izdod tikai romānus. Kad meklēju izdevējus, apzvanīju visas, kuru kontakti
bija pieejami internetā, daudzas jau bija
bankrotējušas. Visas manas grāmatas ir
autora izdevumi, kas izdoti ar sponsoru
palīdzību. Tas ir dārgs prieks!”
Kā labu un iejūtīgu kolēģi Irina Kalme atcerējās žurnālisti Veltu Veiriņu, ar
kuru kopā sāls puds apēsts. Šobrīd laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma ziņas” vēl

arvien strādā viņas kolēģi Rūta Fjodorova un Jānis Vītols.
Irina Kalme izaudzinājusi divus dēlus un meitu. Tagad pelnītā atpūtā esot,
laika rakstīšanai pietiek. Pensijā Irina
Kalme aizgājusi tajā laikā, kad pensionēšanās vecums bija 55 gadi. “Un piecdesmit piecos gados jau cilvēks vēl spēka un
enerģijas pilns! Nodibināju savu individuālo uzņēmumu un braucu pa pagastiem tirgoties ar autoveikalu, vedu pārtiku lauku cilvēkiem. Tad pārliecinājos,
cik brīnišķīgi ir mūsu lauku cilvēki, cik
jaukas un nepiespiestas ir attiecības viņu
starpā. Mēs ar savu veikaliņu bijām ļoti
gaidīti, ar pārtiku toreiz nemaz nebija
tik spoži kā tagad. Pateicībā par dienišķās maizītes atvešanu, uz svētkiem mūs
apdāvināja, zeķes, cimdus dāvāja, tos
nemaz novalkāt nespēju! Par vienkāršajiem lauku cilvēkiem, ko sastapu tajā laikā, ir tapusi mana īso stāstu grāmatiņa.”
Īsos stāstus nemaz izdevniecības tā
neķerot, gaidot romānus. “Laikam jāsāk
romāni rakstīt!”- smējās rakstniece.
Irina Kalme ir autore četrām bērnu
grāmatiņām- “Kas tā tāda Jaunanna?”,
“Ripsīša stāsts”, “Māšukiņš pilsētā” un
“Māšukiņš laukos”, kā arī krājumam
“Lugas un viencēlieni”.
Dagnija Gudriķe

DOMES SĒDĒ 2017.GADA 27.APRĪLĪ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Nolēma
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājai Silvijai Tiltiņai nodot un
Kandavas novada domes izpilddirektoram Egīlam Dudem pieņemt uzskaitē transporta līdzekli Mercedes Benz

Sprinter 312, valsts reģ. Nr.FR 673 par
bilances vērtību EUR 0,00, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
Atļaut atsavināt Kandavas novada
domei piederošo pasažieru autobusu
Mercedes Benz Sprinter 312, valsts reģ.

Nr. FR 673 un uzdot Kandavas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai rīkot autobusa Mercedes
Benz Sprinter 312 izsoli ar augšupejošu
soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR
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1280,00, izsoles soli EUR 50,00 un nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma
cenas.
Pieņemt no Ģirta Celitāna bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem daļu
no nekustamā īpašuma “Upītes”, Cēre,
Cēres pagasts, Kandavas novads, kura
sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9044 005 0133, platība
1000 m2, pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai un uzdot Kandavas
novada domes izpilddirektoram noslēgt
līgumu ar Ģ.Celitānu par daļu no nekustamā īpašuma “Upītes”, Cēre, Cēres
pagasts, Kandavas novads, lietošanu.
Uzdot Attīstības un plānošanas
nodaļai izstrādāt un iesniegt projekta
„Stāvlaukuma izveide pie Cēres pagasta administratīvās ēkas” pieteikumu
biedrībā „Kandavas Partnerība”, kā arī
apstiprināja projekta kopējās izmaksas
9361,68 EUR, no kurām attiecināmās
izmaksas 8368,56 EUR, neattiecināmās
izmaksas 993,12 EUR, Kandavas novada domes finansējums 1829,98 EUR,
bet publiskais finansējums 7531,70 EUR
(90% no attiecināmajām izmaksām).
Nodot bez atlīdzības valstij nekustamo īpašumu „Valtermuiža”, Kandavā,
Kandavas novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības 0,439 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9062 016 0125 un
būves ar kadastra apzīmējumu 9062 016
0058 001, jo tas vairs nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Piešķirt SIA “Feja V3” ( ēkas apsaimniekotājs) līdzfinansējumu EUR
853,71 viena koka loga, vienu ārdurvju
un vienu balkona durvju nomaiņai Kandavas vecpilsētā Sabiles iela 5, Kandava,
Kandavas novads. Darbi jāveic un atbilstošā dokumentācija sakarā ar darbu
pabeigšanu jāiesniedz Kandavas novada
būvvaldē līdz 2017.gada 31.oktobrim.
Piešķirt SIA “Feja V3” ( ēkas apsaimniekotājs) līdzfinansējumu fasādes
apmetuma atjaunošanai un fasādes krāsošanai Sabiles iela 5, Kandavā, Kandavas novadā EUR 1740,91 ( tajā skaitā
EUR 1185,91 par apdares materiāliem
un krāsām un EUR 555,00 par sagatavošanas darbiem). Minētie darbi jāveic
un dokumentācija sakarā ar darba pabeigšanu jāiesniedz Kandavas novada
būvvaldē līdz 2017.gada 30.novembrim.
Piešķirt Aigaram Vismanim ēkas
Dārza iela 10, Kandava, Kandavas novads fasādes apmetuma atjaunošanai
un krāsošanai līdzfinansējumu EUR
1441,54 ( tajā skaitā EUR 811,54 par apdares materiāliem un krāsām un EUR
630,00 par sagatavošanas darbiem).
Darbi jāveic un atbilstošā dokumentācija sakarā ar darbu pabeigšanu jāiesniedz
Kandavas novada būvvaldē līdz 2017.
gada 31.oktobrim.
Piešķirt SIA “Kandavas komunā-

lie pakalpojumi” (ēkas apsaimniekotājs) pašvaldības līdzfinansējumu EUR
2170,78 ēkas Lielā iela 19, Kandava,
Kandavas novads fasādes apmetuma
atjaunošanai un krāsošanai ( tajā skaitā
EUR 1273,78 par apdares materiāliem
un krāsām un EUR 897,00 par sagatavošanas darbiem). Minētie darbi jāveic
un atbilstošā dokumentācija sakarā ar
darbu pabeigšanu jāiesniedz Kandavas
novada būvvaldē līdz 2017.gada 30.oktobrim.
Noteikt apkures sistēmas pārbūvi
Apiņu ielā 6/8, Kandavā ar pieslēgumu
ārējiem tīkliem kā pašvaldības prioritāro investīciju projektu, kā arī ņemt
aizņēmumu no Valsts kases 25232 EUR
ar atmaksas termiņu 5 gadi, ar kredīta
devēja noteikto procentu likmi, pašvaldības prioritārā investīciju projekta
“Apkures sistēmas pārbūve Apiņu ielā
6/8 ar pieslēgumu ārējiem tīkliem Kandavā, Kandavas novadā” īstenošanai. Lai
saņemtu aizņēmumu, tiks lūgts Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi akceptēt
25232 EUR ņemšanu no Valsts kases.
Aizņēmuma atmaksa tiks garantēta no
Kandavas novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
Noteikt poliklīnikas Lielā iela 24,
Kandavā koplietošanas telpu pārbūvi kā
pašvaldības prioritāro investīciju projektu, kā arī ņemt aizņēmumu no Valsts
kases 96981 EUR ar atmaksas termiņu
10 gadi, ar kredīta devēja noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 6
mēnešiem pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā ielā 24, Kandavā”
īstenošanai. Lai saņemtu aizņēmumu,
tiks lūgts Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi akceptēt a 96981 EUR ņemšanu
no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksa
tiks garantēta no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
Uzdot Kandavas novada domes
priekšsēdētājam A.Ķieģelim un Izglītības pārvaldes vadītājai S.Tiltiņai turpināt risināt jautājumu par Kandavas
internātvidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanu 2018.gadā no valsts budžeta.
Pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības labiekārtotu vienistabas dzīvokli “Kraujas”-26, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, ar kopējo
platību 34,8 m2 no Ineses Priedes vārda
uz Jāņa Šila vārdu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, īres līgumu
noslēdzot uz vienu gadu.
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2017. taksācijas
gadam, nodokļa summu samazinot par
50%, Ivaram Eduardam Jēkabsonam un
Nadeždai Ceičai. Kandavas novada do-

5.

mes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu administratorei jāveic nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu aprēķins
minētajām personām.
Uzdot Kandavas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
organizēt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, kas atrodas Kandavas novadā,
Kandavas pagastā, „Ceļnieciņi” pārdošanu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 45. pantu,
nosakot pārdošanas cenu EUR 1480,00
Uzdot Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai organizēt nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.1, kas atrodas Kandavas novadā, Cēres pagastā, Cērē, „Galdnieki” pārdošanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantu, kā
arī noteica atsavināšanas veidu- nomaksu ar termiņu līdz 1 gadam, avansu 10
% apmērā no iepriekšējā atsavināšanas
paziņojumā norādītās pirkuma maksas,
kā arī par atlikto maksājumu pircējam
jāmaksā sešus % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Par pirkuma
līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem - nokavējuma procentus
0,1 % apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu. Nekustamā īpašuma „Galdnieki”-1, Cēre,
Cēres pagasts, Kandavas novads pārdošanas cena EUR 996,00
Apstiprināja
Kandavas novada domes 2016.gada
pārskatu.
Kandavas novada domes 2017.
gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.7
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Kandavas novadā”
precizējumus.
Saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi Kandavas novada domes 2015.
gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Par licencēšanas noteikumiem pasažieru pārvadājumiem
ar vieglajiem taksometriem Kandavas
novadā” un saistošos noteikumus Nr.
9 „Grozījumi Kandavas novada domes
2010. gada 30.septembra saistošajos
noteikumus Nr.24 „Par kārtību, kādā
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamās
mājas renovācijai un restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem)
vai dzīvokļu īpašniekiem””. Minētie
saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
Saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017.
gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 “2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets” . (noteikumi publicēti
Kandavas mājas lapā www.kandava.lv
turpinājums 6.lpp.

6.

DOMES LĒMUMI

turpinājums no 5.lpp.

vietnē – pašvaldība- budžets )
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa P.Krampīša pārskatu par budžeta izpildi 2017.gada 1.ceturksnī.
Noteikumu par Kandavas novada
izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu”
grozījumus, kuri stājās spēkā 2017.gada
28.aprīlī (ar noteikumu konsolidēto versiju var iepazīties Kandavas mājas lapā
www.kandava.lv vietnē pašvaldība- noteikumi, nolikumi un cenrāži)

KANDAVAS NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu organizēšanas
noteikumi Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 1.punktu un
43. panta pirmās daļas 13. punktu, Ūdenssaimniecības
pakalpojuma likumu 6. panta ceturto un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi
Kandavas novadā” (turpmāk- Noteikumi)
nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī
tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.6. atbildību par Noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –
ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas
un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu
Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem
pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju
Kandavas novadā un dabas resursu racionālu
izmantošanu.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un
juridiskā personām Kandavas novada administratīvajā teritorijā.
4. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni:
4.1. atbilst terminiem, kuri noteikti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā;
4.2. atbilst terminiem, kuri noteikti Ministru
kabineta 2016. gada 22.marta noteikumos
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Pieņēma zināšanai
Juridiskās un personāla nodaļas vadītāja J.Mazitāna informāciju par SIA
“Kandavas namsaimnieks” maksātnespējas procesa virzību.
Zvērinātu revidentu, SIA “Auditorfirma Inspekcija” ziņojumu par SIA
“Kandavas komunālie pakalpojumi”
2016.gada pārskatu.
Kandavas novada domes PA “Kandavas novada sociālais dienests” direktora I.Leitarta informāciju par pašvaldības iesaistīšanos deinstitucionalizācijas procesā, kā arī akceptēja Kandavas

novada domes PA “Kandavas novada
sociālais dienests” dalību deinstitucionalizācijas procesā.

Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” (turpmāk – Saistītie MK noteikumi)
4.3. brīvkrāns- Publiski pieejama ūdens
ņemšanas vieta (ūdenspumpis).
Šie Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
5. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Saistītie MK noteikumi, un šie Noteikumi.
6. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās
kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli.
7. Šo Noteikumu 7.punktā noteiktās prasības
ir attiecināmas tikai gadījumā, ja pašvaldības
teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
8. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
8.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;
8.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta
mezgla pieņemšanu;
8.3. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus cauruļvadiem, kuru
dn≥200mm.
9. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves
līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums
ir likvidēt viņa īpašumā esošās notekūdeņu
krājtvertnes, iztīrot tās un aizberot.
10. Ja pievads centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams tīklu izvietojuma dēļ,
tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam (turpmāk- Pakalpojuma lietotājs) kā

blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita
Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz
komercuzskaites mēraparāta mezgla) un
kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja
šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar
zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju,
nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem un ir saskaņots tīklu apkalpošanas robežu akts.
11. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzliek verificētu komercuzskaites mēraparātu ar nepieciešamo aprīkojumu, kas ir Pakalpojumu
sniedzēja īpašums.
12. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs pilnībā par saviem līdzekļiem organizē
un nodrošina būvniecības procesu īpašuma
pieslēgumam centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem atbilstoši Latvijas Republikas
būvniecību regulējošo normatīvu un Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajos tehniskajos
noteikumos izvirzītajām prasībām.
13. Ja Pakalpojumu sniedzējam piederošais
komercuzskaites mēraparāts, kas atrodas Pakalpojuma lietotāja nekustamā īpašumā esošā komercuzskaites mēraparāta mezglā, tiek
nozagts vai sabojāts, Pakalpojumu lietotājs
atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam zaudējumus, kas viņam tā rezultātā ir nodarīti.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
14. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
14.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
14.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas
sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
14.3. ūdensvada pievadi līdz zemes gabala
robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt ar
zemes gabala robežu un ja tur ir uzstādīta
noslēgarmatūra un ir sastādīts tīklu apkalpošanas robežu akts, kurš ir neatņemama
Pakalpojuma līguma sastāvdaļa. Ievadam un
noslēgarmatūrai jābūt izbūvētai saskaņā ar
Pakalpojumu sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;

Kārtējās komiteju
sēdes notiks
2017.gada 18.maijā no
plkst.13.00, domes sēde
2017.gada 25.maijā
plkst.13.00
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14.4. kanalizācijas maģistrālie un sadalošie
tīkli;
14.5. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
14.6. ēku un būvju kanalizācijas izvadi līdz
zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, ja
tā sakrīt ar zemes gabala robežu un ja tur ir
uzstādīta noslēgarmatūra un ir sastādīts tīklu
apkalpošanas robežu akts, kurš ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa. Izvadam
un noslēgarmatūrai jābūt izbūvētai saskaņā
ar Pakalpojumu sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;
14.7. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos
esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
14.8. komercuzskaites mēraparāti.
15. Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem izbūvē, uztur, ekspluatē un remontē savā
īpašumā vai valdījumā esošos ūdensvada un
kanalizācijas tīklus un būves līdz piederības
robežai.
16. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas ekspluatē un remontē Pakalpojumu
sniedzējs par saviem līdzekļiem.
17. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošajiem tīkliem ir ekspluatācijas aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par aizsargjoslām, kurās ir spēkā vispārīgie
aprobežojumi.
18. Nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta pārbūve, rekonstrukcijas darbi, kā arī nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja maiņas
gadījumā, ja nav kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas, jāveic cauruļvadu televīzijas
inspekcija (caurskate) un jāveic uzmērījumi
un to reģistrācija Mērniecības datu centrā
par īpašuma īpašnieka, valdītāja vai Pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem pirms Pakalpojuma līguma slēgšanas.
19. Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumiem,
komercuzņēmumiem, kā arī fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kuru
darbība ir saistīta ar ražošanu, ir jānodrošina ražošanas procesā radušos notekūdeņu
atbilstoša priekšattīrīšana, tā, lai novadāmie
kanalizācijas ūdeņi atbilstu sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem Latvijas Republikas
normatīvos izvirzītajām prasībām, pirms to
novadīšanas centralizētajā sadzīves kanalizācijas tīklā.
20. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā drīkst
novadīt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus,
kas atbilst Latvijas Republikas normatīvos
noteiktajām prasībām sadzīves kanalizācijas
notekūdeņiem un noteiktajai organisko un
ķīmisko savienojumu koncentrācijai.
21. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā
Nr.1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas,
tad:
21.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem,

pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegta piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, kas norādītas Pielikuma Nr.1.
21.2. vai atsevišķos gadījumos, ievērojot
normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs
var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt
centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas, ja maksimāli
pieļaujamās normas atrunātas Pakalpojumu
līgumā un ja šo normu pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
22. Pakalpojumu lietotājs pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos
izmanto normatīvajos aktos definētās prioritārās un/vai īpaši bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija
iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
23. Gadījumos, ja šīs vielas tiek konstatētas
iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā
kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav atrunāti Pakalpojuma līgumā
ar Pakalpojumu sniedzēju, tad Pakalpojumu
sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu
pieņemšanu bez brīdinājuma.
24. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam
par paaugstināta piesārņojuma rašanos
novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku
avāriju gadījumā, kā arī atklājot bojājumus
centralizētajā ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmā.
25. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
25.1. prioritārās un/vai bīstamās vielas;
25.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas
gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
25.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās
virsmas aktīvās vielas (SVAV);
25.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt
cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
25.5. radioaktīvas vielas;
25.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas
sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
25.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas
atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa
un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot
cisternas, kublus un tml.;
25.8. koncentrētus šķīdumus, kas radušies,
skalojot cisternas, kublus un tml..
26. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir
aizliegts:
26.1. novietot automašīnas un cita veida
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transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz apzīmētām hidrantu akām un skatakām;
26.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus,
novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
26.3. nepiederošām personām veikt jebkādus
darbus Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai
valdījumā esošajās centralizētās ūdenssaimniecības tīklos un būvēs;
26.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkla
skataku vākus;
26.5. pirms komercuzskaites mēraparāta
atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla
krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums ar
Pakalpojumu sniedzēju;
26.6. patvaļīgi pieslēgt savu īpašumu centralizētajai ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai un nesankcionēti saņemt
pakalpojumu;
26.7. lietot ūdeni no hidranta bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas atļaujas.
27. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt
paraugu ņemšanu un tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos
paaugstināts piesārņojums salīdzinot ar Pielikumā Nr.1 noteikto. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
28. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu,
armatūras un skataku izvietojuma norādi
izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
29. Atklājot centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai bojājumus, personai par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam un
iespēju robežās jāiezīmē bojātā vieta.
30. Fiziskām un juridiskām personām, kuru
darbība vai bezdarbība ir radījusi bojājumus
centralizētajā ūdenssaimniecības sistēmai vai
centralizētajā kanalizācijas sistēmai, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam.
31. Pakalpojuma lietotājam pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja zaudējumi
par bojātu centralizēto ūdenssaimniecības
sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu, kā arī izdevumi tās darbības atjaunošanai, ja tie radušies Pakalpojumu lietotāja dēļ.
Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai
jāsamaksā valsts uzraudzības iestāžu uzliktais naudas sods par videi nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies, kaitīgajām vielām,
no Pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas, ieplūstot vidē.
32. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites
mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības un iekšējo hidrantu
un iekšējo ugunsdzēsības krānu darbību,
Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīturpinājums 8.lpp.
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nijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda
plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un
saglabāšanu.
33. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa
drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24
stundu laikā jāziņo Pakalpojumu sniedzējam
par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
34. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un
Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. Ir aizliegts bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu
iekārtu informatīvās plāksnītes.
35. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiks samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem vai pamatojoties uz aprēķinu.
36. Pakalpojumu lietotāja ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests veic Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā, Pakalpojumu lietotājs pārbaudes laiku saskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju. Šajā gadījumā apvadlīnijas aizbīdņa
vai atsevišķā ugunsdzēsības pievada aizbīdņa
plombas noņemšanu un uzstādīšanu veic Pakalpojumu sniedzējs.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramās prasības, tā
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumi
37. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu (turpmāk- Pakalpojumu līgums) ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz (pēc
noslēgšanas – Pakalpojuma lietotājs):
37.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
37.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai cita pilnvarotā persona attiecīgās dzīvojamās mājas (dzīvokļu) īpašnieku
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas kā pilnvarojuma līgumā vai īpašnieku lēmumā;
37.3. nedzīvojamo ēku gadījumos - īpašnieks,
valdītājs, vai visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
37.4. būvuzņēmējs, kas, pamatojoties uz noslēgto būvniecības līgumu ar pasūtītāju, veic
būvdarbus nekustamajā īpašumā.
38. Lai Pakalpojumu sniedzējs varētu sagatavot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojuma
līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja
noteiktās ziņas.
39. Pakalpojumu līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
39.1. informācija par līdzējiem;

39.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
39.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
39.4. Pakalpojumu līguma un pakalpojumu
sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
39.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu/-iem;
39.6. pakalpojumu uzskaites kārtība, tai skaitā, kurš nolasa komercuzskaites mēraparāta
rādījumus;
39.7. kārtība, kādā tiks veikti maksājumi par
pakalpojumu/-iem pie inženierbūves pārbūves un pie inženierbūves atjaunošanas;
39.8. līgumsods vai samaksas nokavējuma
procenti;
39.9. pakalpojuma līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība;
39.10. nepieciešamības gadījumā - notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas),
kas saskaņotas ar Pakalpojumu lietotāju;
39.11. notekūdeņu paraugu noņemšanas periodiskumu un kārtību.
40. Pakalpojuma līgumam kā pielikums
pievienojams - Pakalpojumu sniedzēja sagatavots tīklu apkalpošanas robežu akts, kas
ir neatņemama Pakalpojumu līguma sastāvdaļa.
41. Kopā ar iesniegumu Pakalpojuma līguma
slēdzējs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
41.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā
īpašuma piederību (zemesgrāmatas akts,
pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas
līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība
u.c.);
41.2. informāciju par nekustamā īpašuma
lietošanas veidu;
41.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu
vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par
Pakalpojuma līguma slēgšanu;
41.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs
fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
41.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu
vai shēmu) par lokālo ūdens ieguvi un/vai
notekūdeņu krājtvertni un/vai lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ja Pakalpojumu lietotājam tādas ir.
42. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai,
pieprasīt papildus dokumentu vai informācijas sniegšanu, kā arī apsekot Pakalpojumu
lietotāja iekšējos un ārējos tīklus, lai pārliecinātos, ka visas sanitāri tehniskās ierīces ir
pievienotas aiz komercuzskaites mēraparāta
mezgla un ka tiek uzskaitīts viss ūdens daudzums, kā arī notekūdeņu daudzums, kas
tiek novadīts centralizētajos kanalizācijas
tīklos.
43. Slēdzot Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu lietotāju, piemērojami šajos Noteiku-

mos iekļautie Pakalpojuma līguma nosacījumi. Pakalpojuma līgumu noslēdz mēneša
laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
44. Ja personai ir parādi par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā
saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos
īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt Pakalpojumu līgumu
par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:
44.1. pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību
izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.);
44.2. atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi
parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu
sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
45. Pakalpojuma līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas līguma puses,
vai Pakalpojuma līgumā norādītajā datumā
un ir spēkā līdz brīdim, kad:
45.1. puses Pakalpojumu līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
45.2. Pakalpojumu līgums Noteikumu paredzētajā kārtībā tiek izbeigts pēc Pakalpojumu
lietotāja pieprasījuma;
45.3. Pakalpojumu līgumu Noteikumu paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs.
46. Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, ja:
46.1. mainās nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs;
46.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības, piemēram, no pārvaldīšanas
saistībām izrietošus Pakalpojumu līgumus
izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā;
46.3. Pakalpojumu sniedzēja sniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumi vairs nav nepieciešami.
47. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu, ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam,
jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu
Pakalpojumu līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu
par Pakalpojumu līguma izbeigšanu pirms
termiņa nav iesniedzis un otrādi.
48. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam var
pārtraukt ūdensapgādi un/vai kanalizācijas
pakalpojumus, izņemot gadījumu, ja jaunais
īpašnieks vai valdītājs ir iesniedzis iesniegumu par vēlmi noslēgt Pakalpojuma līgumu.
49. Ja tiek izbeigts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, pamatojoties uz kuru Pakalpojumu līgumu noslēdza dzīvojamās mājas
pārvaldnieks vai pilnvarotā persona, Pakalpojumu līgums, kā noslēgts ar attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieku, turpinās.
50. Jaunais dzīvojamās mājas pārvaldnieks
vai pilnvarotā persona slēdz Pakalpojumu
lietotāja vietā līgumu, iesniedzot pakalpoju-
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mu sniedzējam dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumu par Pakalpojumu līguma slēgšanu,
kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā un
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajā kārtībā.
51. Ja Pakalpojumu līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis
līdz Pakalpojumu līguma izbeigšanai.
52. Ja komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts, vai nav konstatējami citi spēkā esošo
normatīvo aktu norādītie gadījumi, piegādātā ūdens daudzumu, ko nekustamajā īpašumā – dzīvojamā mājā – patērē Pakalpojuma
lietotājs, nosaka, ņemot vērā Noteikumu Pielikumu Nr.2.
53. Maksājumu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar Saistītajos MK noteikumos noteikto.
54. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu (maksas) izmaiņām Pakalpojumu lietotājs tiek informēts normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
55. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu
apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski
paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
56. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto
notekūdeņu daudzumā tiek ietverts tas atmosfēras nokrišņu daudzums, kurš nonāk
centralizētajā kanalizācijas sistēmā no Pakalpojumu lietotāja teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā
ar būvnormatīvu, pēc Pakalpojumu lietotāja
iesniegtajiem datiem par teritorijas platību
un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.
57. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja
izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam
jāiesniedz rakstiskā veidā 10 (desmit) dienu
laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas
pilnā apmērā Pakalpojumu līgumā noteiktajā
laikā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakal-

pojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot
rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
58. Ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu,
Pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu samazināšanas vai pārtraukšanas izdevumus, kā
arī šo pakalpojumu sniegšanas atjaunošanas
izdevumus iekļauj attiecīgā norēķinu perioda
rēķinā vai izraksta atsevišķu rēķinu.
V. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
59. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstādīšana ir
aizliegta, izņemot atsevišķos gadījumos un ja
tas ir saskaņots ar Pakalpojumu sniedzēju un
ierīkots komercuzskaites mezgls.
60. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz līgums ar pakalpojumu sniedzēju.
61. Brīvkrāna tuvumā ir aizliegts mazgāt
veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus
un veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām. Brīvkrāniem ir aizliegts
pievienot lokanās caurules.
62. Fiziskām un juridiskām personām, kuras,
sabojājušas brīvkrānu, un/vai atklājušas tā
bojājumus, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam.
63. Pakalpojumu lietotāja patērēto ūdens
daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc ūdens
patēriņa normas, kas noteikta noteikumu
Pielikumā Nr.2.
VI. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
64. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu Kandavas novadā organizē un sniedz
tikai Pakalpojuma sniedzējs, kas pilnvarots
ar Kandavas novada domes lēmumu sniegt
sabiedriskos pakalpojumus novada teritorijā
vai tās daļā un ar ko Kandavas novada dome
ir noslēgusi attiecīgu pilnvarojuma līgumu.
65. Decentralizētas kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja pienākumi:
65.1. no krājtvertnēm savāktos sadzīves notekūdeņus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās (nosaka notekūdeņu pieņemšanas
punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) – notekūdeņu pieņemšanas punktos, saskaņā ar
līgumiem, kas noslēgti ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniePielikums Nr.1

Piesārņojošā viela
1. Kopējās suspendētās
vielas

450

2. Ķīmiskais skābekļa
patēriņš (ĶSP)

740

3. Bioloģiskais skābekļa
patēriņš (BSP5)

350

4. Kopējais fosfors

23

5. Kopējais slāpeklis

80

kotāju, ja šāda pieņemšanas vieta nav izveidota Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošās
infrastruktūras ietvaros;
65.2.veikt savākto notekūdeņu apjoma un
izvešanas uzskaiti un ne retāk kā divas reizes
gadā sniegt ziņas pašvaldībai.
VII. Atbildība par šo Noteikumu pārkāpšanu
66. Šo Noteikumu izpildi kontrolēt un noformēt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas Kandavas novada
pašvaldības policijas amatpersonas un cita
amatpersona, kura ir pilnvarota to darīt.
67. Administratīvos protokolus izskata, un
lēmumus pieņem Kandavas novada domes
Administratīvā komisija.
68. Par šo Noteikumu 7., 20., 21., 22., 26., 27.,
31., 34., un 71. punkta pārkāpšanu Kandavas
novada domes Administratīvā komisija ir
tiesīga izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu fiziskām personām līdz 350 (trīs
simti piecdesmit) euro, juridiskām personām
– līdz 1400 (viens tūkstotis četri simti) euro.
69. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo
pārkāpējus no šo Noteikumu ievērošanas un
pienākuma atlīdzināt materiālos zaudējumus.
VIII. Noslēguma jautājumi
70. Īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz Noteikumu spēkā stāšanās
dienai nav izbūvēti tauku uztvērēji, tie ir izbūvējami 1 (viena) gada laikā no Noteikumu
spēkā stāšanās dienas.
71. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē Kandavas novada domes 2010. gada
26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju ekspluatāciju un aizsardzību”
(apstiprināti Kandavas novada domes sēdē
26.04.2010., protokols Nr. 4, 8.§).
72. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā
pēc publikācijas Kandavas novada domes
informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada
Vēstnesis”.

Pielikums Nr.2
Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, kam nav uzstādīti
ūdens skaitītāji

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
(mg/l))

9.

Nr.

Dzīvokļa vai individuālās
dzīvojamās mājas labiekārtojuma
pakāpe

Ūdens patēriņa
norma vienam
iedzīvotājam
(m3 diennaktī)

1.

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā
māja, kurā ir centralizēta aukstā
ūdens apgāde, kanalizācijas
notekūdeņu novadīšana,
centralizēta karstā ūdens apgāde vai
vietējie karstā ūdens sagatavošanas
gāzes vai elektriskie ūdenssildītāji.

0,214 m3
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2.

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā
māja, kurā ir centralizēta aukstā
ūdens apgāde, kanalizācijas
notekūdeņu novadīšana ar vietējo
karstā ūdens sagatavošanu ar cietā
kurināmā ūdenssildītāju.

0,164 m3

3.

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā
māja, kurā ir centralizēta aukstā
ūdens apgāde un kanalizācijas
notekūdeņu novadīšana.

0,132 m3

4.

Daļēji labiekārtots dzīvoklis vai
individuālā dzīvojamā māja,
kurā ir centralizēta aukstā ūdens
apgāde, kanalizācijas notekūdeņu
novadīšana, bet nav tualetes ar
ūdens skalojamo kasti.

0,115 m3

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā
māja, kurā ir centralizēta aukstā
ūdens apgāde, bez kanalizācijas
notekūdeņu novadīšanas.

0,1 m3

5.

KANDAVAS NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9
“Grozījumi Kandavas novada
domes 2010. gada 30.
septembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Par kārtību,
kādā pašvaldība sniedz
palīdzību dzīvojamās mājas
renovācijai un restaurācijai
dzīvojamās mājas īpašniekam
(īpašniekiem) vai dzīvokļu
īpašniekiem””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punktu un likuma „Par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta
piekto daļu

Izdarīt Kandavas novada domes 2010.
gada 30.septembra saistošajos noteikumos
Nr.24 „Par kārtību, kādā pašvaldība sniedz
palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai un
restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam
(īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem”
(turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu 5.5. apakšpunktu.
2. Svītrot noteikumu 7.5. apakšpunktu.
3. Svītrot noteikumu 12.1.1. apakšpunktu.
4. Svītrot noteikumu 12.2.1. apakšpunktu.
5. Svītrot noteikumu 15.2. apakšpunktu.
6. Svītrot noteikumu 15.3. apakšpunktu.
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6.

Ūdens piegādes līdz Kandavas novada, Kandavas pilsētas
brīvkrāniem

0,033 m3

7.

Dzīvokļos, kuros nav reģistrēta
0 m3
neviena persona, vai persona ir
paziņojusi Pakalpojumu sniedzējam
par savu ilgstošu prombūtni, un nav
ierīkoti ūdens patēriņa skaitītāji
Ūdens patēriņa normas mājlopu dzirdināšanai,
ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji

Nr.

Mājlopu kategorijas

Ūdens patēriņa
norma vienai
vienībai
(m3 diennaktī)

1.

Liellops
Teļš
Cūka

0,1 m3
0,033 m3
0,05 m3

KANDAVAS NOVADA DEPUTĀTU
KANDIDĀTU SARAKSTI 2017.GADA
3.JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!—
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
1.Kaspars Ševčuks – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, skolotājs, darba aizsardzības speciālists
2.Māris Ķieģelis- SIA RGRpluss, projektu vadītājs
3.Raivis Bērziņš- SIA RGRpluss, valdes loceklis
4.Ira Burnevica- Valsts Mežu dienests, mežzine
5.Raitis Priede- Zemītes pamatskola,
saimniecības daļas vadītājs
6.Gatis Leimanis- SIA GL Kandavā,
valdes priekšsēdētājs
7.Kristaps Leimanis – ZS Mazkrumuļi, īpašnieks
8.Sandis Meiers- SIA M un V, projektu vadītājs
9. Inga Labecka – pašnodarbināta
persona
10.Normunds Čerpinskis – SIA Nolican, valdes priekšsēdētājs
11.Edgars Zariņš – Kandavas LT, iepirkumu speciālists
12.Endijs Libeks – SIA MP Socks, ražošanas iekārtu mehāniķis
13.Guntars Rupeiks - Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma
Kārtības policija, nodaļas vecākais inspektors
14.Ēriks Kirillovs- SIA Kārkliņi, galdnieks
15.Ilona Maksimova- mājsaimniece
16. Ainārs Kindzulis- SIA Stokker/
Agritech- pārdošanas projektu vadītājs

17.Ilze Balode-Ķieģele - Seminaret rehabilitācijas centrs. Norvēģija- māsa
18.Gita Bērziņa- SIA Kapu parks- valdes priekšsēdētāja
Latvijas Reģionu Apvienība
1.Leonārija Gudakovska- Kandavas
novada domes priekšsēdētāja vietniece
2.Gunda Cīrule- Kandavas novada
domes attīstības un plānošanas daļas
vadītāja
3.Solvita Zvirgzdiņa – Kandavas novada domes deputāte, veterinārārste
4.Gints Birkenšteins- Kandavas novada domes deputāte, Mākslas un mūzikas
skolas pedagogs
5.Iveta Pāža – I/U “Ivetas zirgi” īpašniece
6. Viesturs Rosickis- A/S Latvijas
Valsts meži, mežistrādes meistars
7.Jeļena Šnikvalde- Kandavas pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centra vadītāja
8.Uldis Grenevics- pašnodarbinātais
9.Anita Goldberga – SIA Centrs-5,
valdes locekle
10. Egils Babris- Z/S Zīles, īpašnieks
11. Maija Zilberta- privātā vidusskola
“Patnis”, direktora vietniece audzināšanas un ārpusskolas jomā
12.Normunds Ozols- SIA PINDSTRUP-traktorists ekskavatorists
13.Jurģis Muska-Kandavas novada
Kultūras pārvalde- gaismu operators,
noformētājs
14.Artūrs Lietiņš- IK KandAuto- au-
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tobusu šoferis
15.Gatis Frīdenbergs- Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskola, skolotājs
16.Andis Riekstiņš- Z/S Basteji- mehāniķis
17.Andis Bērziņš- SIA Serviss Betta
veikala “Mežtehnika”- vadītājs
18.Andris Aleksīns- SIA Tukuma
slimnīca, galvenais ārsts

14.Daiga Kārkliņa- Kandavas pilsētas
bibliotēkas vadītāja
15.Ivars Bogdanovs- pensionārs
16.Raimonds Sadovskis- SIA “Puratos
Latvia”, apsargs
17.Sarmīte Koluža-Kandavas Mākslas
un mūzikas skola, lietvede
18.Alda Dzelzkalēja- SIA “Gabriela”,
veikala “Labais” Kandavā vadītāja

No sirds Latvijai
1.Dainis Rozenfelds – Kandavas novada domes deputāts, Kandavas ģimeņu
biedrības valdes priekšsēdētājs
2.Romeks Fabjančiks – Kandavas novada domes deputāts, GĪKS ”Kandavas
vītoli” valdes priekšsēdētājs
3.Māris Cietvīrs – IK “Māris BM”, valdes loceklis
4.Aivars Ratnieks – z/s “Kristāli”,
zemnieks
5.Uldis Rodziks- SIA “ULRO” valdes
priekšsēdētājs
6. Astra Dīriņa - SIA”Vecā aptieka
Kandavā” aptieka “Ozolāji”, vadītāja
7.Valdis Fuksis - SIA”Elmonte”, komercdirektors
8.Aivars Rožinskis – Cēres pamatskolas sporta skolotājs
9.Laima Baumane- SIA “Saules villa”
viesmīle
10.Pēteris Krampītis- SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes loceklis
11.Sergejs Kacēvičs – SIA”MegaSargs”,
apsargs, elektromontieris
12.Guntars Kokins – z/s “Dzirnieki”
īpašnieks
13.Ausma Bišofe- SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, māsas palīgs

Latvijas Zemnieku Savienība
1.Alfreds Ķieģelis- Kandavas novada
domes priekšsēdētājs
2.Ivars Lasis- Vānes pamatskolas direktors
3.Signe Ezeriņa – z/s “Indāni” īpašniece
4. Daiga Puga – Kandavas k.Mīlenbaha
vidusskolas direktore
5.Aivars Dainis Freimanis – Kandavas
Lauksaimniecības tehnikums, direktora
vietnieks
6.Ojārs Budžens- z/s “Vītiņi” īpašnieks
7. Ivars Marašinskis- SIA “Kandavas
ceļi” valdes loceklis
8. Aigars Lasis -SIA”Silavas GAM”
servisa vadītājs
9. Aija Švāne- Zantes ģimenes krīzes
centra direktore
10. Ojārs Drengers- SIA būvkompānija “M un V” tāmētājs-darbu vadītājs
11. Aina Lazdāne- masiere, ārsta
palīgs,medmāsa
12. Andra Eimane- Kandavas deju
skolas direktore
13. Jānis Bambis- basketbola treneris
14. Agita Pētersone- Kandavas internātvidusskolas skolotāja
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15. Maruta Vilumsone- Zemītes pamatskolas direktore
16. Aivars Gailītis- SIA “Saltums Kandavā” saimniecības daļas vadītājs
17. Dina Tauriņa – PII “Zīļuks” vadītāja
Latvijas Zaļā partija
1.Inga Priede- deputāte, valdes locekle uzņēmumā
2. Guntars Indriksons- deputāts, uzņēmējs
3. Jānis Priednieks- skolotājs, valdes
loceklis uzņēmumā
4. Egils Bariss – pašvaldības uzņēmuma vadītājs
5. Iveta Piese – mikrouzņēmēja, biedrības vadītāja
6. Kristaps Gotfrīds- komercdirektors
uzņēmumā
7. Kristīne Lukšane – masiere
8. Agnese Užāne- pašvaldības darbiniece
9. Ilona Raginska – zemnieku saimniecības līdzīpašniece
10. Roberts Rozentāls- skolotājs, treneris
11. Marija Ševčuka – ārste
12. Ivars Ozols -valsts uzņēmuma
darbinieks
13. Inna Jēkabsone – skolotājs
14. Raitis Evarsons- komercdirektors
uzņēmumā
15. Jurģis Ābele- uzņēmuma vadītājs
16. Uldis Vēciņš- pasākuma organizētājs biedrībā
17. Jānis Priekulis – uzņēmuma filiāles vadītājs
18. Ivars Ragainis- IT speciālists

ARHEOLOĢISKĀ UZRAUDZĪBA KANDAVAS VECPILSĒTĀ
Kopš 21. marta Kandavas pilsētas
siltumtrases pārbūvēšanas un jauniekārtošanas darbi turpinās kultūras un
arheoloģijas pieminekļa – Kandavas
vēsturiskā centra aizsargājamajā zonā.
Saskaņā ar likumu, rakšanas darbiem
šādās zonās ir jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, ko Kandavas vecpilsētā
veic vēsturnieks Agris Dzenis arheologa
Andra Tomašūna vadībā. Arheoloģiskā
uzraudzība nav tikai normatīvu diktēta nepieciešamība – tā ir iespēja atklāt
nezināmas, rakstos nefiksētas lappuses
Kandavas vēsturē, ko zemes slāņos ir atstājusi iepriekšējo paaudžu darbība. Šīs
lappuses ir ne tikai atrastie priekšmeti,
bet arī grunts sastāvs un struktūra, ko
jāuzmēra, jāfotografē un jāapraksta.
Jau laikā līdz 21. martam tika paveikti uzraudzības priekšdarbi – ievākta vēsturiskā informācija par Kandavas
pilsētas vēsturiskā centra teritoriju,
kurā plānoti rakšanas darbi, apkopoti
15.-21.gs. materiāli par apbūvi, būvdarbiem, zemes darbiem un gruntsgabalu
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piederību, 19.-21.gs. plāni, fotogrāfijas
un kartogrāfiskais materiāls. Šie materiāli un uzraudzības laikā ievāktās ziņas
tiks izmantotas pārskata sastādīšanai,
secinājumu un ieteikumu izstrādāšanai
pēc darbu beigšanas. 3. martā tika veikta teritorijas aerofotografēšana ar dronu.
Fotogrāfijas tiks izmantotas rakšanas
darbu un svarīgāko atradumu vietu iezīmēšanai.
Uzraudzība sākās Sabiles ielas posmā no Ozolu ielas sākuma, kur atrodas
aizsargājamās teritorijas robeža. Zem
asfalta un grants slāņa tika konstatēts
bruģis, kas visticamāk tapis 20.gs. sākumā, kad tika bruģētas visas ielas un laukumi Kandavas miestā.
19.gs. vidū celto un 20.gs. 60.-tajos
gados pārbūvēto Sabiles ielas 8. un 10.
namu pagalmā kļuva skaidrs, ka grunts
agrāk ir vairākkārt pārrakta, ierokot
caurules un kabeļus. Tas raksturīgs arī
gruntij citās vietās vecpilsētā, jo komunikāciju izbūve gruntī notikusi nepārtraukti, sākot ar 1957.-58. gadu, kad
tika ierīkota kanalizācija un ūdensvads.
Pārrakto grunti veidoja melnzeme, kas
jaukta ar būvgružiem un sadzīves atkritumiem. Daļu no grunts veido būvgruži,
kas tikuši sabērti mitrajā, avotainajā vietā, lai padarītu to sausāku. Turpinot darbus, kļuva skaidrs, ka augstais gruntsūdens līmenis, kas apgrūtina rakšanu,
ir raksturīgs teju visai trases ierīkošanas
teritorijai.
Atradumi Sabiles ielas namu pagalmos ir datējami ar laiku, ne agrāku par
19.gs. Tie ir glazētas un neglazētas keramikas lauskas, porcelāna un stikla trauku fragmenti, holandiešu tipa dakstiņu
fragmenti, plakano krāsns podiņu un
krāsns karnīzes fragmenti, kaltas dzelzs
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naglas, bronzas uzpirkstenis, petrolejas
lampas daļas, arī 2. pasaules kara vācu
armijas gāzmaskas kārba un skārda pazole. Trase skāra sētas dzīvojamā nama
jeb ērbeģa pamatus; šī ēka iezīmēta jau
1858.g. Kandavas miesta plānā un, pēc
iedzīvotāju stāstītā, nojaukta pagājušā
gadsimta sešdesmitajos gados.
Arī pie 1849.g. celtās Kandavas pagasta magazīnas ēkas Baznīcas ielā 3 netraucēts kultūrslānis netika konstatēts,
un atradumu skaits samazinājās. Tie
tāpat bija nenozīmīgi sadzīves atkritumi: mājdzīvnieku kauli, stikla trauku un
šamota flīžu fragmenti, holandiešu tipa
dakstiņu fragmenti, kaltās dzelzs naglas.
Baznīcas ielas posmā pie viduslaiku
kapsētas - Mēra kalniņa, kultūrslānis
bija iznīcināts, ierokot kontrolakas un
komunikācijas. Netraucēts kultūrslānis tika konstatēts pretī ēkām Baznīcas
ielā 1 un Tirgus laukumā 5, kur atrastas
seno ielas drenāžas paņēmienu liecības
– žagaru klājums, uzbērts ogļu un cieto atkritumu slānis. Atradumi bija nedaudz bagātīgāki: glazētās keramikas,
varavīkšņainā stikla un akmens masas
trauku lauskas, loga rūšu svina ietvari
un ādas pastalas fragments, ko iespējams datēt ar 18.-19.gs.
Tīrais, netraucētais dzelteno smilšu
slānis Tirgus laukumā iepretim ugunsdzēsēju depo tomēr sagādāja pārsteigumu: 12m no depo torņa, tieši zem asfalta
un bruģa slāņa tika atsegti divi cilvēku
apbedījumi. Viens no tiem bija saglabājies fragmentāri - tikai kāju kauli, jo
bija izpostīts, ierokot otro apbedījumu.
Otrajā kapā skeleta kauli saglabājušies
labi, tomēr šis mirušais kapā guldīts
netradicionāli – ar seju uz leju. Šis apstāklis, kā arī kristiešiem netradicionālais mirušo novietojums ar galvām uz
austrumiem un ziemeļrietumiem rosina

IZSOLES
Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Valdeķu garāžas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads otro
Izsoli
Nekustamais īpašums „Valdeķu garāžas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9062 515 0006,
kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0110
004, kopējo platību 638,0 m2.
Izsoles objekta sākumcena: EUR 12200,00. Izsoles nodrošinājums: EUR 1220,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks
2017. gada 29. maijs plkst.11:00 Kandavas novada domē,
Dārza ielā 6, Kandavā.
Pirmpirkuma tiesības ir Kandavas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 104 reģistrētajam zemes īpašniekam, kuram ir
tiesības iesniegt pieteikumu līdz 2017. gada 25. maijam.
Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada domē līdz 2017. gada 26. maijam plkst.12:00, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā
Nr. LV73UNLA0011010130573, AS “SEB banka”, bankas kods
UNLALV2X.

domāt, ka mirušie bijuši kapsētas malā
vai ārpus kapsētas apbedīti pašnāvnieki
vai noziedznieki. Pēc tautas ticējumiem,
mirušā guldīšana uz mutes bija līdzeklis
pret nelabā nāvē mirušā spokošanos. Jau
1967.g. Jaunkandavā, ierīkojot tehnikuma sporta laukumu, tika atrasts 21 pavirši apbedītu mirušo skelets, no kuriem
pieci gulēja uz mutes.
Kapos labi iezīmējās zārku dēļu trūdi. Neskaitot 10 kaltās zārka naglas vai
to fragmentus, citas kapa piedevas netika konstatētas. Kauli tika savākti un
nogādāti tālākai izpētei antropologam
Guntim Gerhardam Rīgā, lai noteiktu
mirušo dzimumu, vecumu un iespējamās slimību pēdas kaulos. Apbedījumu
atrašanās vieta liecina, ka Kandavas 14.
– 18.gs. kapsēta, par kuru līdz šim ticis
uzskatīts, ka tās teritorija iekļāvusies tagadējā Mēra kalniņā, iesniegusies visnotaļ tālu vēlākā Tirgus laukuma teritorijā.
Kapu seklums visticamāk liecina par
kalniņa daļas norakšanu, 1871.g. būvējot ugunsdzēsēju namu.
Rakšanas darbi turpinājās pārraktā
gruntī pie mūzikas skolas un Tirgus laukuma rietumu daļā. Jācer, ka projektētajā siltumtrases līnijā, kas turpinās senās
apbūves vietās starp Lielo un Dārza ielu,
kultūrslāņa daudzveidība būs lielāka un
atradumu skaits – bagātīgāks.
Jāatzīst, ka pētāmo vietu dažādu
laiku fotodokumentācija ir visnotaļ
trūcīga, tādēļ iedzīvotāji, kuru īpašumā
atrodas vecpilsētas fotogrāfijas, tiek mīļi
aicināti padalīties ar pētniekiem Kandavas novada muzejā. Fotogrāfijas muzejam dāvināt nav obligāti – priecāsimies
arī par iespēju tās nokopēt.
Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Mežsili”, Vānes pagastā, Kandavas novadā atkārtoto Izsoli.
Nekustamais „Mežsili”, Vānes pagastā, Kandavas novads (kadastra Nr. 9088 007 0109), sastāv no mežaudzes neapbūvētas
zemes gabala ar kopējā platība 7,59 ha zemes, tajā skaitā meža
zemes 6,02 ha.
Izsoles objekta sākumcena EUR 8000,00. Izsoles nodrošinājums - EUR 800,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.
gada 29.maijā plkst.11.10 Kandavas novada domē, Dārza ielā
6, Kandavā. Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada domē līdz 2017. gada 26.maijam, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā
Nr. LV73UNLA0011010130573, AS “SEB banka”, bankas kods
UNLALV2X.
•••
Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Gaismas”, Zantes pagasts, Kandavas novads Izsoli. Nekustamais
īpašums „Gaismas”, Zantes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9092 003 0116) sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 0,63 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
9092 003 0116 001 un kopējo platību 371,0 m2.
Izsoles objekta sākumcena EUR 3700,00. Izsoles nodroši-
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nājums - EUR 370,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.
gada 29.maijā plkst.11.20 Kandavas novada domē, Dārza ielā
6, Kandavā. Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada domē līdz 2017. gada 26.maijam, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā
Nr. LV73UNLA0011010130573, AS “SEB banka”, bankas kods
UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada
domes mājaslapā www.kandava.lv. Izsoles objektu var apskatīt
iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties
par apskates laiku. Tālrunis uzziņām 63107375.
•••
Kandavas novada dome rīko kustamās mantas - pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 312, valsts reģistrāci-

jas numurs FR 673 izsoli. Izsoles objekta sākumcena EUR
1280,00. Izsoles nodrošinājums - EUR 128,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 29. maijā plkst. 11:30 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā.
Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada domē līdz 2017. gada 26. maijam plkst.12:00, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā
Nr. LV73UNLA0011010130573, AS “SEB banka”, bankas kods
UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada
domes mājaslapā www.kandava.lv. Izsoles objektu var apskatīt
iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties
par apskates laiku. Tālrunis uzziņām 63107375.

SMARAGDA KĀZĀS PĀRSTEIGUMU NETRŪKST!
29.aprīlī 55 gadu kāzu jubileju jeb
Smaragda kāzas svinēja novadnieki no
Kandavas pagasta Rasma un Antons
Pilipāviči.
Kāzu jubilejā gaviļnieku pārim pārsteigumu netrūka. Viņus uzaicināja
uz pusdienām kafejnīcā, bet patiesībā
viņi nokļuva pavisam citā vietā- Valdeķu kultūras namā, kur pāri sagaidīja
radu un draugu pulks, novada domes
priekšsēdētājs un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Gaviļniekiem Rasmai un
Antonam tika skandēta dzeja, izsniegta
jauna laulības apliecība, dāvināti ziedi
un dāvanas, zibsnīja fotoaparātu zibšņi
un notika ekspresintervija novada informatīvajam izdevumam.
Rasmas kundze atzina, ka vedeklas
sarīkotais pārsteigums tiešām izdevies.
Viņi ar vīru bijuši pārsteigti un aizkustināti līdz sirds dziļumiem, kad ieraudzījuši skaisti izpušķoto zāli un klāto galdu.
Stāvējuši pie durvīm mēmi no pārsteiguma.
Vai Jūs atceraties kāda bija Jūsu
kāzu diena toreiz pirms piecdesmit
pieciem gadiem 29.aprīlī?
Rasma: - Toreiz jau tāda pārpilnība
kā tagad nevaldīja, tādu lielu kāzu mums
nebija, aizgājām uz Kursīšu ciema padomi sarakstīties. Laiks bija ļoti skaists,
silts, ar kājām aizgājām uz dzimtsarakstu nodaļu ar kājām pārnācām jau salaulāti. Toreiz pēc tehnikuma beigšanas tur
bijām nosūtīti darbā. Es biju pabeigusi
Saldus tehnikumu, bet vīrs strādāja Kursīšos par šoferi. Uz Kandavas novadu
pārcēlāmies, kad man piedzima dēliņš
un vīram bija jāiet dienēt armijā. Es atnācu dzīvot pie mammas, jo biju jauna,
nepieredzējusi, mamma palīdzēja dēla
audzināšanā. Vispār jau esmu no šīs puses, skolā gāju tepat Aizdzirē.
Cik jums bija gadu, kad apprecējāties?
Rasma: -Mums abiem bija deviņpadsmit gadu. Bijām ļoti jauni. Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, varu teikt,
ka mūsu kopdzīve bijusi laimīga. Ir gājis

Rasma un Antons Pilipāviči 2017.gada 29. aprīlī un jaunības laikos
visādi, esam strīdējušies, kur nu bez tā,
bet vienmēr esam pratuši izrunāties, ja
kādas domstarpības bija. Savu sāpi izrunājām un sapratāmies labi. Mums ir divi
bērni- meita un dēls un trīs mazbērni,
divi jau lieli, viens vēl maziņš.
Un kāda ir Jūsu labās kopdzīves

recepte?
Rasma: - Mēs viens otram pielāgojamies un piedodam. Dzīvē daudz kas
ir jāpiedod. Ir tādi momenti bijuši, kad
gandrīz šķirties gribas, bet apdomājoties, nē, nē, tas neder, jādzīvo tālāk kopā.
turpinājums 14.lpp.

14.

NOVADA STĀSTI

turpinājums no 13.lpp.

Mums bijusi liela mīlestība vienam pret
otru. Mans vīrs prot piedošanu paprasīt
un tad atkal viss ir labi. Esam priecīgi
par saviem bērniem, gan dēls ir labs un
vedekla, gan meita un mazbērni. Mans
vīrs ir nācis no septiņu bērnu ģimenes,
savukārt, mēs ar brāli divatā uzaugām.
Ar vīru sadraudzējāmies prakses laikā Kursīšu saimniecībā, kad mācījos
par zootehniķi Saldus tehnikumā un tā
mūsu dzīves ceļš kopā savijās. Svarīgs
mūsu dzīvē ir bijis 29 datums, divdesmit
devītajā aprīlī apprecējāmies, 29.aprīlī
mūsu meita piedzima un 29.septembrī
dzimis mūsu dēls.
Antons, iesaistoties sarunā, ļoti vēlējās izstāstīt viņa un Rasmas iepazīšanās
stāstu.
Antons: - 1961.gadā es strādāju padomju saimniecībā Kursīši par šoferi un
vienā jaukā dienā saimniecībā ieradās
trīs praktikantes no Saldus zootehnikuma. Vairāki šoferi bijām jauni, neprecēti, visiem acis kvadrātā uz jaunajām
meitām. Katram šoferim bija pastāvīgs
gruzčiks, un manējais arī sāka tēmēt acis
uz praktikantēm, īpaši uz Rasmu. Es jau
arī metu acis uz Rasmu, domāju- derētu kaut kā iepazīties, bet, kas pirmais
brauc, tas pirmais maļ! Pēc kādām dienām mans pārinieks Ilgonis atnāk uz
darbu dusmīgs, negrib ne kraut, ne ko
citu darīt. Nevajag man tās praktikantes,
saka, tukša runa ar tām! Es atviegloti uzelpoju- paldies Dievam- nevajag līst, kur
nevajag! Tagad man zaļais signāls iedots!
Man bija jābrauc uz Ezeri pēc maizītes
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un strādnieki jāvadā, bet viņas jau no
rīta piecos pie galvenās zootehniķes devās atskaitīties. Meitenes dzīvoja kādus
divus kilometrus no kantora. Viņas iznāk no kantora, es gaidu uz ceļa, tur tāds
uzkalniņš, lēnām braucu ar domu, piedāvāšos pavest kādu gabaliņu… Savam
gruzčikam vēl noprasu, ar kuru viņš īsti
draudzēties gribējis, ar Rasmu vai ar to
otru, ko par Skaidrīti sauca… Viņš man
atbild, ka ar Rasmu, bet tā esot tukša
loze, neesot iekšā…. Es viņam saku, bet
tu pamēģini draudzēties ar Skaidrīti,
varbūt tur kas iznāks! Otrā dienā man
jāpārvadā sivēni no fermas uz fermu, es
piedāvāju Ilgonim iedot mašīnu, lai viņš
var piecirst kanti Skaidrītei, kas nozīmēta pie manis tos sivēnus vadāt. Rasmai tai dienā govis bija jāgana. Ilgonis
mani uz lauku aizved, es viņam atdodu
mašīnu… bet laikam priekšnieks bija
pamanījis, ka neesmu pie stūres un nolēmis pārbaudīt, kur tā otra praktikante.
Tur tāds ceļa līkumiņš, un es pamanu,
ka direktora bobiks brauc šurpu. Ko es,
grāvī iekšā slēpties, direktors piebrauc
un sauc- lien ārā! Kas man cits atlika,
lienu arī! Viņš man saka- man liekas, ka
dispečere tevi šodien nozīmēja sivēnus
vadāt, nevis govis ganīt! Es taisnojos, bet
direktor, man tā sanāca…. Direktors bija
kara veterāns un staigāja ar štoku. Tā nu
viņš novicina štoku un saka- zini, ja kas
notiks, tas štoks nāks pār tavu muguru!
Kad prakse beidzās un praktikantes aizbrauca, Rasma mani uzaicināja
uz savu izlaidumu, bet es maizi vedot,
dienas trīs pirms izlaiduma, izšenkelēju

kāju. Kāja kā arbūzs, es mammai saku,
liec kādas kompreses, karināju kāju
griestos, lai uz izlaidumu tieku, bet nekā
nebija, tā arī netiku!
Domāju, nu tā- pasaulei gals klāt!
Viss beidzies, meiteni vairāk neredzēšu,
kas zina, kur viņu pēc izlaiduma darbā
nozīmēs, uz kuru Latvijas malu… Vienā jaukā dienā, direktors man saka, kur
diez tā meitene Rasma nozīmēta… Es
viņam- un kāpēc jūs, direktor, tā prasāt? Viņš- tāpat vien. Bet izrādījās, ka
viņš bija pieprasījis to meiteni darbā uz
saimniecību par zootehniķi. Es atbraucu
no Rīgas vakarā piecos, ieeju pie dispečeres un viņa man paziņo, ka jābrauc uz
Kandavu. Es dusmojos, kāda Kandava,
es jau Rīgu esmu izbraucis, vakars klāt,
pietiek strādāts! Viņa paģēr man doties
pie direktora, es dusmīgs pretī- nebaidi
mani ar direktoru, es uz nekādu Kandavu nebraukšu, kāda krava pievakarē
Kandavā var būt! Viņa man – kad aiziesi
pie direktora, tad dabūsi zināt, kas par
kravu!
Es ieeju kabinetā un palieku mēmstā taču Rasma, kas tur stāv! Nu ir viņa,
patiešām! Izrādās, direktors bija viņu
pieprasījis un man neko nebija sacījis,
viņš laikam bija pamanījis, ka patīkam
viens otram.
Aizbraucu uz Kandavu pēc mantām,
atjurģoju Rasmu uz Kursīšiem un tā līdz
šai dienai laimīgi esam kopā! Tas bija
Dieva pirksts, ka satikāmies! Liels paldies direktoram par viņa tālredzību!
Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
20.maijā
No plkst.11:00 Zantes pagasta svētki “Ceriņziedu laimīti meklējot”- Zantes sporta
laukumā, Zantes kultūras namā
19:00 Koncerts “Bez mākoņiem”- aktieri
Intars Rešetins un Ērika Eglija- Zantes
kultūras namā
19:00 Muzeju nakts “Laika rats”- Kandavas novada muzejā
Koncerts un gardēžu vakariņas ar pianistu Andreju Osokinu un viņa mūzām– Rūmenes muižā
26.-28.maijs
Kandavas novada svētki 2017. “Lustīga
dzīvošana”
26.maijā
Ielūgums sešgadniekiem uz pirmo tikšanos bibliotēkā- Zantes pagasta bibliotēkā
26.maijā
18:00 Zinātniskā konference “Kurzemes
pilsētu tiesības”- Kandavas novada muzejā
28.maijā
14:00 Kandavas Trakais brauciens – Kur-

šu pilskalns( Velna gulta)
27.-28.maijā
Abavas ceļotāju dienas - No Kandavas
caur Sabili un Rendu līdz Abavas ietekai
Ventā! Upe un ieleja - ar auto, velosipēdu,
kājām, laivās...1.jūnijā
19:00 Kandavas Deju skolas sezonas noslēguma koncerts “Krāsainie sapņi”- Kandavas kultūras namā
4.jūnijā
16:00 Dziesmu spēle ar jokiem “Kāzas,
kāzas…”- ieejas maksa iepriekšpārdošanā 8,- eiro, pasākuma dienā 1-,- eirobrīvdabas estrādē “Ozolāji”
10.jūnijā
Cēres pagasta svētki un sporta svētki
SPORTS
15.maijā
15:00 GDA čempionāts Kandava 2017.Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā
30.maijā
16:00- 18:00

Orientēšanās sporta seriāls ZIG-ZAG
Kandavā- pulcēšanās pie Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma peldbaseina
1.jūnijā
Pirmskolas vecuma bērnu Olimpiskā diena Kandavā
IZSTĀDES
Līdz 23.05. Valdas Sirmās fotogrāfiju izstāde “Pavasara ziedi”- Kandavas novada
muzejā
Līdz 31.05. “Mana un Tava Latvija”- Stāsti par Latviju un latviešiem A.Dzeņa
P.Brieža, V.V.Dreimaņa un citu novadnieku grāmatās- Zantes pagasta bibliotēka
Līdz 31.05. K.Kirillovas Mākslas skolas
tekstila nodaļas noslēguma semestra darbi- Zemītes pagasta bibliotēka
Līdz 26.05. Lindas Romanovskas darinātie māla trauki- Zemītes pagasta bibliotēka
20.05.- 30.06. Jolantas Balodes gleznu
izstāde “ Mana krāsu palete”- Zantes kultūras nams
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AICINA MUZEJU NAKTS “LAIKA RATS”
20.maijā plkst. 19:00 uz kārtējo
Muzeju nakti aicina Kandavas novada
muzejs. Šogad programmā:
Muzikālā stunda ar Initu Jansoni
Inita Jansone ir jauna latviešu izpildītāja un dziesmu autore, kura apvieno
dažādu dzejnieku darbus ar brīžiem
smeldzīgām, brīžiem romantiskām melodijām, un ģitāras un ukuleles skaņām.
Viņas radītā mūzika ļauj izkāpt no ikdienišķā, un tā vietā sapņot, raudāt, iemīlēties, vai aizmirst. Pirmais koncerts
notika 2015. gada februārī, un, kopš tā
laika, mainoties gan pavadošajam sastāvam, gan pašām dziesmām, izveidojies
unikāls muzikālais skanējums. Dzīvā
mūzika rada īpašu kopības sajūtu, bet
akustiskais skanējums ļauj netraucēti
novērtēt dziesmās izmantoto dzejoļu
tekstu. Starp izmantotajiem tekstu au-

toriem var minēt gan latviešu klasiķus
Frici Bārdu, Raini, Aspaziju, un Annu
Saksi, gan tādu leģendāru autoru kā
Rabindranats Tagore, kura nelielais
krājums „Dārznieks” piedod kopējai izlasei jaunas nokrāsas. Initas Jansones
dziesmas klausītājiem sniedz iespēju
baudīt gan latviešu oriģinālmūziku, gan
dažādu dzejnieku – klasiķu darbus, kuri
ieguvuši jaunu, muzikālāku skanējumu,
iespējams, atklājot jaunas vai apslēptas
to nokrāsas.
Nakts ekskursija:
Nakts ekskursijā “Zudis laikā” vēsturnieka Agra Dzeņa vadībā aplūkosim
vietas Kandavas vecpilsētā, kur atradušās nojauktās vai citādi bojā gājušās
dzīvojamās un saimniecības ēkas, iepazīsim šo ēku funkcijas, izskatu un izzušanas apstākļus.

Radošās darbnīcas:
Biedrība “7 balles” piedāvās apmeklētājiem izgatavot vēja zvanus un nozīmītes. Vēja zvanus piedāvājam veidot no
pārgriezto pudeļu augšdaļas. Darbnīcas
krājumos ir daudz dažādu formu un
krāsu pudeļu daļu, atliek vien izvēlēties.
Zvana mēlītē veram koka ripiņu krelles.
Vēl astē jāpieliek kāds karodziņš, lai vējam kur ieķerties.
Savu, neatkārtojamu nozīmīti zīmējam uz balta papīra, ko pēc tam iepresējam nozīmītes sagatavē. Ir trīs izmēru
nozīmīšu sagataves. Esam sagatavojuši
arī dažādus nozīmīšu rakstus izkrāsošanai.
Spēle “Vai pazīsti Eduardu Veidenbaumu?”
Izspēlēt šo spēli Jums piedāvās krājuma glabātājas Ināra Znotiņa.

KANDAVAS JAUNIETI, PILNVEIDO SAVAS KOMPETENCES
SEMINĀROS
Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Nagla savas
durvis vēra 10. maijā pirms pieciem
gadiem. Jaunatnes centrs ir bijis atvērts visiem, kuri vēlas līdzdarboties.
Tas ir bijis atspēriena punkts daudziem jauniešiem, lai spētu realizēties
dzīvē un varētu ne tikai veiksmīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, bet arī to veidotu. Tieši ar šādu ideju kādreiz aktīvie
jaunieši vēlas būt Kandavā un dalīties ar
savu laiku un enerģiju, atbalstot jauniešus Kandavā!
Šī gada maijā Jauniešu centrā Nagla
tiks realizēti kompetenču celšanas pasākumi, kuros jaunieši dažādās aktivitātēs
varēs atklāt sevī potenciālu augt.
Piektdien, 12. maijā plkst. 18.00 jauniešiem būs iespēja diskutēt, par to, kas,
viņuprāt, ir līderis, un kā tieši attīstīt
sevī attiecīgās īpašības un prasmes.
Ceturtdien, 18. maijā plkst.18.00
tiks apskatīta komunikācijas prasmju
nozīmība, un kā tās atraisīt.
Ceturtdien, 25. maijā plkst. 18.00

uzzināsim, kas ir projekts, un kā ar tā
palīdzību realizēt savas idejas un plānus.
Piektdien, 2.jūnijā plkst.18.00 jauniešu uzmanība tiks vērsta un informācijas kritisku izvērtēšanu, lai mēs kā
sabiedrības locekļi būtu ne tikai zinoši
un aktīvi, bet arī kritiski pret apkārt notiekošo.
Pēc šiem kompetenču celšanas semināriem, vasarā jaunieši tiks aicināti
būt kopā, lai veidotu projektus. Iespējams tie būs saistīti ar brīvprātīgo darbu,
lai sakoptu kādu Kandavas vietu. Iespējams- ar uzņēmējdarbību vai brīvdabas
kino. Varbūt jaunieši dzers kafiju ar politiķiem. Tā būs viņu brīva izvēle.
Projektu caurstrāvo neformālās izglītības instrumenti, kas ir spēcīgs elements, lai sniegtu jauniešiem papildus
iespējas. Tā ir pieeja, kurā jauniešiem
ir iespēja papildināt formālajā izglītībā
iegūto pieredzi ar iemaņām un papildu
kompetencēm. Tā ir mācīšanās darot,
ar uzsvaru uz individuālo interešu attīstīšanu, un ar mērķi - veicināt jauniešu

personības attīstīšanu. Dalībnieki aktīvi
iesaistās mācību procesā un piedalās pēc
brīvprātības principa. Ar dažādām aktivitātēm tiek veidota jauniešu vērtību sistēma, tiek apgūtas prasmes un iemaņas,
kuras attīstīta jauniešus kā pilnvērtīgus
sabiedrības locekļus.
Mums ir nepieciešami precīzi matemātiķi, fiziķi, mūziķi un citi profesionāļi, bet viņus darba vidē, karjerā un
dzīvē papildus pavadīs kompetences,
kas paaugstinās to konkurētspēju darba
tirgū. Jauniešu centrā ielūkosimies, kas
ir prasme būt līderim, kā virtuozi pārvaldīt komunikācijas tehnikas, izsvērti
pieiet informācijai, kas pieejama, kā arī
realizēt projektus. Projektus sabiedrībai,
dzīvei, darbam!
Tiekamies Jaunietis – sev un savai
pilsētai! Tiekamies Zīļu ielā 2, Jauniešu
centrā Nagla. Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu zelma.sergejeva@gmail.
com. Semināri tiek īstenoti Jauniešu
attīstības programmas Go Beyond ietvaros.

UZŅĒMĒJI AICINĀTI PALĪDZĒT KANDAVAS NOVADA
SKOLĒNIEM TIKT PIE UNIKĀLA DIZAINA DIENASGRĀMATĀM!
Veicināt skolēnos radošo domāšanu, ļaujot viņiem pašiem veidot savas
skolas tēlu – ar šādu mērķi Kandavas
un citos Latvijas novados šobrīd tiek
īstenots projekts „Dienasgrāmata
2017”.
Kandavas novada skolas, kuras piedalās šajā projektā, sadarbojoties ar

saviem skolēniem, kopīgi veido individuāla dizaina un satura dienasgrāmatas.
Tas nozīmē, ka dienasgrāmatu izskatu
ļoti lielā mērā ietekmē un nosaka katras
skolas skolēnu radošās idejas, kas visbiežāk izpaužas dažnedažādos krāšņos
zīmējumos.
Te, protams, svarīgi piebilst, ka tām

Latvijas skolām, kas piedalās šajā projektā, šīs unikālās dienasgrāmatas tiek
izgatavotas par samazinātām izmaksām.
Un par to, savukārt, vislielākais paldies
sakāms katra novada uzņēmējiem, kas
šo ideju atbalsta, sniedzot arī savu artavu to tapšanā. No Kandavas novada
Turpinājums 16.Lpp.
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skolām savu dalību šai projektā šobrīd
jau ir apstiprinājusi Kandavas internātvidusskola, Zantes pamatskola. Tāpēc
veiksmīgai dienasgrāmatu izgatavošanas procesa norisei aicināti pievienoties
Kandavas novada uzņēmēji, kas vēlētos
palīdzēt konkrēto skolu skolēniem tikt
pie pašu veidota dizaina unikālām dienasgrāmatām.
Jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu projekts visā Latvijā veiksmīgi noris jau trešo gadu pēc kārtas. Un – gan skolu, gan
arī uzņēmēju interese – par to arvien
pieaug. Jautāsiet – kāpēc tā? Jo papildus
skolēnu radošās domāšanas veicināšanai šis projekts nozīmē arī dienasgrāmatu drukātās versijas saglabāšanu mācību
procesa ietvaros. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās daudzas skolas
savu ierobežoto finanšu dēļ no drukātajām dienasgrāmatām pāriet uz elektroniskajām dienasgrāmatām, piemēram,
e-klasi. Taču tādējādi skolēnam izpaliek
viņa pirmais taustāmais dokuments –
drukātā dienasgrāmata. Un šis dokuments taču ir svarīgs! Tajā pats skolēns
var sarakstīt visus uzdotos mājas darbus, kā arī skolotāji – nodot kādu nozīmīgu informāciju vecākiem, kas dažādu
apstākļu dēļ, iespējams, nevar izmantot
e-klasi. Pie tam – drukātā dienasgrāma-

Roberta Klēpja veidotais dienasgrāmatas dizains
ta iemāca skolēnam rūpes un atbildību,
kas noderēs arī turpmākajā dzīvē, rīkojoties ar citiem dokumentiem.
Lai atbalstītu Kandavas novada skolas projektā „Dienasgrāmata 2017”, Kandavas uzņēmēji laipni aicināti sazināties
ar projekta īstenotājiem – sabiedriskā

labuma organizāciju „Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks”, sūtot
vēstules e-pastā: info@liepuzip.lv vai sazinoties pa tālr.: 20004399.
Maruta Dene
LiepUZIP pārstāve

KOPDZĪVES RECEPTE - PAKLUSĒT, NEDZIRDĒT,
NESTRĪDĒTIES PRETĪ
Tieši 13.maijā, tāpat kā pirms
piecdesmit gadiem, savas Zelta kāzas
nosvinēja kandavnieki Ilze un Hugo
Jurševski.
Viesojāmies pie viņiem dažas dienas
pirms apaļās kāzu jubilejas, lai kopīgi izritinātu atmiņu un atziņu kamolu, parunātu par dzīvi no asarām līdz smiekliem.
No kuras puses esat ieradušies
Kandavā?
Ilze: Esmu īstena tukumniece, dzīvoju Tukumā pie tirgus, Kalna jeb čigānu ielā, atceros ka čigānīši dziedāja serenādes. Ģimenē uzaugām kopā ar brāli,
kas bija divus gadus vecāks, mamma
bija grāmatvede, bet mans tētis oficiāli
skaitās bez vēsts pazudis karā. Kad man
bija divpadsmit gadu, mamma apprecējās otrreiz un mani uzaudzināja patēvs.
1945.gada 9.maijā beidzās karš, bet es
piedzimu 12.maijā. Varat iedomāties,
kā mamma mani iznēsāja! Savu tēti es
neesmu redzējusi. Bija smagie kara laiki, bet bērni tomēr dzima! Tagad, kad
visa kā gana, to nevar un šo nevar! Tad
naudas nav, tad nav, kur dzīvot. Bet ja tā
padomā, kā toreiz bija!
Hugo: Es, savukārt, esmu no Skrundas. Man bija liela ģimene- trīs brāļi un

četras māsas. Esmu vecākais brālis, man
ir viena īstā māsa, bet pārējie ir pusbrāļi
un pusmāsas. Mana mamma bija mājsaimniece, savu tēvu es nepazīstu, mani
tāpat kā Ilzi audzināja patēvs. Savu īsto
tēvu fotogrāfijā pirmoreiz ieraudzīju astoņpadsmit gadu vecumā. Kara laikā viņam bija izdevies noslēpties no iesaukšanas krievu un vācu armijā. Jau pēc
kara beigām, 1945.gada rudenī, tēvs aris
lauku, kad ieradušies čekisti, aizveduši
viņu sev līdzi un pēc kādas nedēļas viņa
sakropļoto līķi, mežā atrodot, tikai pēc
drēbēm atpazinuši. Šo stāstu es uzzināju no savas tantes, jo mamma man neko
nebija stāstījusi.
Kur jūs abi sastapāties un iepazināties?
Ilze: Satikāmies Kandavā. Biju pabeigusi vidusskolu, nebiju īsti izlēmusi,
ko tālāk darīt un Kandavā vēra vaļā radio rūpnīcu, uz šejieni no malu malām
saplūda jauni cilvēki. Mēs no Tukuma
ieradāmies trīs meitenes, mūs vēl saukāja par trakajām tukumniecēm. Strādāju
4050.iecirknī pie maiņkondensatoriem.
Nācās arī doties mācīties neklātienē uz
Rīgas elektromehānisko tehnikumu.
Hugo: Pēc pamatskolas beigšanas,

gadu nostrādāju, mans patēvs bija ļoti
stingrs, smaga rakstura, sacīja, ka izglītība nav vajadzīga, jāstrādā. Ģimene
bija liela, valdīja šausmīga nabadzība,
strādāju meliorācijā, celtniecībā, visur
kur. Sapratu, ka ja neaiziešu mācīties,
tad turpat grāvjos arī palikšu. Man bija
laba rekomendācija, lai iestātos Liepājas mākslas vidusskolā bez iestājeksāmeniem. Kad uz turieni aizbraucu,
noskaidrojās, ka kopmītnes skolai nav,
pašam par dzīvošanu jārūpējas. Sapratu, ka ar to, ko biju nopelnījis, īrēšanai
nesanāks. Par laimi, satiku savu klases
biedru, kas bija iestājies Kandavas tehnikumā. Viņš sacīja, ka Kandavā ir gan
kopmītnes, gan stipendija. Tā nokļuvu
Kandavā, nokārtoju iestājeksāmenus un
tiku uzņemts mehāniķos.
Ilze: Iepazināmies sportojot. Es
sportoju, viņš sportoja…
Hugo: Ilze startēja vieglatlētikā, basketbolu spēlēja, pa mačiem braukāja.
Ilze: Manas disciplīnas bija sprints
un tāllēkšana. Hugo- 1500m un 3000m
skriešana, 10 kilometru soļošana. Startējām rajona izlasē.
Tātad pa sacensībām braukājot arī
sapazināties?
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Hugo: Es biju ļoti kautrīgs, meitenes
man, protams, patika jau pamatskolā,
bet es biju parasts zēns, ar vienu kreklu
un biksēm visu gadu nostaigāju, neuzdrošinājos meitenēm tuvoties. Domāju,
ko es sacīšu, kā uzrunāšu!
Ilze: /smejas/ It kā gājām uz randiņiem, bet kā tas viss sākās, nemaz īsti
neatceros!
Hugo: Labāk saki, ka negribi atcerēties! Es atceros! / abi smejas/ Ilzei bija
draudzene, kurai bija jubileja, un viņa
man pačukstēja, lai es arī atnākot. Protams, ka es aizgāju, viņa pienāca pie manis… tā tas sākās… Mačos jau arī viens
otru redzējām, paslepus pētījām…varbūt tad tā doma, ka varētu parunāties,
radās.
Cik ilgi cerējāties, kamēr līdz kāzām tikāt?
Ilze: Diezgan laiciņš pagāja...
Hugo: Ilze dzīvoja rūpnīcas kopmītnēs, es pie viņas piestaigāju, pie loga
pagrabinājos, jo pa durvīm nevarēja
iet, bija barga komendante, Ilze iznāca,
gājām pastaigāties. No kopmītnēm, pa
taciņu līdz Čužu purvam, pa Abavmalu
līdz tālajam galam, sabučojāmies un atkal nācām atpakaļ. Un tā – divus gadus!
Un kā tu Ilzi bildināji?
Hugo: Tā kā filmās, tā tas nenotika.
Ilze: Huga jau smejas, ka es viņu apprecēju!
Hugo: Ko tur daudz, ja jāprecas, tad
jāprecas! Katrā ziņā, es esmu laimīgs, ka
viņa mani apprecēja. Kāzas notika Tu-

kumā pie Ilzes vecākiem, otrā stāvā bija
klāti galdi, muzikanti spēlēja, sētā visi
dancoja.
Ilze: Bija silts pavasaris, mūsu kāzu
diena bija īpaši skaista, kleitiņās varējām
līdz vēlai naktij priecāties. Spēlēja puišu
orķestris no tehnikuma.
Hugo: Mūsu vedēji bija Juris Kalniņš
ar sievu Astrīdu. Viņš bija mans kursa
audzinātājs.
Un tad ģimene papildinājās ar bērniem!
Ilze: Jā, piedzima meita Vita, tad dēls
Arnis.
Hugo: Pēc tehnikuma beigšanas
tehnikuma toreizējais direktors Vilnis
Kleinbergs paturēja mani tehnikumā
darbā. Par to biju ļoti priecīgs. Padomju ielā uz stūra ar Kūrorta ielu, iedeva
mums vienistabas dzīvoklīti. Tur piedzima mūsu meita, bet vēlāk mums iedeva
dzīvokli pie tehnikuma, Arnis bija pirmais bērns, kas jaunajā mājā piedzima.
Kandavā esam dzīvojuši septiņās vietās,
mūsu patreizējā māja ir astotā. Uz šo
māju es ilgi skatījos, tāda pamesta stāvēja. Valstī toreiz notika pārmaiņas, PSRS
izjuka, kartinga izlase izjuka, bet mana
enerģija palika, vajadzēja kaut kur citur
to ielikt. Ieliku to šīs mājas atjaunošanā,
viens pats to arī uzbūvēju, lēnām un pamatīgi. Ar domu, lai būtu labi un silti, lai
esmu neatkarīgs. Nu jau gadus divdesmit te dzīvojam.
Kādas profesijas dzīvē izvēlējās
jūsu bērni?
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Ilze: Vita izmācījās par medmāsu,
pastrādāja kādu laiciņu, tad bērni sāka
dzimt un, kad tie paaugās, neklātienē
pabeidza psihologus. Patreiz strādā Sociālās integrācijas valsts aģentūrā par
psiholoģi. Arnis pabeidza Kandavas
tehnikumu, iestājās fizkultūras institūtā,
bet nepabeidza. Bija nopietni pievērsies
sportam, brauca ar kartingu, vēlāk autosportā.
Hugo: Es jau nemaz negribēju, ka
viņš kartingam pievērstos, zināju, ko tas
prasa. Viņam bija labi rezultāti sporta
dejās. Bet vilkme uz autosportu bija lielāka! Tam tika veltīti daudzi gadi. Tagad
Arnis strādā Latvijas Gaisa satiksmē.
Mums ir piecas mazmeitas, un es par
to priecājos, labi, ka nav mazdēli, atkal
vilktu uz sportu, tur aizietu i nauda i
laiks!
Ilze: Trīs mazmeitas dzīvo ārzemēs,
divas Latvijā. Vitas dvīņu meitenes
dzīvo un strādā Vīnē. Sintija pabeidza universitāti, Tīna vēl mācās trešajā
kursā neklātienē, studē valodu uzbūvi
un fonētiku. Perfekti apguvusi arī vācu
valodu. Sintija ir precējusies ar austrieti
Stefanu, mazmazbērnu mums vēl nav
dāvājusi. Vitas vecākā meita Elīna dzīvo
Londonā un strādā modeļu aģentūrā.
Arņa meita Beāte studē medicīnu.
Hugo: Ritīgs mācību monstrs! Es pa
visiem tehnikuma gadiem tik daudz nemācījos, viņa nopietni pieiet šim procesam. Pirms tam viņa ar izcilību pabeidza
franču liceju. Viņa saka, ka valodu prasTurpinājums 18.Lpp.
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me dzīvē vienmēr noderēs! Beāte ir ļoti
komunikabla, savā mammā atsitusies.
Ilze: Patrīcija pabeidza vidusskolu,
tagad gadu strādā reklāmas birojā un
gatavojas studēt neklātienē, strādās un
mācīsies.
Kā jums liekas, kādi bijuši šie piecdesmit kopā pavadītie gadi?
Ilze: Skaisti. Slikto jau parasti aizmirst un tā labā ir bijis daudz.
Hugo: Man jāsaka liela pateicība
sievai, jo viņa toreiz jaunībā no sporta
atteicās par labu man. Ilzes draudzenes
tukumnieces aizgāja spēlēt uz TTT, tomēr Ilze bija lēmusi, ka nebūs sporta
vergs un es esmu priecīgs un pateicīgs,
ka viņa atļāva ar sportu nodarboties
man. Mans mūžs sportā arī pavadīts.
Praktiski ilgus gadus mājās esmu bijis
ļoti maz, pa plašo Padomju Savienību
mačos braukāju, ar PSRS kartinga izlasi
pa sociālistiskajām valstīm. Kad bērni
bija maziņi, un es ar formulu mačos piedalījos, Sanktpēterburgā, Kijevā, Ilze ar
bērniem brauca man līdzi. Kamēr man
gāja treniņi vairākas dienas, viņa ar mazajiem viena pati pilsētas apguva.
Ilze: Jā, tagad to atceroties, liekas
neticami, ar diviem maziem bērniem,
ar sabiedrisko transportu visas malas
izbraukāju un kājām izstaigāju, karte
rokās un - uz priekšu! Īpaši Kijeva man
patika! Sofijas katedrāle, strūklakas.
Hugo: Visu plašo tēvzemi izbraukā-

SPORTS
jām ar kartingistiem. Kā kartingu sezona beidzās, ar trijām mašīnām, sportisti
un ģimenes ar bērniem, uz Kaukāzu,
Krimu, Sevastopoli, Melnās jūras piekrasti izbraucām līdz Azovas jūrai. Pie
Melnās jūras, Adlerā atpūtāmies vairākas dienas. Tas bija skaisti!
Ilze: Kā var teikt, ka slikti dzīvojām!?
Brīnišķīgs laiks bija!
Un kāda ir jūsu kopdzīves recepte ar
kuru gribētu padalīties ar citiem?
Hugo: Es domāju, ka galvenā recepte
ir šāda. Tā kā man ir diezgan nepatīkama daba…
Ilze: /iesprauž vidū/ Lai neteiktu
vairāk!/ abi smejas/
Hugo: …Ilze vienmēr piekāpusies,
pielāgojusies…
Ilze: Daudz ko nedzirdu, paklusēju,
vienkārši aizeju uz otru istabu, kad viņš
uzliesmo.
Hugo: Es esmu samaitāts ar to
sportu, atklāti runājot. Atceroties sevi
jaunībā, tāds nebiju. Bet sports paņem
nervus, savākt komandu, atbildēt par visiem. Ar bērniem ir vienkārši, bet kad
viņi nāk lielāki… Mans secinājums ir
šāds, jo tu pret cilvēkiem izturies labāk,
jo viņi lielākas ziepes tev taisa. Esmu to
daudzkārt piedzīvojis. Un tas jau sakrājas! Es pats apzinos, kāds esmu kļuvis, neuzticos cilvēkiem, esmu pārlieku
skarbs.
Ilze: Strādāt kopā ar Hugu es negribu, kaut vai tā būtu vienkārši dārza rak-

šana, jo es neko viņa uztverē nemāku.
Hugo: Ilzei nepatīk, ja viņu pamāca!
Ilze: Tad es saku- liecies mierā, daru
nepareizi un kas tev ar to!
Hugo: Bet man žēl, ka viņa mocās…
Mans tēvs ar mammu arī kopā strādājot varēja līdz asarām sastrīdēties. Bet
kopā dzīvošana jums labi padevusies,
līdz zelta kāzām jau nodzīvots!
Ilze: Jā, tā ir! Un tā kā es zinu, ka
blakus strādāt nevaram, tad mēs mierīgi
strādājam katrs savā dārza stūrī, viens
otru netraucējot. Lielās lietās viss ir kārtībā.
Hugo: Tā ir pavisam cita opera, protams!
Ilze: Kā var teikt, ka būtu slikta dzīve?! Es vienmēr zinu, lai notiktu, kas
notikdams, viņš mani atbalstīs, palīdzēs,
nepametīs. Ir daudzas reizes tādas bijušas.
Hugo: Piemēram, iemācījos špricēt,
jo Ilzei bija tāda nepieciešamība, māsiņa
solījusi būt tikos un tikos, bet kā nav tā
nav, ņēmu pats šprices rokā un viss notika… Es apzinos savus gadus un to, ka
mūsu kopdzīves laikā tik daudz esmu
bijis projām no mājām, tāpēc gribu tos
gadus, kas man atlikuši, pavadīt mājās.
Labāk uztraukšos par līdaku, kas norāvusies, nekā konsultēšu kādu jauno autobraucēju un uztraukšos par viņu trases malā. Veltīšu laiku sievai!
Intervēja Dagnija Gudriķe

KANDAVAS KAUSS KARTINGĀ 2017
1.maijā Kandavas kartodromā notika Kandavas kausa
izcīņa kartingā.
Atklājot pasākumu tā organizētāji uzsvēra, ka priecājoties par to, ka tradīcija 1.maijā rīkot Kandavas kausa izcīņu
kartingā atkal atdzimst. Kartinga tradīcijas Kandavā ir senas,
no pašiem šī sporta pirmsākumiem Latvijā, kad Kandava pat
tikusi dēvēta par kartinga galvaspilsētu.
Toreiz kartinga sekcija Kandavā ļoti sekmīgi darbojās
lauksaimniecības tehnikumā pasniedzēja Alfreda Petroviča
un Hugo Jurševska vadībā, bet pašu pirmo kartingu uzbūvēja
Laimonis Tropiņš tālajā 1965.gadā. Kartinga trase Kandavā
tika uzbūvēta 1972.gadā. Kandavas tehnikuma kartingisti izcīnīja godalgotas vietas Latvijas, Baltijas un PSRS čempionātos, bet četri no viņiem- R.Gudriķis, A.Bērziņš, N.Grasbergs
un A.Jurševskis vairākus gadus startēja PSRS izlases sastāvā
Sociālistisko valstu Draudzības kausa izcīņas sacensībās.
Kandavas kauss 2017. tika izcīnīts vairākās gokartu klasēs, tostarp uz starta stājās arī 11 kartinga veterāniE.Skulte, E.Surgofts, N.Grasbergs, Ē.Gasparovičs,
Ā.Zapackis, A.Jurševskis, R.Gudriķis, A.Bumbulis, A.Lēnerts,
V.Šlegelmilhs, V.Šalms, bet līdzjutēju lomās iejutās kartingistu dzīvesbiedres, bērni un mazbērni, kā arī vēl vairāki bijušie

Uz goda pjedestāla visi kartinga veterāni
kartingisti ar kādreizējo PSRS izlases treneri Hugo Jurševski
viņu vidū.
Kā atzina bijušie kartinga spices braucēji, tās bijušas negaidīti labas un patīkamas emocijas, rosinot seno cīņas garu un
asas izjūtas trases līkločos.
Dagnija Gudriķe

NOSKAIDROTI UZVARĒTĀJI ZĀLES SPININGOŠANĀ
27.aprīļa pievakarē Kandavas sporta hallē norisinājās zāles
spiningošana, kur dalībnieki sacentās 9 ieskaites disciplīnās.
Labākie spiningotāji tika noskaidroti vairāku stundu garās

sacensībās un tie ir:– 1.vietā Ģirts Bērziņš (Kandava), 2.vietā
Andris Zaļevskis (Kandava), 3.vietā Uldis Krautmanis (Kandava).

SPORTS
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19.

VIEGLATLĒTIKAS SEZONA STADIONOS SĀKĀS AR KURZEMES
KAUSU IZCĪŅU ŠĶĒPMEŠANĀ
Jau tradicionāli, ka Kandavas novada BJSS vieglatlētiem, stadionu sezona sākas ar Kurzemes kausu izcīņu
šķēpmešanā. Šogad Kurzemes kausu izcīņas sacensības
notika 28.aprīlī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
stadionā.
Sacensības notika piecās vecuma grupās, kopā pulcējot
80 jaunos vieglatlētus. Kuplākais dalībnieku skaits bija tieši
jaunākajās grupās, jo vecāko grupu vadošie šķēpa metēji, tai
skaitā arī mūsu audzēkne Ieva Annija Stepiņa, vēl atrodas treniņnometnēs dienvidu zemēs.
No mūsu audzēkņiem augstāko vietu- otro U-14 vecuma
grupas meitenēm izcīnīja treneres Elvīras Juhņēvičas audzēkne Everita Bukovska, 400g smago rīku raidot 24.40m tālu. Tikai nedaudz atpalika vēl viena treneres audzēkne Anna Parisa
Kaņepe, kura ar rezultātu 24.17m izcīnīja 3.vietu.
Vēl vienu medaļu- bronzas medaļu jaunākajā U-12 grupā izcīnīja trenera Andreja Grosa audzēknis Kristers Rozenbergs, kurš 400g smago šķēpu raidīja 19.56m tālu.
Vēl sporta skolas komandas sastāvā startēja Matīss Līkums, Rihards Jakubovics, Ģirts Konošonoks, Artūrs Jekovičs, Miķelis Muska, Kristers Grunte, Ralfs Kaņeps, Mariuss

Brīvkalns, Austris Vilmanis, Uģis Āboliņš, Valters Dankers,
Henrijs Besikirskis, Mareks Rasmanis, Reinis Neimands,
Roberts Vismanis, Rimants Jakubovics, Dita Hadaņonoka,
Alekss Panders.
Sacensībās startēja arī sportisti no Ventspils, Rīgas, Kuldīgas Talsiem un Mārupes.

NOSLĒDZIES KANDAVAS ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ
28. aprīļa vakarā tika noskaidroti Kandavas novada čempioni basketbolā.
Pirmajā spēlē tikās Kandavas BJSS 99 – RGR pluss, kur ar
rezultātu 80:73 pagarinājumā 3.vietu ieguva Kandavas BJSS
99 komanda.
Starp spēlēm notika 3 punktu metienu konkurss. Finālā iekļuva Renārs Ahentāls (BJSS 99) un Kristaps Gotfrīds
(„Kristaps”) 1.vietu izcīnīja Kristaps Gotfrīds („Kristaps”).
Spēlē par 1.vietu tikās SK „Kandava” – Kristaps, kur ar rezultātu 104:76 uzvarēja komanda „Kristaps”.
Čempionāta simboliskais piecinieks – Aigars Strāķis
(Kristaps), Artis Rudzītis (RGR plus), Roberts Rozentāls (SK
Kandava), Kristaps Ozols (BJSS 99), Kristers Goldmanis (BJSS
99), čempionāta labākais spēlētājs Guntars Strāķis (Kristaps).

REPORTĀŽA NO LIELĀS TALKAS DIENAS NOVADĀ
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KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Visskaistākās rozes ir domas
viens otram ko sūtam,vārdi,
kas sirsnības maigajā gaismā mirdz!
		

/S.Upesleja/

2017.GADA MAIJS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
2017.gada aprīlī reģistrēti 10 jaundzimušie 4 meitenes un 6 zēni:
Luīze, Justīne Anna, Nikola, Elīza, Luca,
Martins, Kristians Nikolas, Rihards Reino,
Martins un Ričards

Sveicam vecākus!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās maija jubilārus!

Kandavas novada dome

Lidija Lebedeva, Anna Antipova, Emma Opulinska,
Irēna Barkāne, Zigrīda Lūre, Milda Dišlere,
Ērika Plotko, Rasa Hofmane, Emīlija Frīdenberga,
Aina Vilumsone, Ilmārs Malevics, Juris Kreicbergs,
Velga Ķiršakmene, Skaidrīte Vītola, Inta Kravis,
Alfrēds Kārlis Hermanis, Biruta Grenevica,
Rita Krūmiņa, Laimonis Nordens,
Ēriks Beķeris, Jadviga Treikale

Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet,
Lai vēl ilgi, ilgi mirdz Jums zvaigznes,
Darbi veicas, gaišas dienas iet!…

Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Grāmatas “Kandava 100 gadu laika
griežos” tapšanai nepieciešamas
vēstures liecības
Vēloties sagādāt paliekošu dāvanu Latvijas simtgadei,
kopā ar muzeja darbiniekiem, iecerēts izdot grāmatu, kas atspoguļotu Kandavas dzīvi un spilgtākos notikumus no 1918.
līdz 2018. gadam. Grāmatā tiks publicētas atmiņas, fotogrāfijas, apraksti par Kandavas uzņēmumiem, spilgtām personībām, nozīmīgiem notikumiem pilsētas dzīvē. Tādēļ lūdzam
ikvienu, kam ir šādi materiāli “neturēt sveci zem pūra”, bet
sazināties ar grāmatas veidotājiem pa tālruņiem Tālr. 29457212, 26350440

Paziņojums par apkures avansiem!
Apkures sezona ir noslēgusies, arī šogad aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju un veikt avansa maksājumus par
nākošo apkures sezonu.
Klientiem, kuriem nav pamatparāda, sākot ar maija mēnesi tiks piestādīts avansa rēķins par apkuri 0,39 EUR / m2
bez PVN. Ja nevēlaties maksāt avansu par 2017./2018.gada
apkures sezonu, lūdzam paziņot, rakstot uz e-pastu: SIA_
KKP@inbox.lv vai pa tālr.: 63126072, 63126188.
Atgādinām, ka iemaksājot avansu par nākamo apkures sezonu, atvieglosiet maksājumu slogu ziemā.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

29.aprīlī Zelta kāzas nosvinēja
Vija un Juris Kondratjevi
8.maijā Dimanta kāzas svinēja
Milda un Arnolds Jantoni
13.maijā Zelta kāzas atzīmēja Ilze un Hugo Jurševski
Sveicam jubilārus!
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī
noslēgtas divas laulības un atzīmētas divas ievērojamas
kāzu jubilejas.
Kandavas novada dome
VAS “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka līdz aptuveni
21.05.17. uz Cēres ceļa un A10 krustojuma remontdarbu
dēļ kustība tiks organizēta vienā joslā tikai Cēres virzienā.
No Cēres uz Kandavu transporta kustība tiks organizēta pa
apvedceļu gar Kandavas staciju.

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017.gada aprīlī izdarīti 13
ieraksti miršanas reģistrā:
Eva Piusa (1965.), Viesturs Haferbergs (1936.),
Ausma Leijere (1928.), Māra Rudzīte (1939.),
Mārtiņš Celms (1935.), Jana Balode (1945) no Kandavas
Miervaldis Križus (1928.), Ilze Cimermane (1947.)
no Kandavas pagasta
Herolds Dukāts (1932.) no Matkules pagasta
Dzintra Cepīte (1957.) no Carnikavas novada
Andris Vērpējs (1935.), Uldis Rogenbahs (1958.)
no Talsu novada
Daina Averate (1937.) no Rīgasa
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
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