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ZANTES SKOLAI -130

Kopbilde no salidojuma
26.septembrī ar jubilejas salidojumu Kandavas novada Zantes pamatskola atzīmēja savas pastāvēšanas 130. gadadienu.
Uz skolas salidojumu un jubilejas
svinībām gan no tuvienes, gan tālienes bija ieradušies ap 180 viesu, kuru
ikdiena ir atšķirīga, tomēr visus vieno
Zantes skola - tie bija absolventi, skolotāji un darbinieki.
Skolu lielajā jubilejā sveica Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts, Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija
Tiltiņa un novada skolu direktori, kā
arī Zantes pagasta pārvaldnieks Jānis
Kālis.
Skolas salidojumi vienmēr ir
sirsnīgas, mīļas un gaidītas tikšanās ar
jaunību un skolas gadiem. Ir ko atcerēties un pārrunāt, kopīgi izstaigājot
vecās takas, patīkami redzēt, kā gadu
no gada mainījusies skola, satikt savus
klases biedrus, skolotājus un klases
audzinātāju. Svinīgā vakara vadītāji
klātesošos aicināja atskatīties uz skolas pagājušajiem 130 gadiem, piedzī-

voto un padarīto. Kā jau svētku reizē
pieklājas- īpašs paldies par godprātīgu
un radošu darbu tika teikts bijušajiem
direktoriem un skolotājiem.
Zantes pamatskolas pirmie oficiālie
pirmsākumi minami ar 1885.gadu, bet
dažādi fakti liek domāt, ka skola bijusi
jau agrāk. 1925.gadā skolu pārcēla uz
bijušās muižas ēku, kur tā atrodas vēl
tagad. 1999.gada vasarā ar toreizējās
Zantes pagasta padomes priekšsēdētājas Silvijas Bruces gādību skolā tika
uzsākts kapitālais remonts, bet 2001.
gadā realizēja Pasaules bankas finansēto skolas siltināšanas projektu. 2002.
gadā skola iegūst augstāko novērtējumu valstī lauku skolu grupā- Draudzīgā aicinājuma balvu Gudro pūci. Kopš
2007. gada par panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides
aizsardzības veicināšanā skolā un tās
apkārtnē Zantes pamatskola saņēmusi
starptautisko Ekoskolas nosaukumu
un Zaļā Karoga balvu. Ar 2015.gada
1.septembri skolā ieviestas skolēnu
formas.
Sagaidot skolas 130 gadu jubileju,

tapusi grāmata „Zantes skolai-130”.
Grāmatas priekšvārdā direktore Kristīne Elksnīte raksta: „Tu esi saticies ar
grāmatu, kuras vēsture aptver 130 gadus. Šķirot šīs grāmatas lapas Tev ir iespēja tikties ar savu bērnību, jaunību,
ar vēsturi, kuras daļa esi arī Tu.” Ideja,
kuru izlolojusi direktore, apkopot skolas vēsturi vienkopus, ir realizējusies.
Kā raksta Kristīne Elksnīte, ir izdarīts
tas, ko līdz šim neviens nav uzdrīkstējies. „Liels paldies par to Zantes skolas
bijušajai direktorei un vēstures skolotājai Līvijai Saulītei, kura daudzu gadu
garumā vākusi un sistematizējusi skolas vēstures materiālus, kas arī iedrošināja radīt šo grāmatu. Tāpat paldies
par atbalstu un iedrošinājumu Helēnai
Bērziņai un Mildai Grīslei, kuru padoms ļoti noderēja, vācot un apkopojot materiālus grāmatai”.
Šobrīd skolā strādā 18 pedagogi un
7 tehniskie darbinieki. Skolā mācās 95
audzēkņi, kas apgūst pamatizglītību
un 33 mācās pirmskolas programmā.
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Novadā veiksmīgi uzsākta apkures sezona, darbu uzsākušas visas katlu mājas. Kā bijām solījuši, Ķiršu ielas
katlu mājā Kandavā ir nomainīts apkures katls, uzstādīti granulu katli, kas
šobrīd strādā testa režīmā. Pēc kāda
laika perioda varēsim secināt, kāds ir
ietaupījums. Aprēķini bija vieni, kāds
būs faktiskais ietaupījums to redzēsim. Uzskatu, ka īstenotais pasākums
ir veiksmīgs, jo finansiālā ziņā izdevās
to realizēt lētāk nekā bijām plānojuši.
Oktobra sākumā Kandavā tikās
sešu kaimiņu pašvaldību pārstāvji.

Šāds sadraudzības pasākums notiek
katru gadu, šogad ciemiņus uzņēmām mēs un, manuprāt, tikšanās
bija konstruktīva. Parādījām ciemiņiem Kandavas kultūras namu, Promenādi, luterāņu baznīcu, brīvdabas
estrādi „Ozolāji” un Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu. Paldies
tehnikuma vadībai par viesmīlīgo
un laipno uzņemšanu, atsaucību, iesaistoties pasākumā, un interesanto,
izsmeļošo ekskursiju.
6.oktobrī traģiska ugunsnelaime
piemeklēja novada uzņēmējus Lindu
Indriksoni un Guntara Indriksona
ģimeni. Viņiem piederošajās ēkās
Kandavas vecpilsētā izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Paldies
mūsu ugunsdzēsēju vienībai par ātro
operatīvo rīcību. Ugunsgrēka dzēšanā operatīvi iesaistījās arī apkārtējo
pilsētu ugunsdzēsēji. Šajā ārkārtas situācijā nācās secināt, ka mūsu
ugunsdzēsēju vienības rīcībā ir ļoti
novecojusi tehnika un aprīkojums.
Mums ir nepieciešamas jaunas modernas ugunsdzēsēju mašīnas, kuras
nodrošināt ir valsts funkcija. Ar šo
jautājumu noteikti atkārtoti vērsīšos
augstāk stāvošajās instancēs. Paldies
visiem iedzīvotājiem, kas palīdzēja
un turpina palīdzēt uzņēmējiem šajā
grūtajā situācijā.

Konstatēts fakts, ka Ozolājos paviesojušies vandāļi, no estrādes nozagti divi soli. Video novērošanas
kamerās zagļi ir fiksēti, policija ierosinājusi lietu par šo faktu. Un soli
arī negaidīti atradušies, pamesti kādā
citā vietā. Varbūt vainīgie domā tādejādi izbēgt no soda, bet tā nenotiks.
Nobeigumā gribu informēt iedzīvotājus par kartinga trasi. 22.septembrī Ministru kabinets atbalstīja
grozījumus trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtībā, nosakot trokšņa
robežlielumus auto un moto trasēm,
kas atrodas apdzīvotās vietās, kā tas ir
mūsu gadījumā. Trases jaunais īpašnieks ir vērsies ar iesniegumu Kandavas novada domē, lūdzot atļauju lietot
trasi atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem.
Domes ārkārtas sēdē izskatījām
jautājumu par atļauju atvērt trasi
uz laiku, kamēr tiek testēti trokšņu
līmeņi. Uzņēmējam šie rādījumi jāiesniedz Veselības inspekcijā izvērtēšanai, kura, savukārt, sniegs savu
atzinumu. Ja viss atbildīs normatīvo
aktu prasībām, varēsim lemt par trases darbības pilnīgu atjaunošanu nākamajā sezonā.
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

MEKLĒ JAUNUS VIRZIENUS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
30.septembrī Kandavas novada
Valdeķu kultūras namā notika Latvijas Zemnieku federācijas atklātā padomes sēde, kurā piedalījās Latvijas
lauksaimnieku apvienību vadītāji no
Rīgas, Saldus, Bauskas un Tukuma.
Vienlaikus ar padomes sēdi tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens
Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts
nacionālajām nozaru un reģionālajām
organizācijām” ietvaros „Uzņēmējdarbības dažādošana, citu attīstības virzienu meklēšana”. Braucienā piedalījās arī
Latvijas Zemnieku federācijas valdes
priekšsēdētāja Agita Hauka un lauku attīstības eksperte Agnese Hauka.
Šī pasākuma koordinatore bija Tukuma apvienības vadītāja, Kandavas
novada domes deputāte Leonārija Gudakovska.
Rīta pusē dalībnieki apmeklēja A/S
„Tukuma piens”. Pēc tam devās ciemos
uz Kandavas novada Kandavas pagasta naturālo saimniecību „Grīvas”, kurā
saimnieko Aira un Arvils Čabaji, kas ir
viena no senākajām zemnieku saimniecībām Kandavas pagastā ar lielu saimniekošanas pieredzi. Jau 1994.gadā viņi

startēja konkursā „Sējējs” un laureātu godā
pabijuši divas reizes.
Viņu pārziņā ir 86 ha
zemes, saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību. Ir sešpadsmit
slaucamas govis un
jaunlopi.
Tālāk ceļš veda
uz Kandavas pagasta
daudznozaru un prakses saimniecību „Ivetas zirgi”. Saimniecības
īpašniece Iveta Pāža
pastāstīja par savas
saimniecības vēsturi un
darbības virzieniem, kā
arī parādīja stalli un zirgus. Jau no 1990. gada
Iveta Pāža īrē vienu
daļu fermas no miljonāra Benjamiņa. Šobrīd
Ivetas bioloģiskajā saimniecībā, kas ir
zirgu audzētāja, ir 14 zirgi. Saimniecībā
ir arī 11 slaucamas govis un 4 jaunlopi.
Iveta audzē sporta zirgus, lielākā daļa
ir iepirkti no Vācijas, Dānijas vai Ho-

landes- tie ir augsta tipa sporta zirgi un
viņu pēcnācēji, kas no Latvijas zirgiem
atšķiras ar lielām darba spējām un milzīgu temperamentu. Iveta izsmeļoši pastāstīja par biedrības „Stafete” īstenotajiem projektiem. Sācies ar to, ka trīs zir-

NOVADĀ
gu īpašnieces- Iveta Pāža, Anda Zīverte
no Matkules pagasta un Signe Ezeriņa
no Kandavas pagasta 2010.gadā nodibinājušas biedrību „STAFETE”, kas pilnā
nosaukumā ir - “Kandavas novada zirgu īpašnieku un atbalstītāju apvienība
STAFETE”, lai varētu apgūt Eiropas piešķirtos līdzekļus, kas zirgaudzēšanā un
jāšanas sportā ir īpaši vajadzīgi, jo zirgkopība peļņu nenes, tas ir dzīvesveids.
Viss, kas saistās ar zirgiem ir samērā
elitārs, arī cenas kvalitatīvam inventāram un tas nav pa kabatai vienkāršam
zirgu audzētājam. Viena zirga izmaksas gadā sastāda apmēram 1000 eiro.
Jau 2010.gadā ticis uzrakstīts pirmais
projekts LEADER ietvaros un iesniegts
„Kandavas Partnerībā”. 2011.gadā ticis
realizēts projekts “Zirgs-cilvēka atpūtai
un veselībai”. Par projekta naudu iegā-
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dāti moderni izbraucamie rati, jāšanas
inventārs- segli, ķiveres, drošības vestes.
Tajā pat gadā ticis realizēts arī projekts
“’Ātrāk cilvēkam, ērtāk zirgam”, kurā
iegādāts zirgu pārvadājamais treilers.
2014.gadā, arī LEADER ietvaros, ticis
uzrakstīts projekts “Kvalitatīvs aprīkojums-drošības pamats nodarbībās ar
zirgu”. Pateicoties biedrības rakstītajiem
projektiem un sadarbojoties ar zemnieku saimniecībām “Upeslīči” un “Indāni”
un individuālo uzņēmumu “Ivetas zirgi”,
tiekot organizētas jāšanas apmācības,
cilvēku vizināšana gan jāšus, gan pajūgā.
2015. gada vasaras laikā ļoti iecienīta bijusi atpūta ģimenēm ar bērniem pie zirgiem. Nu jau vairākus gadus jāt mācīties
nākot dažāda vecuma bērni un jaunieši
no Kandavas apkārtnes, pašlaik tādi ir
apmēram 10 cilvēki. Iveta paskaidroja,
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ka jāšana nav svarīga tikai kā sports, bet
arī kā kontaktēšanās ar dabu, dzīvniekiem, arī mācīšanās rūpēties par kādu,
kļūt disciplinētākam. Šā gada maijā noorganizēts neliels pasākums, kura laikā
katrs varējis parādīt, ko iemācījies un kā
māk kontaktēties ar zirgu. Liels palīgs
bērnu apmācībā esot kandavniece Ieva
Frīdenberga, kura sākusi mācīties reitterapiju un lolo cerību kādreiz strādāt ar
bērniem un pieaugušajiem, kam ir veselības problēmas.
Noslēgumā notika dalībnieku diskusijas un domu apmaiņa gan par pieredzes apmaiņā gūtajiem iespaidiem, gan
citiem aktuāliem jautājumiem.
Dagnija Gudriķe
P.S. Cilvēki, kas vēlas jāt vai pavizināt bērnus zirga mugurā, var zvanīt Ivetai tel.29186169

KONKURSA “SAKOPTĀKĀ SĒTA 2015. KANDAVAS NOVADĀ”
LAUREĀTI
Zantes pagasts
Piemājas saimniecība “Kalnieši” Velta Evarsone un Raitis Evarsons
Zantes kultūras nams – Kultūras
nama vadītāja Egija Lāce
Matkules pagasts
Viesu nams “Romance” – Kristīne
un Emīls Laškovi
Piemājas saimniecība “Lielskudras”
– Austra Ozoliņa Lautenbaha
Vānes pagasts
Piemājas saimniecība “Pērles” – Ligita un Uldis Ezerkalni
Piemājas saimniecība “Plieņi” – Aija
Vīnakmene
Zemītes pagasts
Piemājas saimniecība “Saulstari” –
Baiba un Pēteris Daņiļēviči
Piemājas saimniecība “Ozoliņi” –
Pārsla un Normunds Bērziņi
Daudzdzīvokļu māja Grenčos “Kalniņi” – Marija un Andris Akermaņi
Kandavas pagasts
Piemājas saimniecība “Ābeles” – Ilona un Dainis Leimaņi, Rūta Vaivoda
Gurēna
Piemājas saimniecība “Ozolkraujas”
– Sintija un Viesturs Vīndedži
Cēres pagasts
Piemājas saimniecība “Druviņas” –

Sakoptā lauku ainava Matkules pagasta „Lielskudrās”
Maruta un Staņislavs Makrecki
Piemājas sasimniecība “Bišulāči” –
Gunita un Andis Tērvidi
Daudzdzīvokļu māja “Cēreskalni” –
Silvija Ozola,Aija Anna Kauliņa
Kandavas pilsēta
Piemājas saimniecība Dzeņu iela 5 –

Gita un Raivis Bērziņi
Piemājas saimniecība Akmens iela
1 – Ineta un Jurgens Hess
Piemājas saimniecība Akmens iela
3 – Anda Brice un Ģirts Vilkaušs
Uzņēmums SIA “Silavas Gam” –
Guntis Strazdiņš, Agnese un Aigars Laši

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 24.09.2015.
Apstiprināja:
Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr.18 “Grozījumi Kandavas
novada domes 29.01.2015. saistošajos
noteikumos Nr. 1 “2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets” (publicēti pašvaldības mājas lapā www.kandava.
lv (pašvaldība- budžets) un saistošos

noteikumus Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas
novadā”.
Grozījumus Kandavas novada domes sēdes 2015. gada 30. aprīļa lēmumam „Par dalību projekta „PROTI un
DARI” īstenošanā”, nosakot, ka projekta
kontaktpersona būs Attīstības un plā-

nošanas nodaļas projektu vadītāja Santa
Āboliņa.
Kandavas novada Būvvaldes nolikumu un Kandavas novada sociālās mājas
(pansijas) “Briedumi” nolikumu, kas
stājas spēkā 2015.gada 24.septembrī.
Kandavas novada Izglītības pārvalturpinājums 4.lpp.
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turpinājums 3.lpp.

des pakļautībā esošo izglītības iestāžu
maksas pakalpojumu cenrāža grozījumus.
Kandavas novada domes konkursa
“Sakoptākā sēta 2015.gadā” rezultātus.
(Ar rezultātiem varat iepazīties šajā avīzes numurā).
Ar 2015.gada 15.novembri siltumenerģijas tarifus Kandavas novada katlu
mājās un uzdeva SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” organizēt iedzīvotāju sapulces siltumenerģijas tarifu skaidrošanai. (sīkāka informācija šajā avīzes
numurā)
2014. gada 29. decembra Kandavas
novada domes sēdes lēmuma „Par Kandavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” grozījumus, nosakot
Kandavas novada Attīstības programmas izstrādes procesa un izpildes termiņus jaunā redakcijā.
Pamatbudžeta izdevumus Kandavas
novada izglītības iestādēs savstarpējo
norēķinu veikšanai 2015.gadā pēc 2014.
gada naudas plūsmas izdevumiem.
Nolēma:
Dzēst
likvidētās
Kooperatīvās
sabiedrības „Tukuma maize”, reģ.
Nr.40003427091, Spartaka iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR
256,85, kas sastāv no pamatparāda EUR
210,43 un nokavējuma naudas EUR
46,42 apmērā.
Piešķirt Olgai Deičai līdzfinansējumu 50% apmērā trīs loga nomaiņai
Lielā ielā 48/50, Kandavā, Kandavas novadā, bet ne vairāk kā EUR 284,57 (divi
simti astoņdesmit četri eiro un 57 centi)
uz vienu būvgaldniecības izstrādājuma
komplektu.
Noteikt maksu Kandavas novadā
1,40 EUR par paraksta īstuma apliecināšanu, ierosinot likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu. Paraksta
īstumu varēs apliecināt septiņās vietās:

Cēres, Matkules, Zantes, Zemītes un Vānes pagasta pārvaldēs, Kandavas novada
Bāriņtiesā un Kandavas novada domē.
Piešķirt nekustamajam īpašumam
„Matkules pamatskola”, Matkules pagastā, kas sastāv no zemesgabala 2,58
ha platībā un piecām palīgēkām, nosaukumu un adresi „Briedumi”, Matkules
pagasts, Kandavas novads, kā arī noslēgt
ar Kandavas novada domes pašvaldības
aģentūras „Kandavas novada sociālais
dienests” direktoru I.Leitartu nekustamā īpašuma „Briedumi” lietošanas un
apsaimniekošanas līgumu.
Atcelt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības labiekārtotam trīsistabu dzīvoklim “Vālodzes”-12, Zemītē, Zemītes
pagastā, Kandavas novadā un noslēgt
vienošanos ar Aivu Nikolajevu par īres
līguma pagarināšanu līdz 30.09.2016.
Izīrēt Laurim Kļavam pašvaldības
nelabiekārtotu vienistabas dzīvokli Sabiles iela 5-11, Kandavā, Kandavas novadā, ar kopējo 31,6 m2, dzīvokļu īres
līgumu noslēdzot uz vienu gadu.
Izīrēt Laurai Bergmanei pašvaldības
labiekārtotu vienistabas dzīvokli “Vālodzes”-20, Zemītē, Zemītes pagastā, Kandavas novadā, ar kopējo platību 33,8
m2, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz
darba tiesisko attiecību laiku.
Izīrēt Maksimam Belausam pašvaldības labiekārtotu vienistabas dzīvokli
Sabiles ielā 8-31, Kandavā, Kandavas
novadā, ar kopējo platību 19,2 m2, dzīvokļu īres līgumu noslēdzot uz 1 gadu.
Nodot 14 lietas tiesu izpildītājiem
par nekustamo īpašumu nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no privātām personām.
Iecelt ar 2015.gada 1.oktobri Kandavas novada domes Kancelejas lietvedi – arhivāri Maiju Liepu par Kandavas
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
pienākumu izpildītāju uz Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas V. Dronkas prombūtnes (slimības) laiku, nosakot piemaksu

20% apmērā no mēnešalgas par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu.
Izbeigt Kandavas pilsētas zemes
komisijas darbību ar 2015.gada 24.septembri un atbrīvot no darbības komisijā
Agritu Žakaiti, Leonāriju Gudakovsku,
Sandru Bērziņu, Mudīti Ozolu un Uldi
Rodziku. Pamatojoties uz šo lēmumu,
domes izpilddirektoram E.Dudem divu
mēnešu laikā, pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana attiecīgajā pašvaldības teritorijā, jāorganizē
komisijas protokolu un ar zemes reformu saistīto dokumentāciju nodošana
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās
nodaļas Jūrmalas birojam.
Pieņēma lēmumus jautājumos par
darbībām ar nekustamajiem īpašumiem:
zemes robežu izmainīšanai zemes vienībām “Dimžu iela- ceļš Nr.13 “ un “P130Uidas - Senlejas” un īpašumā “Reinas 2”
Kandavas pagastā, nekustamā īpašuma
“Novadnieki” Zantes pagastā sadalīšanai, zemes ierīcību projektu apstiprināšanai īpašumos “Bērziņi” un “Rembatas” Matkules pagastā, zemes ierīcību
projektu izstrādes uzsākšanai īpašumos
“Burtnieki” Vānes pagastā, “Ūļas” Zemītes pagastā un Rūmenes muižas apvedceļam Kandavas pagastā, zemes lietošanas mērķa maiņai nekustamajiem
īpašumiem Lapu iela 7A un Lapu iela
9A Kandavā, Kandavas novadā.
Sēdes audioieraksts pieejams vietnē
www.kandava.lv sadaļā: pašvaldība- domes sēdes

Kārtējās komitejas sēdes
notiks 2015.gada 22.oktobrī
no plkst.13.00
Domes sēde 29.oktobrī
plkst.13.00

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16
„Grozījumi Kandavas novada domes 30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.17 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
16.punktu un 43. panta pirmās daļas 4.,
7. un 9. punktu

Izdarīt Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.17 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”,
apstiprināti Kandavas novada domes
sēdē 30.11.2011. (protokols Nr. 13 2.§)
ar grozījumiem domes sēdē 25.09.2013.
(protokols Nr.13 13.§), turpmāk –noteikumi šādu grozījumu:

Izteikt noteikumu V sadaļas 15.punktu šādā redakcijā:
„15. Par neierašanos uz Kandavas
novada Administratīvās komisijas sēdi
bez attaisnojoša iemesla – uzliek naudas
sodu 10 (desmit) euro”.

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17
„Grozījumi Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada
domes nolikums””
Izdarīt Kandavas novada domes
2009. gada 30. jūlija saistošajos notei-

kumos Nr. 5 „Kandavas novada domes
nolikums” (Kandavas Novada Vēstnesis,
2009, Nr. 8. (57.); 2009, Nr. 9 (58); 2010,
Nr. 13 (62); 2010, Nr. 17 (66); 2010, Nr.
18 (67); 2010, Nr. 21 (70); 2011, Nr. 29
(78); 2012, Nr. 40 (89); 2012, Nr. 44 (93);

2013, Nr. 5 (97); 2013, Nr. 7 (99); 2013,
Nr.12 (104); 2014, Nr. 2(106); 2014, Nr.
4(108); 2015, Nr. 2 (118)) (turpmāk –
noteikumi) šādu grozījumu:
Svītrot noteikumu 6.2.5. apakšpunktu.
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PAR SILTUMA TARIFA PROJEKTU 2015/2016
APKURES SEZONAI
Klāt rudens, kad visā Latvijā aktuāls kļūst jautājums
par apkures sezonas uzsākšanu. Uzņēmumi apkopo aizvadītās apkures sezonas finansiālos rādītājus, arī parādus par
sniegto pakalpojumu. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” bilancē uz 31.08.2015 kopējais parāds par apkures
pakalpojumu sastāda EUR 19158.80, jeb 6.04% no kopējā
īpatsvara.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi kopš 2014 gada
1. septembra pārņēma apkures funkcijas nodrošināšanu 7 katlu mājās visā novadā ar kopējo platību 30089,37 m2.
Tarifa aprēķins tika veikts balstoties uz 2014./2015. gada
(no 01.09.2014-31.08.2015) izmaksām - tiešajām, mainīgajām
izmaksām, un pastāvīgajām administrācijas izmaksām, kas
tika sadalītas proporcionāli apgrozījumam un enerģijas apjomiem. Tarifā iekļauta tikai to izmaksu daļa, kura attiecas uz
siltumenerģijas ražošanu, savukārt tarifa aprēķinā iekļautie
ražošanas apjomi tika aprēķināti kā vidējie statistiskie rādītāji
par iepriekšējiem pārskata periodiem.
Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas
u.c. Pievienotās vērtības nodoklis tarifos netiek iekļauts!
Salīdzinājumā ar iepriekšējo apkures sezonu uzņēmumam
ir izejas dati, lai veiktu korektu apkures tarifa aprēķinu, kurš
tika iesniegts Kandavas novada domei apstiprināšanai un
2015. gada 24. septembrī tika apstiprināts.
Situācija kopumā ir apmierinoša, neskatoties uz silto ziemu, ražošanas apjomi (MWh) samazinājās par 7%, bet arī siltuma ražošanas izmaksas samazinājās (EUR) par 7.6%
Iedzīvotāju avansa maksājumi 100% tika novirzīti malkas
iegādei, kā rezultātā kopējiem spēkiem esam jau apkures sezonai iepirkuši 82%, ja saglabājas iepriekšējā gada rādītāji.
Izmaksu samazinājumu veido:
a) kurināmā izmaksas un kvalitāte,
B) dabas resursu nodoklis, kas tiek aprēķināts no nokurinātās malkas daudzuma,
c)malkas sagatavošanas izdevumi,
d)pamatlīdzekļu nolietojums, jo uzņēmums nopirka maksātnespējīgā uzņēmuma mantu par pazeminātu cenu,
e)administrācijas izdevumi, kas ir likumsakarīgi, jo tika
optimizētas izmaksas.
Izmaksu palielinājums ir skāris atalgojumu, jo minimālā
alga kopš 2012. gada ir pieaugusi par 26%, kā arī pieaugušas
elektrības izmaksas.
Kandavas pilsētā tarifa samazinājums ir Ozolu, Ķiršu un
Kūrortu katlu māju apkurināmās mājas, Dārza katlu mājas tarifs paliek bez izmaiņām.
Ķiršu katlu mājā šajā sezonā apkure tiks nodrošināta ar
koksnes granulām, jo ir iegādāts jauns granulu apkures katls,
kas pēc ekonomiskiem aprēķiniem ļaus samazināt tarifu.
Vānes pagastā tarifs paliek bez izmaiņām, šogad Vānes
kaltlu mājā tika uzstādīts siltuma skaitītājs, kas atvieglos uzņēmumam saražotā siltuma uzskaiti.
Zantes pagastā būs tarifa pieaugums, bet neskatoties uz
to, tas būs otrais zemākais tarifs novadā. Palielinājumam ir

objektīvi iemesli, jo saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmumu Nr.1/7, no 14.04.2010.,
19 punktu, pamatlīdzekļu nolietojums tiek iekļauts aprēķinos.
Zemītes pagastā tarifa pieaugums ir būtisks, tas saistīts ar
ievērojamu ražošanas apjoma kritumu. Uzņēmums kā risinājumu piedāvā māju biedrībai nomāt katlu māju un kurināt pašiem, tādā veidā rast iespēju samazināt izmaksas.
Apstiprinātie apkures tarifi 2015/2016 apkures sezonai:
Tarifs
2014/
2015
Katlu
māja

EUR/
MWh
(bez
PVN)

Tarifs
2015/
2016
EUR/
MWh
(bez
PVN)

Tarifs
2015/
2016
EUR/
MWh
(ar 12%
PVN) fiziskām
personām

Tarifs
2015/
2016
EUR/
MWh
(ar 21%
PVN)
- juridiskām
personām

Tarifa
2015/
2016
pieaugums
vai
samazinājums

Ozolu
iela,
Kandava

54.1

52.81

59.1472

63.9001

-2.38%

Dārza
iela,
Kandava

72.33

72.33

81.0096

87.5193

0%

Kūrortu
iela
Kandava

73.55

70.71

79.1952

85.5591

-3.86%

Ķiršu
iela,
Kandava

73.55

68.21

76.3952

82.5341

-7.26%

Vāne

59.8

59.8

66.976

72.358

0%

Zante

53.4

57.41

64.2992

69.4661

7.51%

Zemīte

41.59/
64.33

58.40/

65.41/

81.89

91.72

70.66/
99.09

32.45%

Saskaņā ar siltumenerģijas piegādes līguma 3.6 punktu
“Piegādātājam par tarifa vai cenas maiņu jāinformē Lietotājs ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, publicējot informāciju
Kandavas novada domes informatīvajā izdevumā “Kandavas
Novada Vēstnesis” un Kandavas novada mājas lapā www.kandava.lv”.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” atgādina, ka siltumenerģijas patēriņu var ievērojami samazināt, veicot ēkas
siltināšanas pasākumus. Kvalitatīva ēkas termoizolācija siltuma patēriņu var samazināt vidēji par 35-50 %.
Jaunais siltuma tarifs tiks piemērots no 2015. gada 15.
novembra.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
valdes loceklis Egils Bariss

NOVADĀ IZSLUDINĀTA ZĪĻU VĀKŠANAS TALKA- KONKURSS
Lai popularizētu Kandavas novada tēlu, Kandavas novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar novada domes pašvaldības
aģentūru „Kandavas novada sociālais dienests” izsludina talku- konkursu „Čaklākais zīļu vācējs Kandavas novadā”.
Zīļu vākšanas talka – konkurss notiks no 2015.gada
28.septembra līdz 30.oktobrim.

Talkas – konkursa uzvarētāji tiks paziņoti un pateicības
pasniegtas Sesto Kafijas un tējas svētku laikā 2015. gada 31.
oktobrī.
Sīkāka informācija un konkursa nolikums mājas lapā
www.kandava.lv
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KANDAVĀ TIEKAS SEŠU NOVADU PAŠVALDĪBAS
9.oktobrī Kandavā notika Kuldīgas, Saldus, Dobeles, Tukuma, Talsu
un Kandavas novada pašvaldību sadraudzības pasākums, kura pirmsākumi meklējami jau daudzus gadus
atpakaļ.
Katru gadu rudenī pašvaldības tiekas vienā no sešiem novadiem, lai parādītu, kas jauns un interesants viņu novadā un apmainās pieredzē darba grupās
pa nozarēm. Pieredzes apmaiņā piedalās
pārstāvji no novada domēm, izglītības
un kultūras pārvaldēm, sociālās palīdzības jomas, bāriņtiesas, pašvaldības policijas un kapitālsabiedrībām.
Pasākuma atklāšana notika Kandavas kultūras namā, pēc tam ciemiņi devās nelielā ekskursijā cauri Vecpilsētai
un Promenādei uz Kandavas evaņģēliski
luterisko baznīcu, kur noklausījās Kandavas kultūras nama vokālā ansambļa
„Cantabile” koncertu, bet vēlāk kopīgi
apskatīja atjaunoto brīvdabas estrādi
Ozolāji. Pēc tam sekoja pieredzes apmaiņa un darbs pa nozarēm, bet dienas
noslēgumā ciemiņi viesojās Kandavas
Lauksaimniecības tehnikumā.
Dagnija Gudriķe

EKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS ŠOGAD ATKAL PLĪVO
ZANTES SKOLĀ
117 Latvijas izglītības iestādes šajā
mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas
starptautisko Ekoskolas nosaukumu
un Zaļā Karoga balvu. Minēto skolu
skaitā ir arī Kandavas novada Zantes pamatskola. Vēl 44 skolas saņēma diplomu
un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas
pasākums notika 25. septembrī, Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā. Pasākumā piedalījās Zantes skolas skolēni N.Brīvers
un E.Kodols kopā ar skolas ekodarba
vadītāju skolotāju Zaigu Puriņu.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā
karoga balva, ko saņem tikai tās skolas,
kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt
izcilas aktivitātes vides jomā. Kandavas
novada Zantes pamatskola ekoskolas
Zaļo karogu saņem 8. gadu pēc kārtas.
Tas iespējams tikai sadarbojoties skolas
skolotājiem, skolēniem, vecākiem un
skolas tehniskajiem darbiniekiem.
Ekoskolu programma ir viens no
visaptverošākajiem un populārākajiem
vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš
Latvijā darbojas jau vienpadsmit ga-

dus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no
pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet
visā pasaulē programmā ir iesaistītas
vairāk kā 43 000 skolas.
Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz
vienu mācību gadu un katru reizi jāiz-

cīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā
ir valsts institūciju un sabiedrisko vides
aizsardzības un izglītības organizāciju
pārstāvji.
Zaiga Puriņa

SKOLU DZĪVE
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SEPTEMBRIS ZEMĪTES SKOLĀ RAIŅA UN ASPAZIJAS ZĪMĒ
Zemītes pamatskolā septembris
pagāja Raiņa un Aspazijas zīmē. Jau
no mācību gada sākuma visu klašu
skolēni mācījās kādu no Raiņa dzejoļiem, tos skandējot mācību stundās.
Raiņa dzimšanas dienā – 11.septembrī starp 6.-9.klašu komandām
norisinājās literārais konkurss, kura
mērķis bija veicināt skolēnu interesi par
latviešu dzejniekiem Raini un Aspaziju
un viņu literāro devumu bērniem un
jauniešiem, kā arī radīt priekšnosacījumus skolēnu radošo prasmju attīstībai
skatuves mākslas jomā. Konkursa uzvaras laurus plūca 9.klases komanda.
Tuvojoties Miķeļdienai katra klase
izlozēja vienu no Raiņa dzejoļiem. Par
to klašu kolektīvi veidoja savu “Miķelīti” no rudens veltēm. Miķeļdienas
priekšvakarā tika veidoti ziedu paklāji.
To kopējā tēma “Pasaciņa” kā Aspazijas
dzejoļa motīvs. Nolikums paredzēja,
ka ziedu paklāju var veidot ne tikai pēc
Aspazijas darba satura, bet izvēlēties arī
citu pasaku vai veidot savu izdomātu
pasakas tēlu. Pēc mācību stundām notika lielā tirgošanās, kurā laipni aicināti
tika visi pirkt un pārdot gribētāji. Kā jau

cituviet tas notiek, 6.klase tirgus laikā aicināja uz atrakcijām. Šogad arī jaunums
tirdziņa laikā – pašu skolēnu gatavoti
“ņammīgie krājumi”.
Liels paldies pienākas ne tikai skolē-

niem un skolotājiem, bet arī bērnu vecākiem par atbalstu un pretimnākšanu.
S.Ragaine,
Zemītes pamatskolas skolotāja

MIĶEĻDIENU ATZĪMĒ CĒRES PAMATSKOLĀ
29. septembrī Cēres pamatskolā
notika svētki par godu Miķeļdienai“Kūku Miķelis”.
Katras klases uzdevums bija pagatavot torti par godu Miķelim. Klašu
kolektīvi bija ļoti centušies, izdomājot
tortēm interesantus nosaukumus, tā
bija, piemēram, “Princeses Dzērvenītes
Miķeļdienas torte”, “Miķelis selgā” un
“Rudens saldumiņš”. Katra klase savas
tortes arī prezentēja.“ „Dzērvenītes” rādīja īpaši pamatīgi sagatavotu uzdevumu ar tērpiem un grimu.
Īpaši godināja arī mūsu skolas mazo
Miķelīti - kā pienākas, ar torti un miķeļpuķēm.
Tortes vērtēja šajā jomā viszinošākā
žūrija - konditores Ineta un Ance Feldmanes. Viņas bija padomājušas arī par
balvām, ko saņēma visas desmit tortes.
Par garšīgākajām tika atzīta Sindijas
Smildziņas torte un 6. klases kolektīva -

“Miķelis selgā”.
Paldies vecākiem, kuri palīdzēja ar
savu padomu un mīlestību veidot tik
gardas un košas svētku kūkas.
Visu kopā saturēja 9. klase, kurai

septembris ir radošais darba mēnesis.
Tas bija jauki, saldi un priecīgi!
Ilona Lazdāne
Cēres pamatskolas skolotāja

NORDPLUS PROJEKTA VIZĪTE ZVIEDRIJĀ
Septembra beigās Kandavas internātvidusskolas skolēni un skolotājas
Nordplus projekta ietvaros viesojās
Zviedrijas pilsētā Sala. Šī bija trešā projekta partneru tikšanās. Uzņemošā skola-Kungsängsgymnasiet mums piedāvāja interesantu programmu, kas sniedza

ieskatu par Zviedrijas izglītības sistēmu,
skolas ikdienu, karjeras izglītību, darba
tirgu un kultūru. Skolēni tika uzņemti
ģimenēs, kas deva lielisku iespēju izbaudīt zviedru ģimenes sadzīvi.
Šajā skolā ir tikai vidusskolas klases,
skolēnu skaits- 400. Skola pārsteidza

ar savām plašajām telpām, patīkamo
darba vidi, lielo atbalsta personālu un
individuālajām atbalsta iespējām ikvienam skolēnam, dodot ikvienam iespēju
sasniegt labākos iespējamos rezultātus,
skolā ir teorētiskās un praktiskās progturpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

rammas ar ievērojamu materiāli tehniskā nodrošinājuma bāzi. Skolā katram
skolēnam savs skapītis personīgo mantu
glabāšanai. Stundu sākumu un beigas
nenosaka zvans, skolēni paši seko tam,
kur viņiem ir jābūt. Novērojām, ka brīvajā laikā skolēni uzturas plašajā foajē,
kafejnīcā vai bibliotēkā. Skolā visiem
skolēniem ir brīvpusdienas. Daudzi uz
skolu dodas ar velosipēdu.
Ciemošanās sākumā, lai pārvarētu
pirmos mulsuma brīžus, skolēniem tika
piedāvātas dažādas atraktīvas iepazīšanās spēles. Pēc tam iepazināmies ar Salas Sudraba raktuvēm, kas pašlaik darbojas kā muzejs. Devāmies ar liftu 155m
dziļumā, kur pusotras stundas garumā
iepazināmies ar sudraba iegūšanas vēsturi, redzējām pazemes ezerus, milzīgas
akmens klintis, ieklausījāmies atbalsī,
bijām koncertzālē un pasaulē dziļākajā
viesnīcā.
Programmas ietvaros skolēni piedalījās lekcijās un darbnīcās, darbojās
grupās, izstrādāja biznesa plānu, kā arī
iepazinās ar otrreizējo izejvielu pārstrādi, Baltijas jūras piesārņojumu un Saules
enerģijas izmantošanu. Viesojāmies mājās, kur jau 8 gadu garumā tiek izmantoti Saules paneļi, redzējām zāles pļāvēju
un motociklu, kas darbojas ar elektromotoru, kā arī elektromobili.
Apmeklējām Osbijas profesionāli
tehnisko arodskolu, kur apmāca nākamos lauksaimniekus, celtniekus, dzīvnieku kopējus. Skolai ir milzīga teritorija un plašas praktisko nodarbību
telpas- fermas, darbnīcas un pat mini
zooloģiskais dārzs. Šī skola atšķiras ar

Kandavas internātvidusskolas delegācija Norvēģijā
to, ka tur studentiem tiek dota iespēja
uz vietas visu pielietot vairāk praksē un
reālajā dzīvē.
Stokholmā apmeklējām Nobela muzeju. Bija interesanti aplūkot cilvēkus,
kas bija devuši nozīmīgu ieguldījumu
cilvēces attīstībā. Vasa muzejā apskatījām ļoti lielu kuģi, kas pavadīja virs
ūdens dzīlēm vien 20 minūtes. Izstaigājām vecpilsētu, kas mūs pārsteidza ar
savu senatnīgo arhitektūru, izdevās redzēt karaliskā orķestra parādi.
Mājupceļā iegriezāmies Upsalas
universitātē, kura piedāvā plašu studiju programmu klāstu. Ir vērts pieminēt
faktu, ka tā gadā uzņem 1500 apmaiņas

studentus.
Lielākie ieguvumi ir pozitīvās emocijas, jauni draugi un apziņa, ka ir nepieciešama izglītība un angļu valodas
zināšanas veiksmīgai komunikācijai un
savas nākotnes veidošanai. Taču ir vēl
viena lieta, kas ļoti bieži tika akcentēta,
un tā ir attieksme, kas ir ļoti būtiska ceļā
uz panākumiem.
Šis viennozīmīgi bija izglītojošs un
dažādām emocijām piesātināts brauciens, no kura katrs mēs paņēmām savu
pozitīvisma devu un jaunu pasaules redzējumu.
Projekta vadītāja Ņina Zalcmane

1905. GADA NOTIKUMI KANDAVAS NOVADĀ
Pirms 110 gadiem Latvijas laukos
kulmināciju sasniedza notikumu virkne, kas ilgi tikusi dēvēta par 1905. gada
revolūciju. Notikumu detalizētāka izpēte liecina, ka tautas vairākumam notikumu virzītājspēka – sociāldemokrātu
mērķi nebija skaidri, bet masu iesaistīšanos bruņotajās sadursmēs ar karaspēku sociāldemokrātu aktīvisti panāca ar
draudu, melu un baumu palīdzību. Šie
notikumi bija pirmais mērķtiecīgais
informācijas karš Latvijā, un daudziem
sociāldemokrātu piemuļķotiem zemniekiem par savu lētticību vēlāk bija jāsamaksā ar katorgu vai cietumu.
Kandavas mācītājs Aleksandrs Bernevics 1906.g. decembrī rakstīja, ka revolucionārās kustības izcelšanos Kandavā sekmējuši vietējie latviešu nacionālisti ar skolotāju Jāni Rupo priekšgalā, kuri
nodibināja Sadraudzīgo biedrību un
1903.g. tika ievēlēti miesta valdē. Kad
sākusies revolūcija, nacionālā kustība

devusi vielu nacionālo pretišķību radīšanai. Mācītājs gan turpat nonāk pretrunās, apgalvojot, ka visi lielie nacionālisti
turējušies tālu nost no jukām, kas izraisījušās 1905.g. oktobrī.
Īstenībā 1905.g. pirmajā pusē sociāldemokrātu idejas Latvijas laukos, tostarp Kandavas apkārtnē bija svešas, un
ar tām bija iepazinušies tikai atsevišķi
lauku inteliģences pārstāvji – skolotāji
un pagastu valžu darbinieki. Mācītājs
rakstīja, ka vēl 1904.g. oktobrī nekāda
sociālistiska aģitācija Kandavā nebija
novērojama, tikai šad un tad sveši cilvēki bija manīti izdalām proklamācijas.
Līdz 1905.g. jūnijam Kandavas apgabalā
nenotika laukstrādnieku streiki, bet bailes no tā, kas būs turpmāk, bija satraukušas ļaužu prātus. Vasarsvētkos revolucionārie aģitatori bija sanākuši baznīcā,
tomēr neuzdrīkstējās uzstāties.
Kurzemē 1905.g. pirmajā pusē sociāldemokrāti mērķtiecīgi centās orga-

nizēt kalpu streikus un dievkalpojumu
traucēšanas. Streiku panākumi tomēr
izpalika, jo ne visi kalpi un strādnieki atsaucās sociāldemokrātu aicinājumiem. Tā 26. maijā Tukumā amatnieku
zeļļi gāja no darbnīcas uz darbnīcu, pieprasot pārtraukt darbu. J. V. Bēra iesala
un cigoriņu fabrikā ieradusies banda
Kārļa Anskalna vadībā un pieprasījusi pārtraukt darbu. Fabrikas īpašnieks
paskaidroja, ka uzņēmumā viņš strādā
kopā ar saviem trim dēliem, un viņam
nav algotu darbinieku, kam kaut kādu
iemeslu dēļ vajadzētu streikot, tādēļ
darbu nepārtrauks. Kad Anskalns tomēr
viņam pieprasīja slēgt fabriku, Bēra ģimene bandai piedraudēja ar pielādētām
bisēm, un tā izklīda.
1905.g. otrajā pusē Kurzemes guberņā pieauga sociāldemokrātu veikto
vardarbību skaits. Tā 5. jūnijā Jelgavas
apriņķī, Zaļmuižā ar revolveriem bruņoti ļaudis pārtrauca dievkalpojumu ar
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saucieniem ”Nost ar ķeizaru! Nost ar
patvaldību!”, un ar sitieniem nodzina
mācītāju no kanceles. Tika traucēts ne
tikai baznīcu, bet arī sinagogu darbs. 11.
jūnijā Liepājas sinagogā 10 sveši ebreji
aizliedza aizlūgt par ķeizaru, aizdzina no
pults priekšlasītāju un izkaisīja sinagogā
skrejlapas,
Jūnijā un jūlijā pieauga muižu aplaupīšanu skaits, notika vairākas muižnieku
un ierēdņu slepkavības, tika aplaupītas
pagasta valžu kases un iznīcināti dokumenti. 25. jūnijā Dundagā uz ceļa tika
nošauts Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs Ādolfs Šmits. 17. jūlijā bruņota
banda iebruka Talsu apriņķa Nodegas
un Meženieku muižās, nošāva baronu
fon Bistramu un nolaupīja zirgus. 6.
augustā Aizputes apriņķī pie Cīravas
uz ceļa tika nošauti virsmežzinis fon
Zīberts, viņa palīgs Grīnbergs un staļļmeistars Hartmanis, ievainoti pārvaldnieks Štālbergs un rakstvedis Zveja.
Vardarbības pieaugums rosināja valdību Kurzemes guberņā 6. augustā ieviest karastāvokli. Tomēr revolucionāru
uzbrukumi turpinājās arī pēc tam. 27.
augustā vairāki vīri mežā šāva uz Talsu
apriņķa Popervāles muižas īpašnieku,
baronu Šilingu, bet netrāpīja. Barons
vienu no uzbrucējiem ievainojis no bises. Augusta beigās Kurzemes muižnieki nogādāja drošībā Austrumprūsijas
kūrortos savas ģimenes, jo saprata, ka
muižnieku drošība visā Kurzemē ir apdraudēta.
Saskaņā ar mācītāja Bernevica novēroto, gada otrajā pusē valdīja gan saspīlēts, nervozs uztraukums, gan sapņošana par zelta laikmetu un rotaļāšanās
ar jaunām, vilinošām idejām. Jūnijā un
jūlijā līdz aktīvām rīcībām revolucionāri
vēl nenonāca, izņemot laukstrādnieku
streikus Kandavas muižā un Rūmenē,
kur latvieši bija noteicēji. Jūlija beigās
un augusta sākumā Kandavā bija novietota neliela dragūnu nodaļa, ko pēc
divām nedēļām atsauca. Lai pasargātu
no sociāldemokrātiem dievkalpojumus,
uz pusotru mēnesi draudzes patroni bija

izveidojuši baznīcas apsardzības nodaļu.
17. oktobrī cars izdeva manifestu, ar
kuru garantēja domu, vārda un sapulču
brīvību visā Krievijas impērijā. Sociāldemokrāti manifestu tulkoja kā cara
varas vājuma pazīmi, un sapulcēs, kas
tagad bija legālas, aicināja gāzt patvaldību. Pēc Bernevica domām, manifests
arī kandavniekus novedis līdz atklātai
revolūcijai. Pirmais tautas mītiņš tika
sasaukts 25. oktobrī Kandavas pilskalnā.
Revolucionārās kustības priekšgalā nostājās skolotāja palīgs, sociāldemokrāts
Jānis Freimanis. ”No klusā skolotāja pa
vasaru bija attīstījies fanātisks revolucionārs, kam nekas vairs nebij svēts, kurš
kā apkārtstaigājošs runātājs, ar rīdīšanu,
meliem, nāves un dedzināšanas draudiem diemžēl pārāk labi bij sekmējis
bruņotās sacelšanās lietu.” Kopā ar viņu
darbojās rakstveža palīgs Grikmanis un
no citurienes uzklīduši aģitatori – Ā.
Jordans un M. Anskalns, kas bija sociāldemokrātu Tukuma komitejas aktīvisti.
”Mītiņos tika atklāti aicināts uz valdības un vispār jebkuras priekšniecības
gāšanu, sludināta brīvā mīlestība, brīva
zeme, piedraudot, ka visas šīs prasības
tiks izvestas ar varu.”
Sociāldemokrātu īstenotā rīcības
komiteju veidošana Kandavas apkārtnē
noritēja gausi, un to neveica vietējie iedzīvotāji. Tikai 7. novembrī kāds aģitators no Rīgas atcēla pagasta valdi Pūrē.
23. novembrī sākās ieroču atņemšana Kandavas miestā un apkārtējās
muižās. Namīpašnieki, baidīdamies, ka
pēc ieroču atņemšanas būs neaizsargāti
pret varbūtējo laupīšanu, pieprasīja revolucionāriem veidot kopīgas apsardzes
patruļas. Revolucionāri bija ar mieru šīs
patruļas veidot, tomēr noraidīja namīpašnieku piedāvātos patruļniekus.
24. novembrī no Kandavas apkārtnes aizbrauca pēdējie muižu īpašnieki.
Tanī pašā vakarā bruņotas bandas ielauzās mežkunga, Aizdzires, Mustenes un
Kandavas mācītāja muižās, meklēdamas
ieročus.
27. novembrī kāda banda ar dziedā-
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šanu izjaukusi dievkalpojumu Kandavas
baznīcā, un sociālisti ar draudiem lielāko daļu baznīcēnu izdzina laukā. Maza
draudzes daļa, lielākoties sievietes, tomēr nostājās ap mācītāju, būdami gatavi
viņu aizsargāt.
28. novembrī sociāldemokrāti visus
apkārtnes iedzīvotājus sasauca uz Kandavu, kur tika atcelta Kandavas pagasta valde un ievēlēta rīcības komiteja.
Pagasta vecākajam B. Vīkbergam bija
jāatdod amata zīme, zīmogs un kases
atslēgas.
Šinī pašā datumā Kandavā izplatījās baumas par ”melno sotņu”. Sociāldemokrāti šādi sauca visus savu ideju
pretiniekus, tomēr laukos sociāldemokrāti mērķtiecīgi izplatīja baumas, kurās
”melnā sotņa” tika pasniegta kā izcili
nežēlīgu laupītāju banda, kas īstenībā neeksistēja. Pirmoreiz Baltijā šādas
baumas parādījās 23. novembrī Igaunijā, Tērbatas apriņķa Karoles pagastā
naktī ieradās kaimiņu pagasta ļaudis ar
zīmīti:”Melnā sotņa nāk. Nākat mums
palīgā un dodat šo ziņu tālāk.” Visi vīrieši apbruņojās un sapulcējās pie pagasta
nama, tomēr izrādījās, ka kaimiņu pagastā nekāda melnā sotņa nav bijusi. Ap
28. novembri šādas baumas izplatījās arī
Vidzemē un Kurzemē. Sapulcējušies vīri
pēc labākās sirdsapziņas, lai novērstu
briesmas savām ģimenēm un mantai,
meklēja un konfiscēja ieročus, ar ko aizstāvēties pret laupītājiem, un iestājās sociāldemokrātu veidotajā tautas milicijā.
Baumas tika izplatītas organizēti un
pēc vienas shēmas: pagastos un pilsētās
pēkšņi parādījās sveši jātnieki, kas sauca, ka ”melnā sotņa” jau atrodas kaut
kur tuvumā, visnežēlīgākajos veidos
slepkavo visus pēc kārtas, laupa un dedzina. Jātnieki, izliekoties par bēgļiem
no vietām, kur sotņa bija pastrādājusi
savus briesmu darbus, aicināja ļaudis
bruņoties, pulcēties un doties cīņā pret
to. Neviens no baumu izplatītājiem nevarēja paskaidrot, kas īsti ir ”melnās sotņas” dalībnieki, turklāt netika teikts, ka
turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

tie būtu valdības karaspēks vai policija.
Baumas bija visfantastiskākās: Zemītē
kāda sieva stāstījusi, ka ieradusies melnā
sotņa - lieli, melni vīri ar garām astēm,
kuri iešot pa mājām laupīdami un apšaudami iedzīvotājus.
”Melnās sotņas” bubulis sacēla paniku visos pagastos. Lai aizstāvētu savu
dzīvību un mantu, vīri bruņojās ar to,
kas gadījās pa rokai – bisēm cirvjiem,
dakšām, izkaptīm un pulcējās pie pagastnamiem. Zantē pret “melno sotņu”
sapulcējušies un apbruņojušies vīri esot
devušies uz Zemīti; kad tur ”sotņu” nav
sastapuši, tie aizvesti uz Tukumu. Slampē baumas par ”melno sotņu”, kas dedzinot un laupot, sacēlušas paniku pagastā, bet neviens nezināja, kas tā ir. Sēmē
izplatījās baumas par ”sotņu”, kas nākot
no Rīgas uz Tukumu vai no Ventspils
uz Talsiem. Sēmes muižas vagars sapulcinājis vīrus un teicis, ka jāiet uz Tukumu gaidīt ”melno sotņu”; tad visi pie
pagastnama sapulcējušies devušies uz
Tukumu.
Par to, ka minēto baumu uzturēšana
un izplatīšana notika sociāldemokrātu
interesēs, liecina mācītāja A. Bernevica aprakstītais gadījums. 29. novembrī
baumas par melnās sotņas tuvošanos
sacēla vispārējas šausmas. Šajā dienā

kāds sabilietis atgriezās Sabilē no Kandavas, un tur sastapa daudz ļaužu, kas
bija gatavi doties pretī ”melnajai sotņai”,
jo Kandava un muižas esot izlaupītas un
degot, bet banda tagad tuvojoties Sabilei. Braucējs centās paskaidrot, ka Kandavā viss ir mierīgi, bet par to Sabiles
sociālistu vadoņi viņu arestēja. Par sodu
viņam iedeva šauteni un lika iet sargāt
Sabili pret ”melno sotņu”. Šādas baumas
bija vienīgais līdzeklis, kā panākt, lai
zemnieki apbruņojas un stājas rīcības
komiteju rīcībā.
Kandavas vārds tika izmantots
baumās, kas tika izplatītas Talsos. 29.
novembrī uz Talsiem pa Tukuma ceļu
auļoja jātnieks, kurš sākts manīt, sākot
no Strazdes muižas. ”Viņa zirgs putās. Ja
satiek vai redz kādu cilvēku, tad kliedz
”melnā sotņa nāk!” Un dodas tālāk,
nekā tuvāki nepaskaidrodams, bet dažās vietās piemetinādams: ”kauj lopus,
šauj, cērt, dur!”” Talsos jātnieks sauca,
ka melnā sotņa šauj, dur un laupa jau
šaipus Kandavai, un ka viņš pats ir no
Strazdes muižas.
”Ziņnesis teicis”: ”Tik steidzoši nāk,
ka es atstāju nokautu cūku pussvilinātu, un metos zirgam mugurā, lai jūs
pie laika glābjaties.” Talsinieki tam noticēja, un jau divos pēcpusdienā ielas
bija tukšas, visi paslēpās namos. Brand-

meistars Žanis Beķers un ugunsdzēsēju
priekšnieks barons Štrombergs nolēma
pūst ugunsdzēsēju tauri, lai sapulcētu
ugunsdzēsējus un sūtītu tos sotņai pretī.
Tirgus laukumā sapulcējās gan ugunsdzēsēji un namnieki, gan Talsos nomitinātie dragūni. Sākotnēji mēģināja veidot
”balto” namnieku gvardi un ”sarkanos”
miličus, taču pie sarkanajiem neviens
negāja. Tad pilsētu uzņēmās aizstāvēt
ugunsdzēsēji kopā ar namniekiem, bet
”sarkanie” nodalījās no oficiālās apsardzības un organizēja to paši. Talsu namīpašnieki ļoti nopietni gatavojās aizsardzībai – lika noslēgt pagalmu vārtus,
izlika sargus, lika iedzīvotājiem turēt gatavībā verdošu ūdeni, cirvjus, dakšas un
citus aukstos ieročus. Uz ielām dežurēja
ar šautenēm bruņoti vīrieši.
Lai pretotos ”melnajai sotņai”, Kandavā J. Freimaņa vadībā tika izveidota
ap 20 vīru liela milicijas vienība, kas
konfiscēja ieročus apkārtējās muižās.
Tomēr vīriem nācās vilties, kad cīņas
pret laupītājiem vietā viņi tika aizvesti
uz Tukumu, kur sociāldemokrāti gatavoja uzbrukumu valdības karaspēka
nodaļai.
Turpinājums sekos.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

SVAIGĒŠANA AR LĪGU REITERI
Kādā septembra vakarā Kandavas
novada amatnieku biedrībā pulcējās
veselīga dzīvesveida piekritēji, lai uzklausītu zāļu sievas Līgas Reiteres ieteikumus par svaigēšanu, kā arī praktiski izmēģinātu dažas no svaigēdāju
receptēm.
Svaigēšana jeb dzīvais uzturs (Raw
Food) ir diēta, kas regulē skābju un sārmu līdzsvaru organismā, to proporcija
būtiski ietekmē veselības stāvokli. Svaigēdāji pieder pie veģetāriešu apakšgrupas - vegāniem, kuri uzturā neiekļauj
dzīvnieku valsts produktus. Taču, ja vegāni uzturā lieto maizi, makaronus un
citus termiski apstrādātus produktus,
tad svaigēdāju uzturu veido svaiga un
neapstrādāta pārtika vai apstrādāta līdz
45 grādu temperatūrai dehidratorā, kas
produktus kaltē. Šādā temperatūrā neiet
bojā augos esošie enzīmi, tādēļ ēdiens
joprojām skaitās dzīvs.
Pati L.Reitere atzīst, ka sevi nevar
saukt par pārliecinātu svaigēdāju, jo
uzturā lieto gan svaigu, gan termiski
apstrādātu pārtiku, tai skaitā arī gaļu un
zivis. Tomēr no šīs diētas viņa ir aizņēmusies dažus pamatprincipus, kas ļāvuši trīs mēnešu laikā atbrīvoties no 12 kg.
Ar šiem pamatprincipiem Līga labprāt
dalījās nodarbības laikā:
- Var ēst kad grib, ko grib un cik

daudz grib- galvenais ir ievērot pareizu
ēšanas secību;
- Vispirms jāēd svaiga pārtika, kas
nav termiski apstrādāta (svaigi augļi,
dārzeņi, salātu lapas, ogas, ziedi u.tt.);
- Pēc tam ēd vārītu vai tvaicētu ēdienu (vārīti dārzeņi, saknes, mīkstie sieri,
maize);
- Tad seko saldais ēdiens (pudiņš,
saldējums, kūkas un bulkas);
- Pēc saldā ēdiena tiek ēsts “smagais”
ēdiens (olas, cietie sieri, piem., Krievijas,

Holandes);
- Nobeigumā ēd gaļu bez piedevām.
- Izvairīties no ēdieniem, kur ir kopā
svaiga pārtika ar vārītu, piemēram, rosols.
- Nakteņi dod enerģiju naktij, tāpēc
tos uzturā ieteicams lietot tikai cilvēkiem, kuri vēlu iet gulēt vai strādā nakts
stundās. Nakteņi ir tomāts, paprika, kartupelis.
- Lai svaigiem salātiem panāktu izteiktu garšas buķeti, ir jāievēro šādas
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proporcijas:
- pamatmasa sastāv no 2 vienībām
salkanie un pliekanie dārzeņi un augļi
(salkanais un pliekanais ir visi dārzeņi,
kam nav izteikta garša: gurķi, kabači,
burkāni, bumbieri, ķirbji, salātlapas
u.c.);
- 1 vienība skābie dārzeņi, augļi un
ogas (skābs- tomāti, ogas, skābi āboli,
skābenes, begoniju un ledeņu ziedi);
- ½ mērvienības dārzeņi ar sūru garšu (kālis, redīss, kreses, mārrutka lapas
un ziedi, pērkonei ziedi, rapsim ziedi,
žodzene, zvērene, ķērsa, rukola, krese,

UZŅĒMĒJI NOVADAM
plikstiņš, naudulis);
- ¼ mērvienības dārzenis ar sīvu
garšu (sīpols, ķiploks, lakši, maurloki,
puravs).
- Ja tomēr salāti liekas par pliekanu,
tad jāpievieno piparmētra, mārsils vai
raudene, jo tie pastiprina un bagātina
garšu.
Nobeigumā Līgas Reiteres piedāvātā
Svaigēdāju kūkas recepte:
- Sastāvdaļas kūkas pamatnei: rieksti, žāvētas plūmes, rozīnes, aprikozes.
Visu samaļ gaļas mašīnā un samalto
masu vienmērīgi izlīdzina kūkas veidnē.
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- Sastāvdaļas kūkas pildījumam: kokosriekstu piens, avokado. Pienu sablendē ar avokado vienmērīgā konstitencē,
vienmērīgi izklāj to uz kūkas pamatnes.
Kūkas virspusi dekorē ar svaigām ogām.
- Kūka uz vismaz divām stundām
jāpatur ledusskapī, bet, ja nepieciešams
to pasniegt ātrāk, var to ielikt uz 20 minūtēm saldētavā un pirms pasniegšanas
paturēt istabas temperatūrā aptuveni 10
minūtes.
Labu apetīti!
Nodarbībā piedalījās
Līga Šupstika

MUMS IR TĀ PRIEKŠROCĪBA PAZĪT NOVADA VESELĪGĀKOS
CILVĒKUS
Ir iestājies astronomiskais rudens
un par to nodevīgi ziņo ne tikai kalendārs, bet arī krāšņās koku lapas, drēgnais, vēsais laiks un pirmās salnas. Ja
vasarā par sportiskām aktivitātēm īpaši nebija jāpiedomā, jo tās sastopamas
ik uz soļa, strādājot dārzā vai aktīvi atpūšoties ģimenes lokā, tad rudens, kad
laiks paliek tumšs un dzestrs, ir īstais
gadalaiks, lai uzsāktu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu iekštelpās.
Kandavā atrodas viena no lielākajām
spēka un kardio trenažieru zālēm Kurzemē ar 30 veidu Techno Gym trenažieriem un zāles treneri, kas ir mūsu pašu
novadnieks spēkavīrs Reinis Kindzulis.
Ar Sporta un atpūtas centra BD plašo
piedāvājumu veselīgai un aktīvai dzīvei
iepazīstina sporta kluba vadītāja Līga
Aukšmukste.
Pastāstiet par sporta un atpūtas
centra BD izveides vēsturi un darbiniekiem, kas šeit strādā?
-2003. gadā uzņēmējs Uldis Aukšmuksts, kuram sports ir vienmēr bijis
asinīs, atvēra sporta klubu Kandavā. Uldis, kā jau liela daļa tā laika kandavnieku, nodarbojās ar kartingu, dēls Sandis
spēlēja basketbolu. Sporta klubs atradās
šajā pat ēkā (Kūrorta iela 1, Kandava)
4.stāvā- maza trenažieru zāle, aerobikas zāle un divas garderobes ar saunām.
Tajā laikā aerobikas trenere bija Inna Jēkabsone, notika aerobikas festivāli, bija
daudz apmeklētāju, visiem nepietika
vietas. Jau pavisam drīz, ap 2005. gadu
sporta klubu nācās paplašināt- trenažierus pārvietoja uz 3.stāvu un 4.stāvā ierīkoja vēl divas garderobes. 2010. gadā firmas SIA Baltdomus pārvaldība tika nodota dēlam Sandim Aukšmukstam, kas
uzaudzis un skolā gājis Kandavā. Firma
darbojas nekustamo īpašumu jomā, tai
pieder vairākas ēkas Kandavā un Sporta
un atpūtas centrs BD ir šīs firmas apakšstruktūrvienība.
Šobrīd sporta klubā strādā seši
darbinieki- vadītāja Līga Aukšmukste,

trenere Baiba Volfa, treneris Reinis
Kindzulis, administratore Ineta Zaika.
No pašiem pirmsākumiem uzņēmumā
strādā apkopēja Dace Frīdenberga un
saimnieks Antons Jans.
Kas ir sporta kluba aktīvākie apmeklētāji?
-Sporta kluba apmeklētāji lielākoties ir vecumā no 25-40 gadiem, gan
kandavnieki, gan sabilnieki, brauc arī
no Matkules un Zantes. Līdz 2008. gada
finanšu krīzei cilvēku bija ļoti daudz.
Tagad apmeklētāju skaits ir samazinājies, jo paši Kandavas iedzīvotāji palikuši mazāk, daudzas ģimenes devušās
strādāt ārpus Latvijas, jo šeit nevar atrast darbu. Apmeklējumu ietekmē arī
finansiālais aspekts, liekas ka cenas par
augstu. Esam veikuši cenu salīdzināšanu ar citām mazpilsētām, mums ir vidējais cenu segments. Šie izcenojumi ir
radušies veicot smalkus aprēķinus, jo lai
iestāde varētu pastāvēt ir noteiktas izmaksas. Šajā biznesā ir izteikta sezonali-

tāte, apmeklētāji sporta klubu visaktīvāk
apmeklē laika periodā no oktobra līdz
martam, vasara ir klusā sezona.
Ko darāt, lai piesaistītu apmeklētājus un ieinteresētu tos apmeklēt sporta
centru?
-Lai piesaistītu jaunus sporta kluba
apmeklētājus un motivētu esošos, regulāri veicam dažādas mārketinga aktivitātes: dāvinam tehnikuma audzēkņiem
brīvo apmeklējumu par kādiem īpašiem
sasniegumiem, rīkojam atvērto durvju
dienas un dažādas akcijas, kā arī atlaides
studentiem un pensionāriem, izlozējam
bezmaksas zāles apmeklējumu abonementus.
Kā veicas sadarbībā ar līdzīgām
iestādēm novadā, kas popularizē aktīvu dzīvesveidu?
-Trenažieri ir gan sporta hallē, gan
tehnikumā, gan internātskolā, bet sporta centrā pieejami 30 veidu trenažieri un
plašas telpas. Lai arī esam maza pilsēta,
turpinājums 12.lpp.

12. UZŅĒMĒJI NOVADAM
turpinājums no 11.lpp.

kur cits citu pazīst, tomēr sastopamies
arī ar negodīgu konkurenci. Ideālā gadījumā mums visiem, gan privātajiem uzņēmējiem, gan pašvaldības iestādēm vajadzētu nākt kopā un sadarboties, veidot
vienotu politiku kopējā labuma vārdā.
Kandava būtu ideāla vieta sporta tūrismam un par to vajadzētu domāt. Piemēram, Valmiera tagad ir pārvērtusies
par brīnišķīgu vietu uz kuru trenēties
brauc lielākā daļa sporta komandu. Komanda Rīgas Dinamo, kas kādreiz brauca uz Kandavu, tagad brauc uz Valmieru. Viņi ir ieguldījuši līdzekļus, sagatavojuši tehnisko bāzi šim mērķim. Mums
arī ir tāda iespēja. Vasarās, kad uz Kandavu mēdz braukt profesionālas sporta
komandas un notiek sporta nometnes.
Kandavai ir lieliskas iespējas- izguldināt
ir kur, paēdināt ir kur, trenēties ir kurstadions, sporta halle, mūsu lielā zāle ar
trenažieriem. Kāpēc Kandava nevarētu
būt vieta, kur atkal notiek liela mēroga
sporta pasākumi? Mēs neesam liela pilsēta un tā ir mūsu priekšrocība, lai strā-

dātu kopīga mērķa vārdā kā komanda.
Veidotu kopēju pilsētas piedāvājumu.
Pastāstiet sīkāk par pakalpojumiem, kas pieejami sporta centrā?
-Šī ir viena no lielākajām spēka un
kardio trenažieru zālēm Kurzemē. Kā
jau minēju, Sporta centrā pieejami 30
veidu TechnoGym spēka un kardiotrenažieri, lecamauklas, riņķi, bumbas.
Sākot ar 2013. gadu pirmdienās, trešdienās un piektdienās sporta klubā strādā
treneris Reinis Kindzulis, viņš ne tikai
iemāca pareizi lietot trenažierus, bet
labprāt dalās savā personīgajā pieredzē
un dod idejas jauniem vingrojumiem,
tādejādi motivējot sportot gribētājus.
Kopš Reinis ir kļuvis par mūsu treneri,
trenažieru zāli daudz aktīvāk apmeklē
arī sievietes.
Sākot ar 2009. gadu trenere Baiba
Volfa vada pilates, kas ir lēna, pārdomāta vingrošana (otrdienās plkst. 19:00),
aerobiku (pirmdienās, trešdienās plkst.
19:00) un šobrīd aktuālo zumbu, kas ir
fitnesa veids Latīņamerikas deju ritmos
(otrdienās plkst. 18:00 un ceturtdienās

KULTŪRA
plkst. 19:00).
Ir iespēja sauļoties divu veidu guļošajos solārijos (Ergoline 600 un Ergoline
350), izīrēt galdu un inventāru galda tenisam, kā arī izīrēt kādam pasākumam
saunu vai jebkuru citu sporta un atpūtas
centra telpu.
Kad aprīlī slēdza Kandavas pirti,
aktualizējās jautājums par mazgāšanās
iespējām. Sporta un atpūtas centrs BD
aicina iedzīvotājus izmantot saunu un
dušu.
Izmantojot iespēju, aicinām ikvienu
interesentu 28. oktobrī plkst. 18:00 Kandavas Sporta un atpūtas centrā BD uz
Kandavā nebijušu nodarbību- CrossFit
treniņš. Pēc treniņa ieteikumi par sporta
uzturu, ēdienkarti un treniņa metodiku.
Treniņus vadīs un padomus sniegs Ivars
Cīrulis- titulētākais Latvijas trīscīņnieks,
svara stieņa spiedējs. Tālrunis, lai pieteiktos uz šo nodarbību vai jebkuru citu
jautājumu gadījumā: 2630389. Mums
ir brīnišķīga darba vieta labā atmosfērā,
turklāt mēs pazīstam novada veselīgākos
cilvēkus.
Intervēja Līga Šupstika

TIKŠANĀS AR ZAIGU REIMANI
10. oktobrī interesenti Kandavas
novada muzeja Mākslas galerijā tikās
ar mākslinieci Zaigu Reimani. Šajās
telpās Z. Reimanei bija pirmā izstāde
un pirmā tikšanās ar skatītājiem.
Šis gads ir mākslinieces jubilejas
gads. Atzīmējot jubileju, Z. Reimanei
jau notikusi izstāde Tukumā galerijā
„Durvis”, bet veselu mēnesi bija apskatāma izstāde „Bijušais un tagad” Kandavas
novada muzeja Mākslas galerijā.
Zaiga Reimane dzimusi 1950. gada
11. maijā Vidzemē, Zaubē. Mācījusies
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, kur
ieguvusi mākslinieka-meistara specialitāti. Pati dzīve un mīlestība viņu atveda
uz Kurzemi. Bet 1974. gadā viņa pavisam palika uz dzīvi Tukumā. Lai nopelnītu naudu un izdzīvotu, viņa strādāja
par mākslinieci-noformētāju, arī Tautas
daiļamatu un suvenīru ražošanas apvienībā „Daiļrade”. Tieši keramikai Z.
Reimane pievērsās Tukumā un iemaņas
apguva pašmācības ceļā. Kā keramiķi
viņu ievēroja un sekoja piedāvājumi
noformēt telpas gan Vānē laulību ceremoniju zālē, gan Irlavas bērnu namā,
gan toreizējā E. Birznieka-Upīša muzejā Zentenes ciema „Bisniekos”, gan sēru
zālē Tukumā, Pauzera ielā.
1978. gadā viņa sāka piedalīties izstādēs. Šajos gados to bijis daudz: Rīgā,
Tukumā, Kuldīgā, Cēsīs, Mazsalacā,
Jaunpilī, Lapmežciemā un vēl, un vēl.
Arī šajā izstādē vēl skatāmi daži rūķi,
kurus savulaik skatu kartēs iemūžināja
fotogrāfs Jānis Vītols. Nu tiem pievieno-

jušies arī kaķi, svilpaunieki, podiņi. Kad
pāriet „luste” uz veidošanu, māksliniece
ķeras klāt otai un iemūžina ziedus, dabas skatus, visu to, kas tanī brīdī svarīgs
un dārgs.
Z. Reimane labprāt tiekas ar saviem
skatītājiem. Arī šoreiz viņa bija aizkustināta par atsaucību un daudzajiem ap-

meklētājiem. Savukārt mēs ceram, ka
šī gada izstādes un tikšanās mākslinieci
rosinās uz jaunām idejām un jauniem
darbiem.
Kandavas novada muzeja krājuma
glabātāja Ināra Znotiņa
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13.

JAUNIEŠU CENTRĀ DARBOTIES SĀCIS DEBAŠU KLUBIŅŠ

Jauniešu centrā” Nagla” no septembra mēneša notiek “ Debašu klubiņa” nodarbības, kuru pamatā ir “QUO
tu domā” organizācijas iniciatīva apmācīt jauniešus debatēšanas prasmēs.
Uz nodarbībām aicināts ikviens
jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Nodarbības notiek neformālā gaisotnē. Plānots, ka organizācijas “QUO tu
domā” pārstāvji apmeklēs arī mūsu jauniešu centru un klātienē tiksies ar jau-

niešiem.
“QUO tu domā” ir organizācija, kuras mērķis ir attīstīt kvalitatīvu debašu
kultūru Latvijā. Viņus interesē gan vērtīgas debates par jauniešiem svarīgāko,
gan jauniešu debašu mākslas un kritiskās domāšanas izglītība.
Vai Jūs esat piedzīvojuši brīdi, kad
kolēģiem vai draugiem stāstāt savu ideju, bet viņi neklausās? Vai arī jums šķiet,
ka viņi jūs līdz galam nesaprot, lai gan
no sirds cenšaties savu domu izstāstīt
ļoti vienkārši? Lai izvairītos no šādiem
neveikliem brīžiem, ļoti palīdz regulāri
debašu treniņi. Debatējot, var iemācaties vienkārši un saprotami izstāstīt savus argumentus, pārvaldīt ķermeni un
žestus un mazināt uztraukumu. Debašu
kultūra ir ļoti izplatīta Rietumeiropas
valstīs un arī kaimiņos Igaunijā, kur jau
vidusskolās skolēni iemācās skaidri noformulēt savu viedokli, kas ļoti palīdz
vēlāk, veidojot karjeru un arī sadzīvē.
Gada garumā organizācija “QUO
tu domā” nodrošinās mūs ar mācību

materiāliem, centīsies regulāri atbraukt
ciemos un dot novērtējumu no malas,
kā arī aicinās mūsu jauniešus piedalīties
turnīros. Uzvarētāji varēs piedalīties arī
Latvijas Radio jauniešu kanāla Pieci.lv
rīkotajās debatēs, ko rādīs Latvijas Televīzija. Savukārt pavasarī visiem būs
iespēja piedalīties mācībās Stokholmas
Ekonomikas augstskolas rīkotajā Debašu Akadēmijā, kas katru gadu pulcē
ap 200 cilvēkus ar dažādiem zināšanu
līmeņiem. Organizācijas komandā ir
profesionāli debatētāji, kas beiguši Stokholmas Ekonomikas augstskolu un piedalījušies Eiropas mēroga debašu turnīros. Tā ir nevalstiska organizācija un ar
debašu popularizēšanu nodarbojas bez
maksas, savā brīvajā laikā. Tas nozīmē,
ka par mācībām nav jāmaksā.
Jaunieši, būsiet mīļi gaidīti „Debašu
klubiņa” nodarbībās, katru trešdienu
plkst. 16:00 jauniešu centrā „Nagla”!
Jana Kašlaja
Jauniešu centra vadītāja

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
17.oktobrī
12:00Nodarbība ģimenēm ar bērniem
“Krāsainās smiltis”. Nodarbību vada
sertificēta Dabas vides estētikas skolotāja
Inga Jefremova. Kandavas Amatniecības
centrā
16:00 Amatierteātru ražas svētki –
2015 par tēmu „Pasaka” –Cēres pamatskolā
19:00 Vidējās paaudzes deju kolektīva
“Ozolāji” sadancošanās koncerts un
balle. Kandavas kultūras namā
21:00 Rudens balle kopā ar grupu „Es
un tu” – Valdeķu kultūras namā- Biļešu
iepriekšpārdošana, galdiņu rezervēšana.
Ieeja: EUR 4,00; pasākuma laikā EUR
5,00; Tel. informācijai 28765684 vai 631
26037
19.oktobrī
10:00 - 11:00 Muzikāla izrāde bērniem “Detektīvi Minjoni”. Ieeja: EUR
2,00. Kandavas kultūras namā
Vingrošana, joga (maksas nodarbība). Kandavas Amatniecības centrā
20.oktobrī
13:00Gleznošana. Pasniedzēja Lia Kiršteina. Kandavas Amatniecības centrā
16:00 Gleznošana (maksas nodarbība).
Pasniedzēja Lia Kiršteina. Kandavas
Amatniecības centrā
21. oktobrī
16:00Radošā
darbnīca
“Papīra
liešana”Zantes kultūras namā. Sadarbībā ar Kandavas novada Aamtniecības
centru.
17:00 Iedzīvotāju sapulce Kanda-

vā. Kandavas kultūras namā. Piedalīsies
domes vadība un speciālisti, pašvaldības
iestāžu vadītāji, Valsts policijas pārstāvis.
Lūgums jautājumus iesūtīt savlaicīgi uz
e-pastu: dome@kandava.lv. Esiet laipni
aicināti!
22.oktobrī
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena
“Rudens garša”. Zantes kultūras namā
16:00 Radošā darbnīca “Keramika lieliem un maziem”. Kandavas Amatniecības centrā
23.oktobrī
10: 00 Brilles brauc pie tevis!- - Zemītes
tautas namā - Optikas Metrapole viesošanās. Iespēja pārbaudīt redzi un pasūtīt
brilles
24.oktobrī
11:00 - 13:00 Desmit soļu programma
vecākiem “Bērnu emocionālā audzināšana”. Kandavas Amatniecības centrā.
Lekcijas vada trīs bērnu māmiņa, psiholoģe Liene Kalve. Piedaloties visās nodarbībās, tiks izsniegta apliecība.
Orientēšanās sacensības Kandavā. Sīkāku informāciju jautāt pa e-pastu: uvecins@gmail.com
13:00 Ceļojošās izstādes „Baltija un
vāci” atklāšana- Kandavas novada muzejā
26.oktobrī
Vingrošana, joga (maksas nodarbība). Kandavas Amatniecības centrā
27.oktobrī
13:00 Gleznošana. Pasniedzēja Lia Kiršteina. Kandavas Amatniecības centrā

16:00 Gleznošana (maksas nodarbība).
Pasniedzēja Lia Kiršteina. Kandavas
Amatniecības centrā
28.oktobrī
14:00 Tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi- Kandavas pilsētas bibliotēkā
16:00 Kino bērniem „Pamāj ar spārnu”- Kandavas kultūras namā
18:00 Kino „Romeo un Džuljeta” –
Kandavas kultūras namā
17:30 Papīra liešanas nodarbība – Vānes kultūras nama kamīnzālē
29.oktobrī
16:00 Radošā darbnīca “Keramika lieliem un maziem”. Kandavas Amatniecības centrā
30.oktobrī
Helovīnu skrējiens. Kandavā. Sīkāka
informācija pa tel. 29457272 (Andris).
31.oktobrī
Sestie Kafijas un tējas svētki. Kandavā.
20:00Keramikas cepļa kurināšana
Kandavā Helovīna noskaņās. Pulcēšanās no pl. 20:00 Dzeņu ielā 2. Lai visiem
kopā būtu jautrāk un siltāk - vēlama ierašanās ar maskām, jokiem, ķirbju ēdieniem vai citām pagatavotām lietām no
ķirbjiem.
Helovīnu pasākums bērniem. Zemītē
1. novembrī
11:00 Keramikas cepļa izņemšana Kandavā. Pulcēšanās aptuveni no pl.11:00,
Dzeņu ielā 2.
turpinājums 14.lpp.
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Turpinājums no 13.Lpp.

7. novembrī
11:00 - 13:00 Desmit soļu programma
vecākiem “Bērnu emocionālā audzināšana”. Kandavas Amatniecības centrā.
Lekcijas vada trīs bērnu māmiņa, psiholoģe Liene Kalve. Piedaloties visās nodarbībās, tiks izsniegta apliecība.
10.novembrī
12:00 Mārtiņdienas tirgus – Vānes kultūras namā
11. novembrī
17:00 -18:00Lāpu gājiens. Kandavā
14. novembrī
11:00 - 13:00 Desmit soļu programma
vecākiem “Bērnu emocionālā audzināšana”. Kandavas Amatniecības centrā.
Lekcijas vada trīs bērnu māmiņa, psiholoģe Liene Kalve. Piedaloties visās nodarbībās, tiks izsniegta apliecība.
13:00 Rudens balle. Pensionāru dienas
centrā
IZSTĀDES
01.10. - 19.10. Starptautiskai dzīvnieku

AKTUALITĀTES
aizsardzības dienai veltīta izstāde “Pārsteidzošā dzīvnieku pasaule”. Matkules
pagasta bibliotēkā
01.10. - 19.10. Jubilejas izstāde “Rakstniecei Ilonai Leimanei - 110” (19051989). Matkules pagasta bibliotēkā
02.10.- 23.10. Dzejniekam Jānim Rokpelnim- 70 – Kandavas pagasta bibliotekā
08.10. -23.10 Mūziķim un komponistam
Uldim Stabulniekam-70 – Kandavas pagasta bibliotēkā
05.10. - 30.10. Literatūras izstāde - Aktrisei Antrai Liedskalniņai - 85. Vānes pagasta bibliotēkā
05.10. - 30.10. Literatūras izstāde - Vēsturniekam Uldim Ģērmanim -100. Vānes
pagasta bibliotēkā
05.10. - 30.10. Literatūras izstāde bērniem - Itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri- 95. Vānes pagasta bibliotēkā
05.10. - 30.10. Literatūras izstāde - Krišjānim Baronam- 180. Vānes pagasta bibliotēkā
29.09. - 02.10. Izstāde “Zantes rekorddārzenis 2015”. Zantes kultūras namā
14.10.- 20.10. Aktrisei Antrai Liedskalni-

ņai- 85 - Kandavas pilsētas bibliotēkā
19.10. - 31.10. Jubilejas izstāde “Folkloristam Krišjānim Baronam 180 (18351922)”. Matkules pagasta bibliotēkā
19.10. - 31.10. Jubilejas izstāde “Aktrisei Antrai Liedskalniņai 85 (19302000)”. Matkules pagasta bibliotēkā
01.09. - 31.10. Fotoizstāde “Klāt rudens!” Kandavas novada muzejā. Imanta
Riekstiņa (1936-2013) darbi
14.09. - 20.11. A.Pauliņa gleznu izstāde. Kandavas kultūras nama izstāžu zālē
“Vējspārns”
27.10. - 03.11. Literāra izstāde “Folkloristam Krišjānim Baronam - 180”. Cēres
pagasta bibliotēkā
20.10. - 24.10. Literatūras izstāde “Aktrisei Antrai Liedskalniņai - 85”. Cēres pagasta bibliotēkā
14.09. - 20.11. A.Pauliņa gleznu izstāde. Kandavas kultūras nama izstāžu zālē
“Vējspārns”
27.10. - 03.11. Literāra izstāde “Folkloristam Krišjānim Baronam - 180”. Cēres
pagasta bibliotēkā

ZAGLIS AIZNES VĒRTĪGĀKO- UGUNS PAŅEMS VISU!
Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem katru gadu notiek vairāk nekā 900 izsaukumu, kas
saistīti tieši ar apkures ierīču un dūmvadu degšanu, kas visbiežāk turpinās
ar ēkas konstrukcijas aizdegšanos. Tas
liek aizdomāties par attieksmi pret apkures ierīču un dūmvadu uzturēšanu
kārtībā.
Laicīgi nenotīrītu kvēpu, sodrēju un
darvas jeb kreazota atlikumi ir degošs
materiāls, pa kuru ugunsnelaimes laikā
liesma ātri izplatās pa visu dūmeņa iekšējo virsmu un degšanas temperatūra
var sasniegt pat 1000 C0 un vairāk.
Dūmeņu un apkures ierīču tīrīšana
nav nepieciešama vien uguns drošības
nolūkos. Neiztīrītu sodrēju dēļ, apkures
ierīcēs pasliktinās vilkme, tās dūmo un
nespēj nodrošināt nepieciešamo siltuma
atdevi, kā arī palielinās izlietotā kurināmā materiāla daudzums.
Ja iedzīvotājs nav veicis dūmvadu
tīrīšanu ekonomisku apsvērumu dēļ, jāatgādina, ka uz kurināmā materiāla rēķina cilvēks var vairākkārtīgi pārmaksāt
skursteņslauķa pakalpojumus, turklāt
riskējot ar iespējamu ugunsnelaimi.
Iedzīvotājiem, kam skursteņslauķu
pakalpojumi ir apmaksāti no pašvaldības, namu apsaimniekotāja vai mājas
īpašnieka puses, bet apkures ierīce nav
tīrīta, jo cilvēks nav mājās vai baidās
no sodrēju radītās netīrības un mēģina
šos darbus veikt pašu spēkiem, vēlamies
atgādināt pāris lietas. Mājas apsaimniekotājs sūta tikai sertificētu profesionāli,
kurš šos darbus veiks operatīvi un ar

pareizo attieksmi
pret Jūsu mājas tīrību. Ja nav
nekādu
iespēju
atrasties
mājās
skursteņslauķa vizītes laikā, uzticiet
mājas vai dzīvokļa
atslēgu kaimiņam
vai draugam. Ja,
tādu nav, droši sazinieties privāti ar
skursteņslauķi vai
nekustamo īpašumu pārvaldnieku
un noteikti vienojieties par apmeklējumu sev vēlamā
laikā.
Kas attiecas
uz apkures ierīču
saimniekiem, kuri
tīrīšanas darbus
uztic kaimiņam,
draugam vai kādam, kas apgalvo, ka māk to tikpat labi
kā sertificēts meistars, atgādinām, ka
šie darboņi nav mācījušies šos darbus
ar meistaru, nezin ugunsdrošības noteikumus un citas juridiskas lietas par
darbu veikšanu, līdz ar to nezinot visu,
kas saistīts ar ugunsdrošību. Turklāt, ja
īpašums ir apdrošināts, Jūsu ugunsdrošības grāmatiņā derēs tikai sertificēta
meistara paraksts bez kura nelaimes gadījumā, atlīdzību apdrošinātājs ir tiesīgs
neizsniegt.

VUGD norāda, ka apkures sezonas
sākums ir pēdējais laiks, kad skursteņslauķim novērtēt apkures ierīces un
skursteņa tehnisko stāvokli. Tādējādi
nepieciešamības gadījumā vēl būs atlicis
laiks remontdarbiem.
Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi
droši varat zvanīt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” nekustamo īpašumu
pārvaldniekam pa tālruni 26197122
(Guntis) vai 26677434 (Egils).
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TIEK ORGANIZĒTAS NODARBĪBAS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
”KRĀSAINĀS SMILTIS”
Nodarbību laikā dalībnieki iepazīsies ar pašsajūtu uzlabojošu un vispusīgi
attīstošu silto smilšu un krāsaino smilšu
terapiju. Nodarbība veidota pēc Dabas
vides estētikas metodikas pamatprincipiem. Nodarbībās tiek izmantotas speciāli sagatavotas un uzsildītas smiltis.
Tās labvēlīgi ietekmē bērnu nervu sistēmu un uztveri, papildinot citas atbalsta
formas, ja tādas nepieciešamas.
Individuālo mērķu sasniegšanai bērni nelielās grupās apmeklē nodarbību
ciklu.
Terapijas procesā tiek piedāvāti bērnam piemēroti vingrinājumi un radošais
uzdevums. Nodarbības garums ir 1 stunda bērniem līdz 7 gadiem un 1,5 stundas skolas vecuma bērniem. Radošajām
aktivitātēm ar krāsainajām smiltīm un
pie gaismas galda nav vecuma ierobežojuma.
17.oktobrī plkst. 12:00 nodarbība
ģimenēm ar bērniem “Krāsainās smiltis”
notiks Kandavas novada muzejā.
21.novembrī plkst. 12.00 nodarbība ģimenēm ar bērniem (līdz 7 gadu
vecumam) “Silto smilšu piedzīvojums”
notiks Silto smilšu studijā, Kandavas in-

ternātvidusskolā 2.stāvā.
19.decembrī plkst. 12.00 nodarbība ģimenēm ar skolas vecuma bērniem
“Pasaules smilšu brīnums” notiks Silto
smilšu studijā, Kandavas internātvidusskolā 2.stāvā.
Nodarbību vadīs sertificēta Dabas

vides estētikas skolotāja Inga Jefremova.
Nodarbības notiks sadarbībā ar
Kandavas internātvidusskolu, kas 2014.
decembrī īstenojusi silto smilšu iekārtas
”WARMSANDBOX” uzstādīšanu.
Papildus informācija http://www.dabasvestnieciba.lv/studijas/kandava/

VĀNES IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Iedzīvotāju grupa „Vānenieki- kultūrai” piedalījās Kandavas novada Iespēju
fonda projektu konkursā „Dari pats!” ar
projektu „Vēsturiskā mantojuma saglabāšana Vānes pagastā”.
Mūsu projekts tika atbalstīts un tā
īstenošanas laiks ir no 2015. gada 1. sep-

tembra līdz 1. decembrim.
Projekta īstenotājiem ir svarīgi apzināt savas dzimtās vietas vēsturi , apkopot
to un atstāt savāktos materiālus nākamajām paaudzēm.
Tāpēc mēs lūdzam iedzīvotājus iesaistīties šajā projektā.

Rakstiskas vēstures liecības, atmiņu
stāstījumus un sadzīves priekšmetus lūdzu nesiet uz Vānes pagasta bibliotēku.
Plašāku informāciju uzzināsiet pa
tālr. 26111332 vai 26488418
Bibliotekāre Sandra Kosogova

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS IZTEIKT VIEDOKLI PAR KANDAVAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJAS LAPU WWW.KANDAVA.LV
Mūsdienās ļoti liela daļa cilvēku informāciju iegūst internetā, tostarp arī ar
pašvaldībām, viņu pakalpojumiem un
aktualitātēm iepazīstas to mājas lapās.
Bieži vien tieši apmeklējot mājas lapu tūristiem un pilsētas viesiem rodas pirmais
iespaids par novadu un pilsētu.
Kandavas novada pašvaldībai no š.g.
jūnija ir izveidota jauna mājaslapa, bet
darbi pie tās pilnveides joprojām turpinās. Jaunā mājas lapa ir veidota ņemot
vērā mūsdienu tendences tīmekļu viet-

ņu izstrādē, turklāt tā ir veidota domājot par to, lai būtu arī ērti lietojama no
mobilajām ierīcēm - viedtālruņiem un
planšetdatoriem.
Iepriekšējā Kandavas novada pašvaldības mājas lapas versija tika izstrādāta
2011.gadā. Tomēr, attīstoties jaunajām
tehnoloģijām un mainoties sabiedrības
informācijas lietošanas paradumiem
un pieprasījumam, nebija iespējams
jauninājumus ieviest līdzšinējā lapā tās
novecojošo tehnoloģiju dēļ. Tāpēc tika

pieņemts lēmums par jaunas mājas lapas
izstrādi.
Lai uzlabotu mājas lapas kvalitāti un
saturu atbilstoši lasītāju vēlmēm, iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par jauno mājas lapu, kā arī iesūtīt ierosinājumus un priekšlikumus. Tos varat sūtīt
uz e-pastu liga.supstika@kandava.lv.
Tikai kopā mēs varam izveidot skaistāku, saturīgāku, pārskatāmāku, noderīgāku un ērtāk lietojamu Kandavas novada vizītkarti!

Lai atbalstītu mūsu novada uzņēmējus, kā arī, lai iepazīstinātu novada iedzīvotājus ar mājražotāju vai zemnieku
gatavotajiem labumiem un uzņēmēju piedāvātajiem palakpojumiem, sākot ar oktobri, Kandavas novada domes
informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis” ir jauna rubrika Uzņēmēji novadam. Ja arī Tev, Kandavas
novada uzņēmēj, ir vēlme dalīties savā pieredzē, sūti pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: liga.supstika@kandava.lv
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ATBILDAM IEDZĪVOTĀJIEM
Gatavojoties iedzīvotāju sapulcei,
kura notiks 21.oktobrī, iepriekšējā
laikraksta numurā lūdzām novada
iedzīvotājus rakstiski iesūtīt jautājumus, kurus vēlaties uzdot novada
domei. Esam saņēmuši virkni jautājumu un sagatavojuši atbildes, kuras
publicējam šajā numurā.
1)Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 26.panta noteikto, domes sēdes ir atklātas un domes lēmumi un
sēžu protokoli ir jādara publiski pieejami pašvaldības mājas lapā, lūdzam
Kandavas novada domi nodrošināt,
ka Kandavas novada māja lapā ir pieejama informācija ne tikai par protokoliem, bet arī to pielikumiem, kas ir
neatņemama domes sēžu protokolu
sastāvdaļa?
Likuma „Par pašvaldībām” 26. panta pirmā daļa nosaka: Domes sēdes ir
atklātas, ja likumos nav noteikts citādi,
minētā panta otrā daļa nosaka: Domes
lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē
pašvaldības mājaslapā internetā ne
vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Pieejamību domes
lēmumiem un domes sēžu protokoliem
nodrošina, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības
ierobežojumus. Atbilstoši minētajam
Kandavas novada mājas lapā www.
kandava.lv/domes_sedes tiek publicēti
domes sēžu protokoli un to pielikumi
(domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi, nolikumi) personu iesniegumi
saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu ir pakļauti personas
datu aizsardzībai.
Kandavas novada dome saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 37. pantu nodrošina domes sēžu ierakstu audioformātā, kuru normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ievieto mājaslapā
internetā.
2) Lūdzam izsniegt Kandavas novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora
2015.gada atskaites par veiktajiem
darbiem, kas ir pievienotas novada
domes sēdes protokoliem.
2009. gada 30. jūlija Kandavas novada domes saistošie noteikumu Nr. 5
„Kandavas novada domes nolikums”
105. punkts nosaka: Domes priekšsēdētājs un izpilddirektors domes sēdes beigās sniedz īsu pārskatu par veiktajiem
darbiem, kas saistīti ar finansiālo un
saimniecisko darbību un par pieņemto
lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā perio-

dā, kā arī pārskata periodā izdotajiem
rīkojumiem. Minētos pārskatus ir iespējams noklausīties domes sēžu ierakstos,
kas tiek publicēti Kandavas novada
mājas lapā www.kandava.lv/domes_sedes . Saskaņā ar minēto noteikumu 126.
punktu Domes priekšsēdētājam, vietniekam un izpilddirektoram ir noteikts
iedzīvotāju pieņemšanas laiks Kandavas novada domē pirmdienās no plkst.
13.00 - 15.00 un no plkst.17.00 – 19.00.
Ikvienai personai ir tiesības ierasties pie
domes priekšsēdētāja, vietnieka un izpilddirektora un uzdot jautājumus, kas
saistīti ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, informāciju par pašvaldības
budžeta izlietojumu un noslēgtajiem
līgumiem.
3) Lūdzam skaidrot, kāpēc Kandavas novada domei nepieciešami ārpakalpojumi juridisko un sabiedrisko
attiecību jautājumos, ja domei ir attiecīgie speciālisti?
Kandavas novada dome saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –
PIL) 8. panta otro daļu, kas nosaka, ka
PIL attiecina uz šā panta pirmajā daļā
minētajām iepirkuma procedūrām, ja
publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda
ar 42 000 euro vai lielāka un publisku
būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 170 000 euro vai lielāka. Slēdzot
būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu
līgumus, ja to paredzamā līgumcena
ir mazāka par minētajām līgumcenu
robežām, bet vienāda ar 4000 euro vai
lielāka piegādes vai pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 14 000 euro vai
lielāka būvdarbu līgumiem, pasūtītājs
nepiemēro šā panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras, bet iepirkumu veic šā likuma 8.2 pantā noteiktajā
kārtībā.
PIL 8.² panta pirmā daļa nosaka: Ja
publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir
4000 euro vai lielāka, bet mazāka par
42 000 euro un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir 14 000
euro vai lielāka, bet mazāka par 170
000 euro, pasūtītājs veic iepirkumu šajā
pantā noteiktajā kārtībā. Minētā panta
sešpadsmitā daļa nosaka, ka Pasūtītājs
ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās
un piektās daļas noteikumus, ja līgums
tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B
daļā minētajiem pakalpojumiem. Pamatojoties uz norādīt, Kandavas novada dome veica iepirkumu „Juridisko
pakalpojumu sniegšana Kandavas novada domes pārstāvībai tiesās” PIL 8.2

panta 16. daļas (ja iepirkums atbilst
Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem)
noteiktajā kārtībā, uzaicinot individuāli praktizējošu zvērinātu advokāti
Aiju Gulbi iesniegt piedāvājumu. 2014.
gada 21. augustā zvērināta advokāte Aija Gulbe, iesniedza piedāvājumu
iepirkumam „Juridisko pakalpojumu
sniegšana Kandavas novada domes
pārstāvībai tiesās”, norādot, ka minētos
pakalpojumus Kandavas novada domes vajadzībām sniegs par EUR 24.79
stundā (bez PVN).
Ārpakalpojums sabiedrisko attiecību jomā Kandavas novada domes vajadzībām tiek sniegts kopš 2011. gada,
sniedzot konsultācijas jautājumos, kas
saistīti ar sabiedriskās domas izpēti, publisku pasākumu organizēšanu,
publicitātes rosināšanu centrālajā presē un citos plašsaziņas līdzekļos, kā arī
minētais pakalpojums ietver funkcijas
un uzdevumus, kas nav iekļauti domes
sabiedrisko attiecību speciālistu amata
aprakstos. Kā, piemēram, domes vadības konsultācijas sabiedrisko attiecību
jautājumos.
a) cik 2015.gadā ir iztērēti finanšu
līdzekļi šiem ārpakalpojumiem?
Par minētajiem ārpakalpojumiem,
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir
veikta samaksa EUR 15065.00 apmērā.
b) vai šie ārpakalpojumi ir nepieciešami?
Minētie pakalpojumi ir nepieciešami Kandavas novada domes darbības
nodrošināšanai.
c) kāda ir kvalifikācija un pieredze
Juridiskās un personāla nodaļas vadītājai Laurai Skvarnovičai juridisko
un komunālo jautājumu risināšanā, ja
viņa kā vienīgā no Kandavas novada
domes pārstāv SIA „Kandavas Namsaimnieks” un SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”?
Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14. panta pirmā daļa nosaka: ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu
turētāja lēmumus pieņem pašvaldības
domes priekšsēdētājs. Minētā likuma
14. panta ceturtā daļa nosaka: pašvaldības domes priekšsēdētājs no pašvaldības vai pašvaldības iestāžu darbinieku
vidus ieceļ atbildīgo darbinieku, kas
sniedz domes priekšsēdētājam nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus,
lai domes priekšsēdētājs varētu pildīt
kapitāla daļu turētāja funkcijas pašval-
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dības kapitālsabiedrībā, privātajā kapitālsabiedrībā, publiski privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku
(akcionāru) sapulces lēmumus pašvaldības kapitālsabiedrībā. Par atbildīgo
darbinieku Kandavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās ar 2014. gada 2.
janvāri iecelta Kandavas novada domes
Juridiskās un personāla nodaļas vadītāja Laura Skvarnoviča. L. Skvarnoviča
veic Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, Komerclikumā un Kandavas novada domes 2013. gada 27. novembra
noteikumos „Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi” noteiktos pienākumus,
proti, ziņo Domes priekšsēdētājam par
katru Sabiedrības dalībnieku sapulci
tūlīt pēc tam, kad saņemts paziņojums
par dalībnieku sapulces sasaukšanu,
un iepazīstina Domes priekšsēdētāju ar
sapulces darba kārtību, kā arī nekavējoties sniedz Domes priekšsēdētājam visas ziņas, kuras ir šā darbinieka rīcībā
un kuras nepieciešamas Domes priekšsēdētājam viņa kompetencē ietilpstošo
lēmumu pieņemšanai.
4) 2014.gada pavasarī publiski
pieejamos pārskatos redzams, ka SIA”
Kandavas namsaimnieks” darbībai
bija pozitīvs revidenta ziņojums, kā
arī 2014.gada 30.aprīļa domes sēdē šis
pārskats tika apstiprināts un redzams,
ka katrā domes sēdē SIA ”Kandavas
namsaimnieks” valdes locekle Sanita
Irbe atskaitījās par uzņēmuma finansiālo situāciju. Kas mainījās uzņēmuma darbībā, ja 2014. Gada jūlija
mēnesī bija jāizsludina šī uzņēmuma
maksāt nespēja? Kāpēc iedzīvotāji netika savlaicīgi informēti par nepieciešamo darbību veikšanu, lai atgūtu savus iemaksātos finanšu līdzekļus? Kā
tie iedzīvotāji, kuri nezināja par SIA
„Kandavas namsaimnieks” likvidāciju,
atgūs savus iemaksātos līdzekļus? Kādi
ir Kandavas novada domes ieguvumi
no SIA „Kandavas namsaimnieks” likvidācijas?
Kandavas novada SIA „Kandavas
namsaimnieks” 2013. gada 28. oktobrī
tika ierosināta tiesiskās aizsardzības
procesa (turpmāk – TAP) lieta. Ar Tukuma rajona tiesas 2014. gada 12. februāra spriedumu tika nolemts īstenot
SIA „Kandavas namsaimnieks” TAP,
apstiprināts sastādītais TAP pasākumu
plāns, kā arī noteikts SIA „Kandavas
namsaimnieks” divu gadu TAP īstenošanas termiņš, termiņu skaitot no 2014.
gada 12. februāra.
2014. gada 11. jūlijā Tukuma rajonā tiesā tika iesniegts SIA „Kandavas
namsaimnieks” pieteikums ar lūgumu
izbeigt SIA „Kandavas namsaimnieks”

tiesiskās aizsardzības procesu un pasludināt maksātnespējas procesu. Lūgums
pamatots ar sekojošo: sakarā ar to, ka
sākot jau ar TAP īstenošanas pirmo
mēnesi, sabiedrībai neizdevās gūt ienākumus prognozētajā apmērā un nav
izpildījušās paredzētās debitoru piedziņas prognozes, draud izveidoties situācija, ka SIA „Kandavas namsaimnieks”
nebūs līdzekļi ko novirzīt kurināmā
iegādei. Minētās pazīmes atbilst Maksātnespējas likuma 51. panta piektajā
daļā minētai maksātnespējas procesa pazīmei: parādnieks iesniedz tiesai
maksātnespējas procesa pieteikumu,
vienlaikus lūdzot izbeigt TAP, ja nespēj
nokārtot TAP pasākumu plānā noteiktās saistības.
Iedzīvotāji, kuriem SIA „Kandavas
namsaimnieks” sniedza pakalpojumus,
2014. gada augustā tika informēti par
to, ka ar Tukuma rajona tiesas 2014.
gada 22. jūlija spriedumu lietā Nr.
C032214 ir pasludināts Kandavas novada SIA „Kandavas namsaimnieks”
maksātnespējas process, par ko 2014.
gada 25. jūlijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Maksātnespējas reģistrā izdarīts attiecīgs ieraksts. Minēto
faktu apliecina Kandavas novada SIA
„Kandavas namsaimnieks” maksātnespējas procesa administratora izsūtītie
paziņojumi par Kandavas novada SIA
„Kandavas namsaimnieks” vienpusēju
atkāpšanos no noslēgtajiem apsaimniekošanas līgumiem. Minētie paziņojumi
tika nosūtīti visiem apsaimniekojamo
māju dzīvokļu īpašniekiem.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma
4. panta pirmo daļu juridiskās personas
maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros
no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Uzsākot Kandavas
novada SIA „Kandavas namsaimnieks”
maksātnespējas procesu apstājās aizdevuma (kredīta) lietošanas procentu
pieaugums, likumisko procentu pieaugums, līgumsoda pieaugums (tajā skaitā procentos izteikta līgumsoda pieaugums), nokavējuma naudas pieaugums
(nodokļu prasījumiem tika apturēta
tās nokavējuma naudas aprēķināšana,
kura tika noteikta kā procentu maksājums par nodokļu, nodevu un soda
naudas samaksas termiņa nokavējumu).
Attiecībā par Kandavas novada
domes ieguvumu no Kandavas novada SIA „Kandavas namsaimnieks”
likvidācijas ir pāragri izteikt kādas
prognozes, jo maksātnespējas process
vēl nav pabeigts, šobrīd, atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajam, Ad-

ministrators veic visas Maksātnespējas
likumā noteiktās darbības efektīgai un
likumīgai Kandavas novada SIA „Kandavas namsaimnieks” maksātnespējas
procesa nodrošināšanai, kā, piemēram,
Administrators ir izvērtējis vairāk nekā
250 Parādnieka debitorus, tostarp veicot brīdinājumu izsūtīšanu un vēršot
pret Kandavas novada SIA „Kandavas
namsaimnieks” debitoriem 116 prasības brīdinājuma kārtībā, iesniedzis
vairāk nekā 70 maza apmēra prasības
un vairāk nekā 10 prasības, vienlaikus
kontrolējot pārējo debitoru izpildi. Šobrīd tiesa ir ierosinājusi lietas par 39
(trīsdesmit deviņām) maza apmērā
prasībām, 1 (vienu) prasību un apmierinājusi 32 (trīsdesmit divas) prasības
brīdinājuma kārtībā, no kurām 17
(septiņpadsmit) šobrīd atrodas zvērināta tiesu izpildītāja izpildē.
5) Ņemot vērā Jūsu aicinājumus
pieslēgties pie Kandavas pilsētas centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
tīkla, cik pašvaldībai piederošos dzīvokļos no jauna šādi pieslēgumi ir
veikti?
Ir izbūvēts pievads dzīvojamai mājai Sabiles ielā 5, Kandavā, un dota iespēja dzīvokļu īpašniekiem, kuros nav
pieejami ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, pieslēgties pie komunikācijām.
Šajā mājā no 14 dzīvokļiem 5 ir pašvaldības dzīvokļi.
Oktobrī, novembrī tiks izbūvēts
ūdensvada un kanalizācijas pievads
Lielā ielā 38, Kandavā, kurā no 14 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 12 dzīvokļi.
6) Kāpēc tiek šķiroti Kandavas novada iedzīvotāji pilsētas un lauku teritorijā, nosakot dažādus izcenojumu
asinizācijas pakalpojumiem? Kā veidojās asinizācijas izcenojumi un kāpēc šie izcenojumi ir tik augsti, ņemot
vērā, ka tā ir vienīgā iespēja iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiesiski saņemt
asinizācijas pakalpojumus?
Kā jebkuri izcenojumi, arī asenizācijas cenas veidojas no to veidojošajām
izmaksām – darba alga, nodokļi, patērētā degviela, remonta izmaksas, automašīnas amortizācijas izmaksas un
virsizdevumu izmaksām.
Kandavas pilsētā par vienu asenizācijas mucas piebraucienu iedzīvotāji
maksā 17,07 eiro. Par pakalpojumu pagastos ir pierēķināta cena par braucienu uz konkrēto vietu. Lai pakalpojums
nebūtu tik dārgs, pagastu iedzīvotājiem
ir iespēja pakalpojumu pieteikt tad, kad
uzņēmums novada attīrīšanas iekārtās
veic tīrīšanas darbus. Tā kā tajā dienā
asenizācijas mašīnai nav speciāli jāTurpinājums 18.Lpp.
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MŪSU PASTĀ

turpinājums no 15.lpp.

brauc uz laukiem, maksa par pakalpojumu ir 17,07 EUR.
Pakalpojuma cena novadā nav augsta, ja salīdzina ar pakalpojuma cenām
citos novados. Talsu pilsētā viens piebrauciens maksā 29,87 EUR, Tukumā
pilsētas robežās pakalpojums maksā
28,46 EUR. Par braucienu ārpus pilsētas robežām tāpat jāmaksā par nobrauktajiem kilometriem.
7) Kas Kandavas novada domē
kontrolē pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu? Kā tiek pārbaudīta veikto darbu kvalitāte? Kā dome plāno turpmāk
uzlabot veikto darbu kvalitāti ceļu un
ielu uzturēšanai?
Pašvaldības autoceļu, ielu, gājēju
celiņu, ietvju, parku un to piegulošo
teritoriju periodiskais remonts un ikdienas uzturēšana Kandavas novadā
tiek veikta saskaņā ar atklātā konkursa
„Pašvaldības autoceļu, ielu, gājēju celiņu, ietvju, parku un to piegulošo teritoriju periodiskais remonts un ikdienas
uzturēšana Kandavas novadā” nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju,
darba izpildes grafiku ziemas dienestam Kandavas pilsētā, darba izpildes
grafiku ziemas dienestam Kandavas

SPORTS
novadā, pašvaldības autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbu specifikāciju, prasībām Kandavas novada autoceļu, ielu
un ietvju uzturēšanai ziemā un prasībām Kandavas novada autoceļu, ielu
un ietvju uzturēšanai.
Par veikto darbu kvalitāti, saskaņā ar atklātā konkursa nolikumam
pievienoto līgumu, atbildīgs ir izpildītājs. Izpildītāja pienākums ir uzskaitīt
un reģistrēt ar līguma izpildi saistītos
darbus. Pēc Kandavas novada domes
pieprasījuma izpildītājs uzrāda darbu veikšanas reģistru. Pamatojoties uz
veikto darbu reģistru vienu reizi mēnesī
tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas
akts par faktiski veiktajiem darbiem.
Nodošanas – pieņemšanas aktu par
Kandavas novada domes pārziņā esošo
Kandavas novada autoceļu, ielu, gājēju
celiņu, ietvju, parku un to piegulošo teritoriju periodiskā remonta un ikdienas
uzturēšanas darbu pieņemšanu paraksta Kandavas novada domes izpilddirektors.
8) Kurš pieņem lēmumu par ceļazīmju izvietošanu Kandavas novadā
un pamatojoties uz ko, Kandavas pilsētā Rūju ielā- kravas automobiļiem
braukt aizliegts?

Ceļa zīme Nr. 306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” Rūju ielā tika
uzstādīta uz laiku, kamēr tiek sakārtots Rūju ielas segums. Minētie darbi ir
pabeigti un ceļa zīme Nr. 306 „Kravas
automobiļiem braukt aizliegts” ir noņemta.
9) Lai veicinātu atklātu dialogu
starp vēlētājiem un Kandavas novada domi, lūdzam Kandavas novada
domes priekšsēdētāju nodrošināt, ka
Kandavas mājas lapā ir izveidota sadaļa „Jautājumi un atbildes”, kur iedzīvotāji var uzdot un saņemt atbildes
tiešsaistē.
Kandavas novada mājas lapā www.
kandava.lv ir izveidota sadaļa „Sazinies ar mums”, kur iedzīvotāji var uzdot viņiem interesējošos jautājumus.
Katrs jautājums tiks izskatīts un atbilde
sniegta normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un termiņā.
Paldies iedzīvotājiem par atsaucību
un uzdotajiem jautājumiem, Jūsu ieinteresētība mums ir ļoti nozīmīga sekmīgam darbam. Ceram uz veiksmīgu
sadarbību arī turpmāk!

NOSLĒDZIES KANDAVAS NOVADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS
FUTBOLĀ
Noslēdzies Kandavas novada atklātais čempionāts futbolā 7x7, kur
visas vasaras garumā tika izspēlētas
spraigas un interesantas spēles, noskaidrojot labākās komandas šajā
sezonā.
Pirmo vietu ieguva Pūre, 2.vietu
Z/S „Arvo”, 3.vietu „Zaļais serviss”.
Ceturtajā vietā ierindojās „Universālie
sportisti”, piektajā vietā- Zante, sestajā
vietā - „Prodew”, septītajā vietā- „Agnuss”, bet astotajā - Zemīte.
Labākā vārtsarga titulu un balvu
ieguva Mārcis Rēders no komandas
„Agnuss”, vērtīgākais spēlētājs šosezon
ir Māris Pokromovičs no Pūres, labākais aizsargs – Klāvs Zandbergs no
Zemītes, bet labākais uzbrucējs – Jānis
Naudiņš no „Zaļais serviss”.
Noslēguma pasākuma ietvaros tika
izspēlēts arī Kandavas kauss futbolā,
kuru ieguva komanda „Zaļais serviss”.
Paralēli starp kausa izcīņas spēlēm notika futbola mačs starp Sporta Kluba
Kandava veterāniem un jaunajiem talantiem „Kandava 2000”, kurā uzvarēja
draudzība, jo spēle beidzās ar rezultātu 2:2. Veterānu komandā vārtus guva

Ivars Kraucis un Aivars Gailītis.
Savukārt specbalvu - „Skaļākā rīkle” ieguva Agnis Kārkliņš no komandas „Agnuss”, balvu pasniedza komandas Z/S „Arvo” pārstāvji.

Paldies komandām par izturību
sezonas garumā, tiekamies jau ziemas
sezonā!
Egita Grundmane
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SKOLU OLIMPISKĀ DIENA KANDAVĀ

25.septembrī Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas stadionā notika Skolu Olimpiskā diena, šoreiz ar
moto- „Nebrīnies! Piedalies!”
Skolu Olimpiskās dienas jau ikgadēji
daudzus gadus Latvijā notiek pateicoties
Latvijas Olimpiskās komitejas iniciatīvai. Šogad Olimpiskā diena notika 348
norises vietās Latvijā, tai skaitā arī mūsu
novadā. Tajā piedalījās visas novada
skolas, kopskaitā 900 dalībnieki.
Pirmie stadionā iesoļoja Kandavas
pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks”
kolektīvs, kam sekoja Kandavas internātvidusskola un mājinieki Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas audzēkņi, bet
aiz viņiem pārējās novada skolas.
Pasākumu kā vienmēr vadīja un
komentēja Andris Bambis. Zvērestu,
cīnīties godīgi, sportistu vārdā node-

va jaunais vieglatlēts Dāvis Bērsons no
Kandavas vidusskolas.
Olimpisko lāpu ienesa Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas 10. klases
skolnieks- basketbola tiesnesis un basketbola komandas kapteinis- Kristaps
Ozols.
Sportiskus panākumus, veiksmīgus
startus un izdevušos dienu jaunajiem
olimpiešiem vēlēja Kandavas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds
Ķieģelis. Viņš pasniedza arī Kandavas
novada Iespēju fonda gada stipendijas
labākajiem novada sportistiem Ievai
Anijai Stepiņai, Kristapam Ozolam un
Valērijai Kuzmickai.
Visiem sportistiem labu dienu un,
lai uzvar draudzība, novēlēja arī Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Silvija Tiltiņa.

Pēc šiem labajiem vēlējumiem dalībnieki iesildījās kopīgi vingrojot un
tad devās sporta arēnā, lai mērotos spēkiem dažādās disciplīnās. Kā jau ierasts
visas novada skolas izskrēja pretstafetes,
kurās skolu kopvērtējumā pirmo vietu
un Latvijas Olimpiskās komitejas balvulielo hanteli, ieguva Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, otro vietu Kandavas
internatvidusskolā, bet trešo- Cēres pamatskola.
Tālāk sekoja visdažādākās sporta aktivitātes. Pirmo -trešo klašu grupa veica
dažādas jautrības stafetes; ceturto- sesto
klašu audzēkņi spēlēja tautas bumbu;
septīto- devīto klašu grupa – futbolu,
bet vidusskolas klases- strītbolu.
Egita Grundmane

MŪSU ORIENTIERISTIEM PANĀKUMI SEZONAS
KOPVĒRTĒJUMĀ
29.septembrī Tukumā Sveikuļu
trasē noslēdzās Tukuma orientēšanās
tautas seriāla „Silva” 2015.gada sezona.
Lai iegūtu ieskaiti kopvērtējumā sezonas laikā bija jāpiedalās deviņās kārtās
no 17, bet trijām no tām jābūt rudens
kārtām. Kopvērtējumā laureātu godā
nokļuva septiņi sporta kluba „Kandava”
orientieristi: sešdesmitgadīgo un vecāku dāmu grupā 1.vietā ierindojās Inese
Vēciņa; piecdesmitgadīgo un vecāku
dāmu grupā 3.vietā Anita Dundure,
četrdesmitgadīgo un vecāku dāmu grupā 2.vietā Ilze Skribāne un 3.vietā Dace
Rudēvica; astoņpadsmitgadīgo un jaunāku jauniešu grupā – 2.vietā mūsu Be-

tija Čākure un 3.vietā Līva Lauma Truhņēviča, bet četrdesmitgadīgo un vecāku
kungu grupā – 3.vietā Jānis Rudēvics.
4.oktobrī vairāki kandavnieki startēja Kuldīgas novada atklātajā čempionātā Usmas-Mordangas apkārtnē. Arī tur
panākumi neizpalika. Grupā S 65 (1950.
gadā dzimušas dāmas un vecākas) zelta medaļu un čempiones titulu izcīnīja
I.Vēciņa, bet S 18 (1998.gadā dzimušas
un jaunākas jaunietes) – sudraba medaļu L. Truhņēviča.
24.oktobrī tiks noskaidroti Kandavas novada čempioni o-skrējienā (noslēguma kārta) un taku-orientēšanās.
Uldis Vēciņš

Novada orientieristi (no kreisās) Jānis Rudēvics, Inese Vēciņa,
(otrā rindā) Dace Rudēvica, Anita Dundure, Sandra Bērziņa,
(trešā rinda) Ilze Skribāne un Gunda Cīrule.

20.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

2015.GADA OKTOBRIS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
septembrī reģistrēti 6 jaundzimušie:
Zelta rudens zelta pārslas bārsta,
Zelta mūžs ar darbu vainagots
Visiem mums no jūsu dienu pūra
Ir pa kādai riekšaviņai dots!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās oktobra jubilārus!
Jūlija Mantaja, Ausma Oliņa, Alvīne
Matilde Dobelmane, Mirdza Grunte,
Hanna Kovbasko, Biruta Andersone,
Visvaldis Važa, Laura Kalniņa,
Ilga Kalniņa, Mudrīte Apene,
Biruta Rācenāja, Lidija Bruce,
Zinaida Klāsone, Andris Babris,
Andris Ķeniņš, Ninele Leleviča,
Valdis Miglinieks, Dzintra Zuļķe,
Velta Kiršteina, Atis Liepiņš, Mārīte Bērziņa,
Lūcija Poriņa,
Juris Gaidulis, Vladimirs Šins
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Gadiem kāpuši vienā kalnā,
Divi cilvēki saprot un jūtPēc kopīgi pārciestām salnām
Pat rūgtajā saldums var būt..
Sveicam Ritu un Aldoni Rašmaņus zelta kāzās !
Bērni un mazbērni

Mobilais mamogrāfs Kandavā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
Veselības centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies
16.un 17.novembrī pie Kandavas novada sociālā dienesta Jelgavas ielā 4A. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc
tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66
55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa
numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv

Evelīna, Kārlis, Enija, Haralds,
Tomass un Niks

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome
Kandavas novada Sociālais dienests
aicina darbā (uz noteiktu laiku) sekretāri- lietvedi.
Vēlama augstākā izglītība,
lietveža vai jurista kvalifikācija.
Zvanīt pa tālruni 29171921.

Pateicība

Lielu pateicību sakām Dievam, ka ugunsnelaimē, kas
mūs piemeklēja 6.oktobrī, nav skartas cilvēku dzīvības.
Lielu pateicību sakām visiem cilvēkiem, kas turpina lūgt
par mums un atbalstīt ar labiem vārdiem, kā arī atbalsta
mūs, iepērkoties veikalos un apmeklējot frizētavu, kas
turpina strādāt. Pateicamies ugunsdzēsēju kolektīviem,
kas piedalījās ugunsgrēka likvidēšanā, Ivaram Marašinskim un viņa darbiniekiem, visiem, kas nāca talkā un steidzās palīdzēt! Paldies mūsu darba kolēģiem, kuri strādā ar
mums kopā ikdienā. Pateicamies par ārkārtīgi lielo cilvēku
mīlestību, kas mums tiek izrādīta.
Paldies Jums saka īpašnieki Linda un Guntars

Iedzīvotāju ievērībai!

Sākot ar 2015.gada oktobri, Kandavas novada domē varēs saņemt konsultācijas par Nodarbinātības Valsts aģentūras
(NVA), Uzņēmumu reģistra(UR), Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes(PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta(VID),
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras(VSAA) un Valsts
zemes dienesta(VZD) iestāžu e-pakalpojumiem un portāla
www.latvija.lv lietošanu.
Valsts minimālais pakalpojumu grozs:
- NVA+PMLP+UR+VZD piedāvājumā konsultāciju
sniegšanu par iestādes e-pakalpojumiem
- VSAA piedāvājums pašvaldībām – nodrošināt dokumentu pieņemšanu, izsniegšanu un konsultatīvo atbalstu 14
pakalpojumiem, kā arī konsultāciju e-pakalpojumiem
- VID piedāvājums iekļauj, nodrošināt dokumentu pieņemšanu, izsniegšanu un konsultatīvo atbalstu trīs pakalpojumiem, kā arī konsultāciju e-pakalpojumiem.
e-pasts: kac@kandava.lv, Tālr. 63182028; 63107367

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
septembrī reģistrēti mirušie:
Edīte Antra Liepiņa (dzim. 1933.g.) Zemītes pagasts
Antonija Aispure (dzim.1923.g.) Kandava
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 19.10.2015.

