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ATKLĀTA JAUNĀ BIOMASAS KATLU MĀJA KANDAVĀ
19.septembrī svinīgā gaisotnē tika
atklāta jaunā biomasas katlu māja
Kandavā, kas vienlaicīgi bija arī atvērto durvju diena pilsētas iedzīvotājiem.
Šajā dienā visiem klātesošajiem bija
iespēja iepazīties ar modernu, energoefektīvu enerģijas ražošanas iekārtu, kas
nākamos divdesmit piecus gadus nodrošinās Kandavu ar siltumu, kas tiek
ražots no vietējiem resursiem.
Pasākumā piedalījās negaidīti daudz
interesentu, to skaitā arī Kandavas internātvidusskolas vecāko klašu audzēkņi, lai paši savām acīm redzētu, kas ir
katlu māja divdesmit pirmajā gadsimtā.
“Esam spēruši platu soli no katlu mājām,
kurās strādā dzīves nogurdināti vīri, ar
rokām cērtot malku, dienām un naktīm
sekojot līdzi termometriem, nakts tumsā, rudens aukstumā, lai visiem pārējiem būtu silti.- sacīja Jānis ZandbergsDivdesmit pirmais gadsimts ir atnācis ar
lielu soli tehnoloģiju zināšanu jomā, ar
lielu soli energoefektivitātes jomā un tas
viss tiek darīts ar vienu mērķi, lai nauda,
ko jūs grūti un sūri pelnāt vairāk paliktu
jūsu maciņos un mazāk izkūpētu zilajās
debesīs vai caur nenosiltinātiem logiem,
durvīm un māju pagrabiem. Ir noslēdzies ilgs sagatavošanās periods, cīņa,
kas sākās domes un komunālās saimniecības kabinetos, par to, vai Kandavai
vajadzīga šāda moderna katlu māja.”
Pasākumā piedalījās arī to uzņēmumu pārstāvji, kas īstenoja Biomasas
katlu mājas būvniecību -SIA “Monum”
pārstāvis Māris Ozoliņš, AS “Komforts”
pārstāvis Ivars Liepiņš un AS “Inspecta
Latvia” būvuzraugs Arnis Heinriksons.
Novada domes priekšsēdētāja Inga
Priede uzsvēra, ka ir prieks par lielo
interesi, ko izrādījuši kandavnieki tik
kuplā pulkā apmeklējot pasākumu. “Tas
vien jau pierāda, ka jums nav vienaldzīgi, kas Kandavā notiek, ka jūs vēlaties
redzēt, kur paliek mūsu nodokļu maksātāju nauda.” Priekšsēdētāja atzina, ka
var piekrist tam, ka ieguldījums ir finansiāli dārgs, bet gribas ticēt, ka nākotnē
ieguldītais atmaksāsies. “Šī noteikti būs
dabai draudzīga katlu māja, salīdzinot
ar vairākām katlu mājām, kas darbojās
vienlaicīgi līdz šim, tagad darbosies tikai
viena- mūsdienu prasībām atbilstoša.”

Ciemos ieradušies kultūras darbinieki
Pēc atklāšanas uzrunām, svinīgi tika
pārgriezta sarkanā lentīte un ciemos
ieradās kultūras darbinieki, kas bija atnākuši ar saviem vecajiem katliem, lai
pieslēgtos pie jaunā kopējā katla. Jautrajām izdarībām sekoja ekskursija pa
katlu māju, kuras laikā iedzīvotāji ieguva izsmeļošas atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem, bet noslēgumā
baudīja “zaļo biomasas zupu”- skābeņu
zupu, kas sasildīja diezgan drēgnajā un
lietainajā rudens dienā.

Pēc jaunās katlu mājas nodošanas
tiks likvidētas 10 lokālās apkures sistēmas, 3 centralizētās katlu mājas, kā arī
elektroniskie apkures katli divās daudzdzīvokļu mājās. Būvdarbus objektā veica SIA “Monum” par 1 379 951 eiro,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
(PVN), būvuzraudzību nodrošināja AS
“Inspecta Latvia” par 33 517 eiro, ieskaitot PVN.
Dagnija Gudriķe
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Esiet sveicināti pirmajā rudens
mēnesī!
Rudens ir iekrāsojies ne tikai ar
krāsainu lapu liesmām, bagātīgu sēņu
ražu, bet arī ar nemitīgām lietavām,
kas nodarījušas kaitējumus zemniekiem un ikvienam saimniekam. Bet
latvietis ir sīksts un pratīs rast labāko risinājumu jebkuros apstākļos, tas
vienkārši ir jāvar!
Manā un manas vietnieces darbā
ir aizritējušas 100 dienas, tāpēc laiks
atskatīties uz paveikto, domāt par
nākošā gada budžetu un prioritātēm.
Brīžiem liekas tik nesaprotami, kur
paliek laiks?! Esmu jau rakstījusi par
paveiktajiem darbiem, bet, runājot
par šī brīža aktualitātēm un apdomājot šo trīs mēnešu notikumus,
viennozīmīgi varu apgalvot, ka pati
galvenā prioritāte ir cilvēks, mūsu
novada iedzīvotājs. Katru dienu saņemu neskaitāmus tālruņa zvanus, tiekos ar dažāda vecuma iedzīvotājiem,
lai risinātu visdažādākās problēmas.
Dažas var atrisināt ļoti viegli, dažām
ir garāks ceļš ejams, bet ir arī tādas,
kas diemžēl nav mūsu kompetencē,
tāpēc daudz nākas skaidrot, runāt un
atbalstīt. Sākoties rudenim, iedzīvotājus satrauc apkures jautājumi, dau-

dzi nav apmierināti ar sava mājokļa
apsaimniekotāju. Te nu jāsaka, ka viss
Jūsu pašu rokās! Ikviens var izvēlēties
labāko risinājumu, varat dibināt biedrības un savas mājas apsaimniekot paši,
tā pārskatāmi redzot, kur paliek nauda,
kā ietaupīt un veikt darbus bez starpniekiem.
Otra liela problēma ir ceļu sliktais
stāvoklis. Lietavas, smagā tehnika un
nolietojušies ceļi dara savu. Ceļus greiderēt lietus laikā nav nozīmes, bet mēs
– pašvaldība un Latvijas Valsts autoceļu
uzturētājs, iespēju robežās cenšamies
darīt visu, lai ceļi būtu izbraucami. Tāpēc tā teikt “jākaļ dzelzs, kamēr tā karsta”, lai valsts līmenī par to runātu, ko
arī daru. Ir gandarījums, ka, pēc daudzām tikšanās reizēm un sarunām, ir
izstrādāts ceļa tehniskais projekts Līgas
- Zentene – Rideļi, Cēres ceļa būvniecībai. 2017./2018 g. ziemā notiks būvdarbu iepirkums, bet būvniecības un
asfaltēšanas darbi varētu sākties 2018.
gada vasarā, posmā no Kandavas pagrieziena līdz Cērei. Projekts ir gatavs
arī pārējiem diviem ceļa posmiem,
jādara viss iespējamais, lai tie tiktu sakārtoti un tehniskais projekts neiegultu
plauktos. Esam iesnieguši Satiksmes
ministrijas prioritāšu sarakstā arī ceļa
Kandava – Saldus tehniskā projekta
izstrādi, būvniecību un asfaltēšanu posmos Valdeķi-Zemīte; Zemīte-Zante un
Zante- Kapukrogs līdz Brocēnu novada
robežai. Ceru, ka sarunas darīs savu,
panākot pozitīvu risinājumu. Tas attiecināms arī uz Kandavas internātvidusskolas valsts finansējumu. Notikušas
tikšanās visos līmeņos, bet skaidrības
un atbildes joprojām nav. Jāturpina runāt un pārliecināt politiķus un ministriju ierēdņus.
Skumji, ka ir atsevišķi indivīdi, kam
nerūp apkārtne ap sevi un rodas vēlme
sabojāt citu radīto skaistumu. Mēs lepojamies ar Kandavas promenādi, bet
3.oktobrī dienas laikā tajā pabija vandāļi ar krāsu sabojājot daudzus objektus. Ar pašvaldības policijas momentānu iesaistīšanos, pārkāpuma izdarītājs

ir noķerts, materiāli atrodas Valsts
policijā, notiek izmeklēšana. Domājot
par drošību Kandavā, esam noslēguši
līgumu par augstas kvalitātes videonovērošanas kameru uzstādīšanu, kas
notiks tuvākajā laikā. Tās atradīsies
Kandavas promenādē, Vecpilsētas
Tirgus laukumā, Abavas un Kūrorta
ielas krustojumā, kā arī Zemītes un
Jelgavas ielu apļveida krustojumā.
Daudz var runāt par padarītajiem,
nepadarītajiem un iekavētajiem darbiem. Beidzot ir ieklāts jauns asfaltbetona segums Sabiles ielā, tāpat tiks
uzlikts bruģakmens seguma klājums
Lielās ielas skvērā pie mozaīkas sienas, lai nākamajā gadā pabeigtu ieceri, padarīt skvēru par skaistu atpūtas
vietu.
Kopā ar mākslinieci Baibu Rulli esam uzsākuši darbu pie pilsētas
mākslinieciskā tēla veidošanas, svētku noformēšanas vienotā stilā, tūrisma objektu un Latvijas simtgades
plāna iedzīvināšanas. Drīzumā sāksies darbi Pūzurgravā, lai attīrītu no
krūmiem, bet vēlāk, piesaistot projektu līdzfinansējumu, izveidotu atpūtas
vietu, taku uz spēka avotu. Daudz ir
runāts par strūklakām, skvēriem,
afišu stabiem. Pēc vairākkārtējiem
atgādinājumiem, strūklaka pie vecās
radiorūpnīcas, kas ir privātīpašums,
ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” palīdzību ir sakārtota un
ieziemota. Ceru, ka paspēsim savest
kārtībā arī pilsētas centrā esošo afišu
mājiņu, kas nerada labāko priekšstatu par pilsētas vizītkarti.
Ziema tepat pie durvīm, bet pilsētā un pagastos darāmā vēl daudz.
Oktobra nogalē un novembrī plānojam iedzīvotāju sapulces, tā būs iespēja plašākai sarunai ar ikvienu novada
iedzīvotāju.
Lai visiem pietiek spēka izturēt
rudens tumšā laika iestāšanos!
Cienot sava novada iedzīvotājus,
Inga Priede
Kandavas novada domes
priekšsēdētāja

KANDAVAS NOVADS STARPTAUTISKĀ DIZAINA IZSTĀDĒ
“DESIGN ISLE”
Pirmo gadu Kandavas novads piedalījās starptautiskajā Dizaina izstādē
“Design Isle”, kas norisinājās no 6.līdz
8.oktobrim Rīgā Ķīpsalas izstāžu centrā.
Mūsu novadu pārstāvēja dizainere
Baiba Rulle ar skaistajām lampām no
kolekcijas GARDEN, keramiķe Linda
Romanovska ar kolekciju “Logs” un citiem keramikas izstrādājumiem, puiši

no JJBoards Imants Bisenieks, Jānis Jirgens, Edgars Krūmiņš, Gints Rudzītis ar
Longborda dēļiem; Aiva Valdmane un
Ilze Baumane ar tekstila un ādas izstrādājumiem, kā arī firma ABAS ar griliem.
Viņi šajā izstādē bija apvienojušies zem
nosaukuma - Kandavas Ģilde.
Baibas Rulles izveidotā kolekcija
“Garden” radīta, lai gan ārā, gan iekštelpās ienestu dārza atmosfēru – gaismē-

nas, ziedu smaržu, krāsu un formu.
Kolekciju veido lampas – laternas, galdauti, galda salvetes, dekoratīvi galda
tīklojumi, aizkari. Kolekcijā kā galvenais
materiāls izmantots lins. Lampu - laternu forma un lina faktūra rada mājīgu atmosfēru gan minimālisma, gan klasiska
stila interjeros.
Lindas Romanovskas māla darinājumos katrs priekšmets ir izgatavots ar
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rokām un pieejams tikai vienā eksemplārā. Izmantojot senu keramikas izgatavošanas tehnoloģiju, Linda izgatavo
mūsdienīgas, skaistas keramikas lietas.
“JJ Boards” ir uzņēmums, kura pieredzes bagātā komanda nodarbojas ar
dažādu koka izstrādājumu izgatavošanu,
restaurāciju, interjerdizainu un māksliniecisko apdari kopš 2005. gada. Tās
mākslinieciskajā pamatā ir grafiskais
dizains intarsijas tehnikā. “JJ Boards”
darinājumi ir longbordi un dažādas interjera elementu formas un virsmas.
Aivas un Ilzes rokassprādzes un jostas ir austas ar rokām no lina un kokvilnas diegiem, izmantojot etnogrāfiskos
rakstus. Visi darinājumi ir iestrādāti
ādā, tā padarot tos praktiski labāk lietojamus.
Daloties ar iespaidiem par izstādi,
keramiķe Linda Romanovska sacīja, ka
šādā sastāvā mākslinieki sanākuši kopā
pirmo reizi. “Ar Baibu un puišiem no
JJboards iepazinos tikai pirms dažiem
mēnešiem vienā no pirmajām Kandavas
ģildes sapulcēm. Prieks, ka esam tik īsā
laikā sadraudzējušies un realizējuši šo
projektu. Protams, radušās arī jaunas ie-

ceres. Bija patīkami piedalīties izstādē ar
tik foršu, radošu, profesionālu komandu. Mūsu stends bija kupli apmeklēts,
cilvēki slavēja jauko stenda noformējumu un mūsu īpašos produktus. Daudzi
teica labus vārdus. Guvām daudz pozitīvu atsauksmju, tā būs enerģija turpināt
darīt to ko darām un attīstīties!
Paldies Kandavas novada domei
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par finansiālo atbalstu un doto iespēju
piedalīties šajā izstādē. Manuprāt mums
izdevās radīt labu iespaidu par Kandavu.
Satikām cilvēkus, kas ir bijuši Kandavā
un ļoti labi izteicās par Kandavu un bija
tādi, kas solija braukt baudīt pilsētu,
dabu, Kafijas un tējas svētkus, kas gaidāmi jau oktobra pēdējā sestdienā, 28.oktobrī.”
Līga Šupstika

PASNIEGTAS AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
STIPENDIJAS
26.septembrī Rīgā Melngalvju
namā notika stipendiju pasniegšana
Latvijā dzīvojošām trūcīgām daudzbērnu un audžuģimenēm un studentiem, ko sarūpējusi Amerikas Latviešu
Apvienība.
Stipendijas saņēma arī mūsu novada
daudzbērnu audžuģimene Dana un Edgars Nagļi un Jelgavas Lauksaimniecības universitātes 3.kursa studente Krista
Leimane.
Mūsu stipendiātus svinīgajā pasākumā bija ieradušās sveikt arī novada
domes priekšsēdētāja Inga Priede, Zantes ģimenes krīzes centra vadītāja Aija
Švāne, un bāriņtiesas locekle Jolanta
Vicinska.
Amerikas Latviešu Apvienība nu jau
23. gadu pēc kārtas sniedz finansiālu palīdzību Latvijas daudzbērnu ģimenēm,
audžuģimenēm un bāreņiem. Tiem, kas
par spīti dzīves grūtībām tomēr nenolaiž rokas. Konkrēti kuriem piešķirt stipendijas, to palīdz izvēlēties pašvaldību
sociālie dienesti kopā ar Latvijas Bērnu
fondu.
Amerikas latviešu apvienība stipendijas maksā no ASV savāktajiem
ziedojumiem un testamentārajiem novēlējumiem. Apvienība pārstāv ap 100
000 ASV dzīvojošos trimdas latviešu un
viņu pēctečus. Šo 23 gadu laikā palīdzības stipendijās Latvijā izmaksāta ievēro-

jama summa. Stipendijas tiek piešķirtas
no viena līdz diviem gadiem.
“Tā summa ir vairāk nekā trīs miljoni dolāru, un šogad mēs atsūtījām ap
149 000 šīm ģimenēm un studentiem,”
-pasākumā sacīja Amerikas Latviešu
Apvienības pārstāve Kaija Petrovska.
Katra maznodrošinātā saime saņems 360 eiro mēnesī visu turpmāko
gadu.
“Jebkurai daudzbērnu ģimenei tas
mantiskais stāvoklis nav pats spīdošākais un jebkāda palīdzība tiek pieņem-

ta un esam ļoti, ļoti pateicīgi, jo bieži
daudz ko nespējam atļauties,” -tā LNT
ziņu sižetā stāstīja mūsu novadnieks
-deviņu bērnu tēvs Edgars Naglis.
Amerikas latviešu sarūpētās stipendijas divu tūkstošu eiro apmērā uz
mācību gadu saņēma 10 studenti no
daudzbērnu ģimenēm vai kā bāreņi,
kuriem par spīti smagajiem apstākļiem
līdzšinējās mācību sekmes bijušas teicamas, starp viņiem arī kandavniece Krista Leimane.
Dagnija Gudriķe

4. DOMES LĒMUMI
DOMES SĒDĒ 28.09.2017. PIEŅEMTIE LĒMUMI
Izglītība, kultūra un sports
- Grozīja domes sēdes 2017. gada 23.
februārī ( protokols Nr.2 16.§) lēmumu,
nosakot, ka 2017.gadā līdzfinansējums
7500 EUR tiek piešķirts biedrībai “
Kandavas attīstībai” projekta “Basketbola komandas “Kandava/ Compor” izveide un piedalīšanās LBL2 2017./2018.
gada sezonā” realizēšanai.
- Uzdeva Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājai K.Elksnītei
sagatavot atbildi Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrībai par
pašvaldības nostāju, ka nav pieļaujama
situācija par darba slodzes palielināšanu
pagarinātās dienas grupas skolotājiem,
nosakot 40 stundu darba nedēļu ar atalgojumu EUR 680 mēnesī.
- Apstiprināja Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas K.Elksnītes
ziņojumu par Kandavas novada izglītības iestādēm, 2017./2018. mācību gadu
uzsākot, kā arī uzdeva Izglītības pārvaldes vadītājai K.Elksnītei sagatavot analīzi par Zemītes pamatskolu un iesniegt
izskatīšanai š.g. oktobra komitejas sēdēs.
- Apstiprināja Kandavas novada Izglītības pārvaldes nolikuma grozījumus,
kuri stājas spēkā 2017. gada 29. septembrī. Nolikums publicēts mājas lapā
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība nolikumi, noteikumi, cenrāži.
- Atlika jautājumu par Kandavas
novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Nagla” filiāles Matkules pagastā likvidēšanu uz š.g. Izglītības,
kultūras un sporta komitejas oktobra
sēdi.
- Pieņēma zināšanai Kandavas pilsētas bibliotēkas vadītājas D.Kārkliņas
atskaiti par Kandavas novada bibliotēku akreditāciju 2017.gada 10.maijā, kā
arī uzdeva, sastādot Kandavas novada
Kultūras pārvaldes budžetu 2018.gadam
un, izvērtējot prioritātes, ņemt vērā akreditācijas komisijas ieteikumus bibliotēku darba apstākļu uzlabošanai.
Nekustamā īpašuma jautājumi
- Atlika jautājuma izskatīšanu par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Leonīdai Zelčai ēkas Tirgus laukumā
4, Kandavā, Kandavas novadā fasādes
apmetuma atjaunošanai un krāsošanai
līdz Kandavas novada Būvvaldē tiek
iesniegta fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte saskaņota ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju.
- Piešķīra Anetei Ratniecei pašvaldības līdzfinansējumu ne vairāk kā

4782,90 EUR 24 logu un 2 ārdurvju
nomaiņai Talsu ielā 3, Kandavā, Kandavas novadā. Minētie darbi jāveic un atbilstošā dokumentācija jāiesniedz Kandavas novada būvvaldē līdz 2017. gada
30. novembrim.
- Nolēma nodot zvērinātiem tiesu
izpildītājiem materiālus par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no vairākām personām.
- Nolēma izīrēt Dacei Rībenai pašvaldības labiekārtoto divistabu dzīvokli
“Robežnieki 3”-14, Kandavas pagastā,
Kandavas novadā, dzīvokļa īres līgumu
noslēdzot uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.
- Nolēma izīrēt Skaidrītei Benitai
Kāpzemei pašvaldības īpašumu “Stirnas”, Zantes pagastā, Kandavas novadā,
īres līgumu, noslēdzot uz vienu gadu.
- Nolēma izīrēt Indrai Špironokai
pašvaldības sociālo dzīvokli “Eglāji”-4,
Zantes pagastā, Kandavas novadā, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz
sešiem mēnešiem.
Finanšu jautājumi
- Apstiprināja Saistošos noteikumus
Nr.17 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 “2017. gada pamatbudžets un speciālais budžets”. Saistošie
noteikumi publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība – budžets.
- Apstiprināja pamatbudžeta izdevumus Kandavas novada izglītības iestādēs
savstarpējo norēķinu veikšanai 2017.
gadā pēc 2016. gada naudas plūsmas
izdevumiem, kā arī uzdeva Izglītības
pārvaldes vadītājai K.Elksnītei sagatavot
uz š.g. oktobra komitejas sēdēm naudas
plūsmas, veicot pašvaldību savstarpējos
norēķinus, analīzi.
- Apstiprināja Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža grozījumus, kā arī noteica, ka cenrāža grozījumi stājas spēkā 2017. gada
28. septembrī. Cenrādis publicēts mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība - nolikumi, noteikumi, cenrāži.
- Apstiprināja Domes noteikumu
„Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu
slodžu sadales kārtību Kandavas novada izglītības iestādēs” grozījumus, kuri
stājas spēkā 2017. gada 29. septembrī.
Noteikumi publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība - nolikumi, noteikumi, cenrāži.
Administratīvie jautājumi
- Apstiprināja noteikumu “Doku-

mentu aprites kārtība Kandavas novada domē” grozījumus, kuri stājas spēkā
2017. gada 2. oktobrī.
- Apstiprināja Kandavas novada
būvvaldes nolikumu, kurš stājas spēkā 2017. gada 29. septembrī. Līdz ar
to spēku zaudē domes sēdē 2015. gada
24. septembrī apstiprinātais Kandavas
novada būvvaldes nolikums. Nolikums
publicēts mājas lapā www.kandava.lv
vietnē – pašvaldība - nolikumi, noteikumi, cenrāži.
Sociālie jautājumi
- Apstiprināja Domes pašvaldības
aģentūras „ Kandavas novada sociālais
dienests” darba plānu 2018.gadam. Darba plāns publicēts mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība - plānošanas
dokumenti.
- Pieņēma zināšanai D.Ošenieces
sniegto informāciju par vides pieejamību Kandavas novadā, kā arī uzdeva
domes izpilddirektoram E.Dudem sagatavot uz š.g. oktobra komiteju sēdēm
priekšlikumus par plānotajiem pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai
Kandavas novadā, paredzot prioritātes,
izpildes termiņus un atbildīgās personas
darbu izpildei.
- Pieņēma zināšanai PA “Kandavas
novada sociālais dienests” direktora
I.Leitarta sniegto informāciju par mājas aprūpes nodrošināšanu Kandavā,
kā arī uzdeva Sociālo lietu un veselības
aizsardzības komitejai sadarbībā ar PA
“Kandavas novads sociālais dienests”
turpināt apsekot personas/ ģimenes
Kandavas novadā, kurām tiek nodrošināta mājas aprūpe.
Citi jautājumi
- Apstiprināja konkursa “Diženi
Kandavas novadā” 2017.gada rezultātus.
- Apstiprināja Kandavas novada
apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas komisiju šādā sastāvā: Inga Priede,
domes priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja; Gunda Cīrule, domes priekšsēdētājas vietniece, komisijas priekšsēdētājas vietniece; Raivis Bērziņš, domes
deputāts, novada uzņēmēju pārstāvis;
Signe Ezeriņa, domes deputāte, audžuģimeņu un nodibinājuma “Kandavas
novada iespēju fonds” pārstāve; Dainis Rozenfelds, domes deputāts, sporta
veterāns; Dagnija Gudriķe, sabiedrisko
attiecību speciāliste; Dzintra Linde, apbalvojuma “Goda pilsonis” 2007.gada
laureāte, Kandavas Mākslas un mūzikas
skolas pedagogs, kultūras darbinieks.
Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas komisijas sekretāra pienākumus
pildīs Dagnija Gudriķe.

Kārtējās komiteju sēdes notiks 2017. gada 19. oktobrī no plkst.13.00, domes sēde 2017.gada 26.oktobrī plkst.13.00
Kandavas novada dome informē, ka ar pašvaldības sekretāri varat sazināties arī zvanot pa mobilo tālruni 25484143.
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KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 14
„Par Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Par īpašumiem,
kurus neņem vērā, nosakot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu
1.Atzīt par spēku zaudējušiem Kandavas novada domes 2011. gada 28. aprīļa
saistošos noteikumus Nr.3 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai

maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam” (Kandavas Novada Vēstnesis,
2011, Nr.27 (76)).
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.
gada 1.janvārī.

SIA “KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” JAUNS VADĪTĀJS

26.septembrī SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” darbu sācis
valdes loceklis Oskars Kļava.
Pēc valdes locekļa Pētera Krampīša atbrīvošanas, tika izsludināts konkurss uz vakanto valdes locekļa amatu
un izveidota Kandavas novada domes
kapitālsabiedrības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
nominācijas komisija. Amatam pieteicās seši pretendenti, pēc izvērtēšanas divām kārtām, komisijas sēdē 2017.gada
14.septembrī tika pieņemts lēmums - ieteikt pašvaldības kapitāla daļu turētājam
apstiprināt kā atbilstošāko SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa amatam Oskaru Kļavu.
28.septembrī Oskars Kļava piedalījās Kandavas novada domes sēdē, atbildot uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.
Intervija ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli Oskaru
Kļavu.
Esat ienācējs mūsu pusē, pastāstiet
lūdzu nedaudz par sevi?
- Esmu dzimis Talsos, pašreiz dzīvoju Talsu novada Laidzes pagastā,
esmu precējies un mūsu ģimenē aug
trīs bērni - dēls un divas meitas. Vidējo profesionālo izglītību ieguvu Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, ko
pabeidzu 2001. gadā iegūstot tehniķaelektriķa specialitāti. Pēc tehnikuma
beigšanas toreiz domāju, ka varu pamāt
Kandavai ar roku, bet dzīve izspēlēja
joku- un atkal esmu te. Vēlāk studēju
Latvijas Lauksaimniecības universitātē

lauksaimniecības fakultātē agronomos
un maģistrantūrā ekonomikas fakultātē - uzņēmējdarbību un vadību. Darba
gaitas uzsāku 2006. gadā Talsu rajona
padomē par plānotāju analītiķi. Kādu
laiku, kāpjot pa karjeras kāpnēm, vadīju arī plānošanas attīstības nodaļu un
pēc administratīvi teritoriālās reformas
2009.gadā strādāju Talsu novada pašvaldībā par projektu vadītāju un vēlāk par
izpilddirektora vietnieku tehniskajos un
nekustamā īpašuma jautājumos. Uzskatu, ka manas prioritātes un stiprās puses
ir tas, ka pārzinu būvniecības procesu,
iepirkuma procesu un projektu vadību.
Tie ir mani pamatvaļi uz kuriem balstīties arī jaunajā amatā.
Kādi bija iemesli Jūsu lēmumam
pieteikties SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi” valdes locekļa amatam?
- Jūnijā pieņēmu lēmumu pārtraukt
iepriekšējās darba attiecības, trīs mēnešus atvilku elpu un tad ļāvos izaicinājumam startēt konkursā uz valdes locekļa
amatu. Attālums no Kandavas uz Laidzi- pusstunda ceļā- saplānojot laiku
nav nekas briesmīgs. Šajā pusstundā,
braucot uz darbu, varu pārdomāt dienā
veicamos darbus, savukārt, mājupceļā
to, kas izdarīts. Iedzīvotāji noteikti runās, kāpēc darbā pieņemts svešais, bet
es domāju, ka nemaz tik svešs neesmu,
Kandavā tomēr aizvadīti četri tehnikuma gadi. Tas ir tāpat kā sportā, ja nevar
saviem spēkiem tikt galā, jāņem leģionāri.
Kādi ir steidzamākie darbi, kas jāpaveic?
- Steidzamākais īstermiņa darbs ir
siltumtrašu projekta noslēgums. Esmu
vairākkārt ticies ar būvniekiem, būvsapulcēs pārrunātas problēmas un citi
svarīgi jautājumi. Esmu iepazinies ar visiem noslēgtajiem līgumiem un aktuālo
informāciju saistībā ar minēto projektu.
Otrs ļoti būtisks jautājums, kas jārisina, ir ūdenssaimniecības attīstības otrās kārtas projekts. Projekts ir atbalstīts,
bet projekta pieteikumā jāveic labojumi
un tam dots ļoti īss laiks. Caurskatot dokumentāciju, manuprāt, problēmu, kas
jāatrisina, ir ļoti daudz. Šajā ūdenssaimniecības projektā ir ļoti strikti noteikumi uz cilvēku skaitu, kam pēc projekta

realizēšanas tiks pieslēgti kanalizācijas
pakalpojumi. Šie noteikumi ir tik strikti,
ka šiem pieslēgumiem ir jābūt tajā brīdī,
kad objekts tiek nodots ekspluatācijā. Ja
iepriekšējos projektos mēs varējām gaidīt, tad šoreiz to nevaram. Lielākā problēma ir tā, ka šie pieslēgumi nav attiecināmās izmaksas. Cik man ir informācija, tad ar šo ielu iedzīvotājiem neviens
nav runājis, un tas būs mans pirmais
darbs, tikties ar cilvēkiem, veikt anketēšanu, lai uzzinātu viņu viedokli. Esam šo
jautājumu pārrunājuši ar domes vadību,
domāju, ka dome nāks cilvēkiem pretī, izstrādājot pieslēgumu būvprojektu.
Otrs jautājums ir par finansējumu, kādā
veidā mēs varam palīdzēt cilvēkiem šo
pieslēgumu izbūvēt. Mehānismi, lai to
paveiktu, ir, dome var pieņemt saistošos
noteikumus par līdzfinansēšanas daļu,
tikai šīs juridiskās lietas ir jāsakārto.
Tie būtu steidzamākie darbi, bet
kas darāms ilgtermiņā?
- Runājot par ilgtermiņa darbiem,
viena no prioritātēm ir uzņēmuma
efektīva pārvaldība, ietverot cilvēku resursus, finanšu un materiālos resursus.
Šīs trīs ir pašas svarīgākās pozīcijas un
tā nav tikai Kandavas novada problēma.
Kaut kā ir ieviesies, ka daudzi komunālie uzņēmumi valstī ir ieciklējušies
savā attīstībā, buksē, vienmēr ap tiem
virmo aizdomu ēnas, vai tikai tur viss
ir tīrs un caurspīdīgs…. Ir jāpaceļ darba efektivitāte, skaidri jāapzinās, ko mēs
varam paveikt un ko nē, un ja zinām, ko
pacelt nevaram, tad to arī nemaz nedarām. Uzskatu, ka mans darba kolektīvs
ir labs, tie ir vienkārši cilvēki ar kuriem
varēšu atrast kopīgu valodu un sastrādāties. Esmu cilvēks, kurš necenšas iet
uz konfliktu, vēlos visu atrisināt mierīgā
sarunu ceļā.
Otrā lieta, par kuru jādomā ilgtermiņā ir- ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifi novadā, iespējas tos mazināt
un skaidrot cilvēkiem no kā veidojas
šīs pozīcijas. Mēs nevaram noslēpt to,
ka paceļas minimālā alga, elektrības un
degvielas cenas, dzīve paliek dārgāka
daudzās jomās. Mums kā domes uzņēmumam būtu jāspēj koncentrēt savus
resursus tā, lai pakalpojuma saņēmējs
turpinājums 6.lpp.
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maksātu pēc iespējas mazāk. Mans viedoklis vienmēr ir bijis tāds, ka šim uzņēmumam nav jāpelna, tam būtu jāstrādā
ar nelielu peļņu, lai to varētu ieguldīt
uzņēmuma attīstībā, bet tas nebūtu kā
klasiska uzņēmējdarbības forma- pelnošs uzņēmums. Protams, uzskatu, ka
uzņēmumam ir vajadzīga kaut neliela
tehnika, darba instrumenti, lai iedzīvotājiem un pašvaldībai varētu sniegt remonta pakalpojumus, kā arī uzņēmuma
kompetencē esošo funkciju izpildi.
Trešā ilgtermiņa lieta, kuru es redzu,
būtu Eiropas Savienības fondu un citu
finansējumu piesaiste infrastruktūras
attīstībai, jo jāstrādā ar domu par attīstību.
Ceturtā ilgtermiņa lieta ir uzņēmuma tēla uzlabošana. Kā esmu pārrunājis ar darbiniekiem, daudzu cilvēku
attieksme ir ar nievājošu pieskaņu. Kā
sapratu, uzņēmums gadu gaitā ir arī pietiekoši “sists”, kaut kas ņemts nost, kaut
kas likts klāt… Ir jāstiprina atgriezeniskā saikne starp uzņēmumu un klientu.
Klients atnāk ar pieprasījumu, mēs izdarām darbu un klients mums pasaka
– paldies.

Svarīgi ir, lai darvas piliens nesabojātu medus mucu, tā ir mūsu goda lieta,
izdarīt to, ko esam klientam solījuši.
Aktuāla tēma no iedzīvotāju puses
pēdējo nedēļu laikā ir jautājumi par
tiešajiem norēķiniem ar iedzīvotājiem, rēķinu maksu. Ko varat paskaidrot šajā sakarā?
- Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sabiedrisko pakalpojumu jomā, daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašnieki slēdz vienu
līgumu par attiecīgo pakalpojumu saņemšanu. Tāpat daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem ir tiesības lemt
par tiešajiem norēķiniem ar pakalpojuma sniedzēju, tas ir, neizvēloties pārvaldnieku kā starpnieku.
Mums kā uzņēmumam nemaz nav
izdevīgi slēgt līgumu ar katru pakalpojuma ņēmēju daudzdzīvokļu mājā,
jo ar katru klientu ir jānoslēdz līgums,
jāapstrādā dati par patēriņu, jāsagatavo
rēķins, tas atbilstoši izvēlētajam veidam
jānogādā klientam, un, ja klients ir negodprātīgs saistību izpildē, ir jāveic arī
piedziņa. Lai klients saņemtu rēķinu ir
jāpatērē ievērojami resursi.
Mums būtu ērtāk un vieglāk izraks-

tīt vienu rēķinu konkrētam namu pārvaldniekam (apsaimniekotājam).
Sabiedrībā ir maldīgs uzskats, ka slēdzot līgumu ar tiešo pakalpojuma sniedzēju (konkrēti siltums), tas būs kvalitatīvāks, bet tā nav, jo siltums tikai tiek
padots līdz ievadam - skaitītājam, pārējais jau ir atkarīgs no konkrētā nama
apkures sistēmas stāvokļa, regulējošām
ierīcēm un citiem faktoriem.
Izvēle ir dzīvokļu īpašnieku pusē.
Dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē var lemt
un uzdot namu pārvaldniekam (dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums pārvaldniekam ir saistošs un jāpilda), ka turpmāk tiešie norēķini netiks veikti ar SIA
“Kandavas komunālie pakalpojumi”. Un
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” noslēgs vienu līgumu ar konkrēto
namu pārvaldnieku.
Tiem daudzdzīvokļu namiem, ko
pārvalda SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” maksu par tiešajiem norēķiniem nepiemēro, bet šie izdevumi tiek
iekļauti pārvaldnieka administratīvajos
izdevumos.
Ar Oskaru Kļavu sarunājās
Dagnija Gudriķe

INFORMATĪVĀ IZDEVUMA “KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS”
VIZUĀLAIS UN SATURISKAIS NOVĒRTĒJUMS
APTAUJAS REZULTĀTI
Lai pilnveidotu informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” vizuālo un saturisko veidolu, Kandavas novada dome aicināja iedzīvotājus izteikt viedokli un sniegt
priekšlikumus izdevuma pilnveidošanai.
Iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli no 2017.gada 12.jūnija līdz 1.augustam, aizpildot aptaujas anketu elektroniski
vai papīra formā. Aptaujā kopumā savu viedokli izteica 178
iedzīvotāji, no tām derīgas bija 177 anketas. 156 respondenti

anketu aizpildīja elektroniski un 21 iesniedza drukātā formā.
No 177 respondentiem aptaujas anketu aizpildīja 32 vīrieši un
145 sievietes. Vidējais respondentu vecums 47 gadi.
Turpmākajās rindkopās atspoguļots veiktās aptaujas daļējs kopsavilkums. Pilna aptaujas analīze pieejama pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv, sadaļā- svarīga informācija
iedzīvotājiem.

AKTUALITĀTES

PAGASTU ZIŅAS

7.

ZEMĪTNIEKI PIEDALĀS PĀRTIKAS PROGRAMMĀ
“ĒDAM ATBILDĪGI”
Šogad Zemītes pamatskolas skolēni, skolotāji un darbinieki ņem līdzdalību programmā „Ēdam atbildīgi!”,
kas ir starptautiska uz rīcību orientēta
mācību programma.
Aizvien svarīgāks kļūst jautājums
gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan
arī par pārtikas sadalījumu pasaulē - tās
trūkuma un pārprodukcijas paradoksu.
Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, mūsu skolēni var sākt aizdomāties
par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku.
Pirmais ražas nedēļas pasākums “Ēd
veselīgi! Dzīvo laimīgi!” jau noticis. Nedēļā pirms Miķeļiem zemītnieki vāca
augļus un dārzeņus, veidoja miķelīšu
izstādi, vides objektus “Latvju raksti” un
pētīja augu garšas, to saderības, lai katrā
klašu grupā un bērnudārzā pagatavotu
sev mīļākos salātus. Pēcpusdienā visi
pulcējās skolas zālē, lai prezentētu savu

veikumu, kā arī pastāstītu par izvēlēto
produktu devumu veselības nostiprināšanā. Veselīgās salātu smaržas piepildīja

visu skolu un tā vien kārdināja garšas
kārpiņas. Salātu daudzveidība neatstāja
turpinājums 8.lpp.
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vienaldzīgu nevienu, jo katrs varēja izvēlēties savu favorītu. Tā uz mēles tika
“Vitamīnu bumba”, “Zaķīša gardums”,
“Kāpostu un ābolu salāti” un citi gardumi. Visi augi bija no pašu dārziem.
Piedāvāju visiem izmēģināt recepti
“Svaigie kontrastu salāti”.
Vajadzēs: 500g svaigu kāpostu (tos
smalki sagriezt ); 1 gb. svaigs gurķis un
1gb. marinēts vai skābēts gurķis, vēl ¼
šalotes sīpola ( visus smalki sakapāt).

Sagatavot salātu mērci, samaisot 1 citrona sulu, ½ tējkaroti cukura un 3 ēdamkarotes olīveļļu; sāli pēc garšas. Sasmalcinātos dārzeņus samaisa ar sagatavoto
mērcīti. Pārkaisa nomazgātas rozīnes,
sauju saulespuķu sēklas un sasmalcinātus zaļumus ( pēc vēlēšanās). Garšīgi!
Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām visa
mācību gada garumā. Caur dažādām
aktivitātēm un izglītojošiem materiā-

liem, tiks vicināta izpratne par efektīvu
resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību. Par
šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs
varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi,
mainot savus ēšanas paradumus.
Projektā “Ēdam atbildīgi” piedalās
deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.
Vides pulciņa vadītāja O.Tutiņa

ZEMĪTĒ VEIDO JAUNUS APSTĀDĪJUMUS

Zemītes aktīvistu grupa iesaistījās
Kandavas novada iespēju fonda izsludinātajā projektu programmā “Dari
pats” ar projektu ”Košumkrūmu stādījumi “Cerībās””, kura rezultātā tika
veikti košumkrūmu stādījumi pie Zemītes pagasta pārvaldes, bibliotēkas
un tautas nama.
Ar Kandavas novada domes finansiālu atbalstu tika izņemti vecie krūmi
un koki. No projekta finansējuma tika
iegādāti četrdesmit čužu stādi un divdesmit divi dažādi citi košumkrūmi
un skujeņi. Košumkrūmu un skujeņu

stādīšanā iesaistījās arī Zemītes pamatskolas skolēni skolotājas Mārītes Startes vadībā. Pēc iestādīšanas lielākā daļa
dobju tika nosegtas ar melno agroplēvi
un mulču, kā tas bija paredzēts projektā.
Konsultatīvu atbalstu par pareizu stādu
izvēli un stādīšanu sniedza Kandavas
novada dārzniece. Tā kā šajā laikā pilsētas apstādījumos tika izrakti košumkrūmi, mēs ar prieku atradām vietu Zemītē
arī tiem. Visiem stādījumiem pievienojās arī Birutas Salmas pavasarī uzdāvinātie skujeņi. Šobrīd esam priecīgi par
paveikto un sakām lielu paldies atbalstī-

tājiem un aktīvistiem.
Turpinās arī projekta “Meža dienas.
Latvijai-100” aktivitātes. Iegādāti divi
galdi un divas atkritumu urnas. Nākamgad tiks veidotas puķu dobes un dēstītas
puķes. Šajā projektā esam iesaistījušies
jau otro gadu un nākamgad projekts noslēgsies.
Tāpat ir sākušās “Veselības veicināšanas” projekta aktivitātes Zemītē. Darbu uzsākuši Zemītes amatiermākslas
kolektīvi.
Pagasta pārvaldes vadītāja
Rita Diduha

MATKULES PAGASTĀ TOP DROŠA LAIPA PĀR IMULAS UPI
Domu biedru grupa “Mēs Matkulei” iesniegusi projekta “Droša
un ērta laipa pār Imulu” pieteikumu Kandavas novada Iespēju fonda
projektu konkursam “Dari pats!” un guvusi atbalstu tā īstenošanai.
Uzlabotā laipa pār Imulas upi savienos abus Imulas krastus, no
Matkules centra puses tādejādi cilvēkiem ērti sasniedzams Buses
pilskalns un otrā krasta cilvēkiem iespējams nokļūt uz Matkules
centru.
Patreizējās laipas uzbūve rada grūtības pa to pārvietoties vairākām iedzīvotāju grupām- māmiņām ar bērnu ratiņiem, velosipēdistiem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem invalīdu ratiņos. Līdz ar
laipas uzlabošanu, īstenojot minēto projektu, pārvietošanās grūtības
tiks novērstas.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2017.gada 15.decembrim.
Dzidra Jansone

PAGASTU ZIŅAS

CĒRES
PAGASTĀ
CELIŅŠ UZ VEIKALU BŪS
Novada domē tika saņemta
Cēres pagasta iedzīvotājas vēstule, kurā tika pausta neapmierinātība par nesakārtoto celiņu,
kas ved no Cēres pamatskolas
uz autobusa stāvlaukumu un
veikalu.
Pavasarī tika iebērts un noblietēts šķembu segums, kas tagad rudens lietavās ir sabojāts.
Kā informēja domes izpilddirektors Egils Dude, būvdarbu
veicējs ir uzmērījis platības un
tuvākajās dienās tiks iesniegta
būvdarbu tāme, lai celiņu atkal
izbūvētu gājējiem piemērotu.
PAR SILTUMAPGĀDES
BŪVNIECĪBU CĒRES
SPORTA HALLĒ
Noslēdzies iepirkums un
noslēgts līgums ar SIA “Enesan”
par siltumtrases būvniecību un
iekšējās siltuma apgādes sistēmas pārbūvi Cēres sporta hallē.
Kā informēja domes izpilddirektors Egils Dude, darbi tiks
uzsākti 15.oktobrī un tie jāpabeidz līdz 15.novembrim. Proti, tiks savienota Sporta halles
apkure un pamatskolas apkure,
kas siltumu piegādās no vienas
katlu mājas. Šobrīd Sporta halle
tiek kurināta ar gāzi, kas ir dārgs
prieks. Būvdarbu izmaksas –
26767,63 eiro.
ĪSZIŅAS
- Nobeigumam tuvojas remontdarbi Kandavas poliklīnikā, būvnieks tos plānojis pabeigt
līdz oktobra beigām, lai gan
būvniecības pagarinājums no
pasūtītāja puses ir līdz 18. oktobrim.
- Pamatā būvdarbi ir pabeigti arī Kandavas Mākslas un
mūzikas skolā, vēl jāsakārto dokumentācijas lietas, ēka jānodod
ekspluatācijā, un audzēkņi varēs
atgriezties izremontētajās telpās
ar 1. novembri.
- Sakarā ar ilgstošajām lietavām šajā rudenī, novada grants
ceļi tiek ļoti strauji bojāti, par ko
tiek saņemti zvani no iedzīvotājiem. Domes izpilddirektors informēja, ka tiklīdz laika apstākļi
ir piemēroti ceļu greiderēšanai,
tas arī tiek darīts visa novada
teritorijā.

VĒSTURE

9.

JAUNAS ZIŅAS PAR APBEDĪJUMU
TIRGUS LAUKUMĀ
Šā gada 12. aprīlī, siltumtrases rakšanas
darbu laikā, 12 metrus no ugunsdzēsēju
depo torņa tieši zem asfalta un bruģa slāņa
tika atrastas divas kapa vietas ar labi saglabājušiem cilvēku kauliem, zārka dēļu trūdiem
un naglām, kas izraisīja arī plašu sabiedrības
interesi. Lai iegūtu detalizētākas ziņas par
apbedītajiem, kauli tika nogādāti antropologam Guntim Gerhardam to izpētei ar fiziskās antropoloģijas metodēm.
Tās visumā līdzinās tiesu medicīnā pielietotajām metodēm. Ja tiesu medicīnas
ekspertīžu mērķis parasti ir nāves laika un
cēloņu noteikšana, fiziskās antropoloģijas
ekspertīžu laikā tiek fiksētas visas slimību un
traumu pēdas, kas ir konstatējamas kaulos:
deformācijas, dzijuši un svaigi lūzumi, kaulu
audu patoloģiskās izmaiņas. Ja kauli ir saglabājušies pietiekami labi, antropologa pirmais
uzdevums ir mirušā dzimuma un vecuma
noteikšana.
Atrastie apbedījumi ir pirmie Kandavas senākās kapsētas mirušie, kuru kauliem
veikta izpēte, lai gan cilvēku kauli Mēra kalniņā agrāk lielos daudzumos tikuši izrakti
vairākkārt.
Antropologs pēc iegurņa kaula formas
ir konstatējis, ka labāk saglabājies skelets
piederējis vīrietim, bet pēc iegurņa kaula
simfīzes virsmas un ribu galu pārkaulošanās
pakāpes noteikts viņa vecums: 20 – 25 gadi.
Mirušais bijis 171,1 cm garš. Abu kāju papēža kauliem Ahileja cīpslas piestiprināšanās
vietā konstatētas locītavu slimības – osteoartrīta pēdas.
No otrā apbedījuma bija saglabājies tikai stilba kauls, tomēr zemē otrā kapa vieta,
kuru bija izpostījis vēlāk ieraktais apbedījums, labi iezīmējās ar koka trūdu laukumu
un māla klājumu zem zārka.
Otrā pasaules kara laikā – 1944.g. Mēra
jeb Kapelas kalniņā tika ierīkota apmēram
4x4 m liela patvertne, kur uzlidojumu laikā
slēpās apkārtējo māju civiliedzīvotāji. Patvertnes rakšanas laikā tika atrasti daudzi cilvēku kauli, kā arī saktiņas un piekariņi, kas
datējamas ar 14.-16.gs. Šīs senlietas 1959.g.
tika nodotas skolotāja V. Vītola izveidotajam
Kandavas internātskolas muzejam.
Senlietu vecums liecina, ka baznīca un
kapsēta pie tās veidojusies kopā ar Kandavas miestu 14.gs. Dokumentos Kandavas
baznīcas kapsēta, kas viduslejasvācu valodā
saukta par baznīcas pagalmu (kerckhove),
minēta tikai 1506. gadā. Pēc luterāņu baz-

nīcas uzcelšanas 1687.g. pie tās izveidojās
jauna kapsēta, tomēr mirušie Mēra kalniņa
kapos apbedīti vēl 1730. gadā. Vecā kapsēta
acīmredzot nebija tik prestiža apbedījuma
vieta, jo apbedīšanas maksa tajā bija noteikta krietni mazāka nekā jaunajā kapsētā.
1872. - 1876. gadā pēc bijušā Kandavas
miesta priekšnieka Karla Grēbnera ierosinājuma vecajā kapsētā tika ierīkots Kapelas
kalna parks. Domājams, ka tad uzmūrēts arī
akmeņu žogs ap kalniņu, lai lietus ūdens neizskalotu mirušo kaulus. 1931.g. Kandavas
pilsētas dome Mēra kalniņu iznomāja brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai, kas kapu
kalnā, kur pat virs zemes vēl mētājās cilvēku
kauli, ierīkoja deju laukumu.
Visvairāk kapu kalniņš tika postīts
1870.g., brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
”spricmājas” būvdarbos, kad tika norakta
kapu kalniņa ziemeļu daļa. Vēl tagad Tirgus
laukumā redzams neliels virsmas pacēlums,
kurš kopā ar senajiem plāniem liecina, ka
kapu kalniņš pleties aptuveni līdz Tirgus
laukuma vidum. Tranšejas rakšanas darbos
ir konstatēti 19.gs. veikti mēģinājumi nolīdzināt tirgus laukuma vietu, kapu kalniņa
sānos saberot būvgružus un atkritumus, kā
arī ierīkojot drenāžu ar žagaru krāvumiem
un ogļu sabērumiem.
Atrastie apbedījumi aptuveni norāda
kapu kalniņa ziemeļu robežu. Jaunais vīrietis kapā bija guldīts uz mutes, kas, saskaņā
ar ticējumiem, bija līdzeklis pret nelabā
nāvē miruša cilvēka – pašnāvnieka, burvja
vai noziedznieka – gara spokošanos. Šādi
mirušie tika apbedīti kapsētas malā vai ārpus tās, neievērojot kristiešu tradicionālo
mirušā novietojumu ar galvu uz rietumiem.
Arī Kandavas kapsētas malā apbedītais jauneklis bija novietots ar galvu uz ziemeļrietumiem, bet pirms viņa apbedītais – ar galvu
uz austrumiem. Atliek vien minēt, kas jauneklim licis sev atņemt dzīvību. Iespējams,
tās bija slimības – osteoartrīta sagādātās
ciešanas un nespēja pilnvērtīgi dzīvot. Šī
slimība, kuras rezultātā noārdās locītavu
skrimšļi, izraisa locekļu piepampumu, spēcīgas sāpes un darba nespēju. Lielākoties tā
piemeklē vecākus cilvēkus, tomēr 17.-18.
gs. nepilnvērtīga uztura un smaga darba
apstākļos ar mokošo un toreiz neārstējamo
slimību varēja sasirgt arī jaunieši.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēsturnieks

PATEICĪBA

Esam no sirds pateicīgi Kandavas, Sabiles un Zantes VUGD ekipāžām, kuras 1.oktobrī, svētdienas vakarā steidzās palīgā, lai glābtu mūsu pirtiņu. Paldies par operatīvo
rīcību, kurai pateicoties, pirts ēku izdevās glābt. Bez jums mēs bijām bezspēcīgi.
Paldies, ka ir Ugunsdzēsēji.

Pilenieku ģimene Vānes pagasta “Apsītēs”

10. INFORMĀCIJA
NOTIKS KONKURSS “GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”
Gada tumšākajā laikā, kad debesīs gaidām iemirdzamies spožāko zvaigzni, mēs viens otram varam dāvāt savu mīlestību.
Pirmo reizi Kandavā notiks šī gada sirsnīgākais Latvijas bērnu un jauniešu jauno vokālistu konkurss

„GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”.
Konkursā dalībniekus aicinām piedalīties ar Adventes laikam atbilstošu repertuāru, lai kopā- Trešajā adventē un
Otrajos Ziemassvētkos - Latvijas vienā no skaistākajām mazpilsētām Kandavā, pulcētu talantīgākos jaunos dziedātājus
un kopā svinētu gaismas svētkus!
Pasākumu atbalsta Kandavas novada pašvaldība.
Ar konkursa nolikumu varat iepazīties adresē www.kandavadzied.lv

AKTUALITĀTES JAUNIEŠU CENTRĀ
Ielūdzam Kandavas novada jauniešus uz Jauniešu centra “Nagla” izbraukuma pasākumiem oktobrī. Izbraukuma pasākumi visu mēnesi norisināsies
dažādos Kandavas novada pagastos:
13.10. plkst. 16:00
Cēres bibliotēkā;
19.10. plkst. 16:00
Vānes kultūras namā;
25.10. plkst. 14:00
Zemītes kultūras namā;
27.10. plkst. 14:00
Matkules kultūras namā;
30.10. plkst. 17:00
Zantes kultūras namā.
Pasākuma laikā jaunieši tiks iekustināti un iepazīstināti ar dažādām neformālās izglītības aktivitātēm, spēlēm un
enerdžaizeriem. Iepazīsimies ar starptautisku jauniešu programmu Award un
jaunatnes informācijas medijiem. Jauniešiem būs iespēja saņemt individuālas
jaunatnes un karjeras konsultācijas. Un
lai pasākuma laikā kliedētu vēdera rūkoņu, būs iespēja piedalīties konkursā
“Jautrās sviestmaizes”! Aicinām ikvienu
Kandavas novada jaunieti atrast laiku
un apmeklēt jaunatnes izbraukuma pasākumu tuvāk savai dzīvesvietai – savā
pagastā!
*Kāpēc tiek rīkoti jaunatnes izbraukuma pasākumi? Jau labu laiku sabiedrība un jaunatnes jomas speciālisti
diskutē par pilnvērtīgu jauniešu iesaisti sabiedrības, jaunatnes un politikas
procesos. Īpaši tiek domāts par tiem
jauniešiem, kuriem nav iespēja nokļūt
līdz pilsētu jauniešu centriem, jaunatnes
atbalsta punktiem. Tādēļ Kandavas jauniešu centrs “Nagla” ir nolēmis rīkoties
– organizēt mobilu jaunatnes darbu un
doties pie mūsu Kandavas novada pagastu jauniešiem, sniedzot saturīgu un
pilnvērtīgu atbalstu vienreiz mēnesī.
Kandavas jauniešu centrs “Nagla”
ielūdz uz izstādes “Mūs vieno māksla!” atklāšanu
Izstādes “Mūs vieno māksla!” atklāšana Kandavā jauniešu centrā “Nag-

la” zālē notiks 26 oktobrī, plkst. 16:00,
projekta “Stereotipu mazināšanas un
savstarpējas izpratnes veidošana caur
vizuālās mākslas kultūras izpausmēm”,
kuru realizē biedrība “Kandavas novada
Jauniešiem”, ietvaros.
Augustā un septembrī Kandavas
jauniešu centrā “Nagla” tika organizētas radošās mākslas nodarbības, kurās
piedalījās dažāda vecuma un dažādu
tautību bērni. Izstādē tiks atklāta romu
un latviešu bērnu un jauniešu mākslas
darbi - slavenu latviešu gleznotāju, Maijas Tabakas, Daigas Krūzes, Vilhelma
Purvīša, Džemmas Skulmes un romu
mākslinieka Kārļa Rudēviča gleznu reprodukcijas dažādās mākslas tehnikās.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar
biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse”
un Kultūras ministriju projekta „Par
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.
Karjeras nedēļa 2017 Kandavas
novada skolās
Karjeras nedēļa ir Valsts izglītības
attīstības aģentūras un Nodarbinātības
Valsts aģentūras aizsākta tradīcija, kad
visā Latvijā norisinās karjeras atbalsta
pasākumi. Tradicionāli šī nedēļa ir oktobra 2.nedēļa. Šajā nedēļā uzņēmumi
ver vaļā durvis bezmaksas ekskursijām,
lai radītu skolēniem izpratni par karjeras un nodarbinātības iespējām. Septembrī Kandavas novada uzņēmēji tika
aicināti pieteikt savu dalību Karjeras
nedēļā, sniedzot bezmaksas karjeras atbalsta aktivitātes Kandavas novada skolēniem! Sakām LIELU PALDIES visiem,
kas atsaucās un piekrita šādai avantūrai!
Karjeras nedēļa Kandavas novadā
norisinās no 9. līdz 15. oktobrim. Kandavas novada skolas ir izstrādājušas
Karjeras nedēļas programmas. Skolas aicina pie sevis uzņēmējus un interesantas
personības, dodas ekskursijās pie vietējiem uzņēmējiem, organizē tematiskās

karjeras klases audzināšanas stundas,
aicina ciemos vecākus un bijušos skolēnus – skolu absolventus, organizē grupu
un individuālās karjeras konsultācijas,
sadarbībā ar Kandavas novada Izglītības pārvaldes karjeras konsultantiem.
Visas nedēļas garumā skolēniem būs
iespēja saņemt karjeras atbalstu dažādos veidos. Iepazīsties ar skolu Karjeras
nedēļas plāniem var Kandavas novada
Izglītības pārvaldes mājas lapas sadaļā
“Karjera” - knip.lv/karjera!
Informējam, ka kopš 2017. gada aprīļa Kandavas novada Izglītības pārvalde realizē ESAF Karjeras atbalsta projektu vispārējās izglītības iestādēm, nodrošinot skolēniem iespēju piedalīties
karjeras atbalsta pasākumos un saņemt
individuālas karjeras konsultācijas. Ar
īstenotajiem karjeras atbalsta pasākumiem, noderīgām karjeras informācijas
tiešsaitēm un iedvesmojošām karjeras
īsfilmām aicinām iepazīties Kandavas
novada Izglītības pārvaldes mājas lapas
sadaļā “Karjera” - knip.lv/karjera!
Mūsu šī mēneša papildus aktivitātes:
24.10. Ekskursija uz Latvijas Mākslas muzeju un Romu kultūras centru
Rīgā Projekta “Stereotipu mazināšanas
un savstarpējās izpratnes veidošana
caur vizuālās mākslas kultūras izpausmēm” ietvaros (Jauniešu centra radošā
pulciņa dalībniekiem).
25.10. plkst. 17:00 ielūdzam jaunās
un topošās māmiņas uz neformālu tikšanos “Es- super māmiņa!”
28.10. plkst.11:00-15:00 ielūdzam uz
jautrām jauniešu aktivitātēm Kandavas
novada kafijas un tējas svētkos Kandavas promenādē.
31.10. plkst. 17:00 Šausmu ballīte.
Lai paliek noslēpums un pārsteigums,
kas mūs visus sagaida!
Jauniešu centra aktivitātēm aicinām
sekot līdzi mūsu mājas lapā – www.jcnagla.lv
Ieva Ozoliņa
Jauniešu centra vadītāja
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KAD GADIEM DIMANTA MIRDZUMS

Velta un Aldis Turki jaunībā un 2017.gada 14.septembrī Dimanta kāzu jubilejā
14.septembrī Dimanta kāzas atzīmēja kandavnieki Velta un Aldis Turki.
Sirmo gaviļnieku pāri kāzu jubilejā
bija ieradusies sveikt arī novada domes
priekšsēdētāja Inga Priede un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Zariņa.
Atkal, kā pirms sešdesmit gadiem
tika teikts “jā” vārds, izsniegta jauna laulības apliecība un apņemšanās, sagaidīt
Saules kāzas pēc pieciem gadiem, tika
apstiprināta ar sirsnīgu skūpstu.
Kopā ar jubilāriem šajā dienā bija arī
viens no trim viņu kopdzīvē ievestajiem
pāriem- Alda pusmāsa ar vīru.
Aldis atcerējās, ka toreiz- 1957.gada
14.septembrī- bijusi skaista atvasaras
diena. “Nelija lietus, kā šodien!” Kundze
Velta papildināja dzīvesbiedra teikto,
piekrītoši mājot ar galvu. ”Divi vien ar
kājām aizgājām uz Siguldas dzimtsarakstu nodaļu, lielu svinību mums nebija.”
1957.gada oktobrī jaunais pāris pārcēlies dzīvot uz Kandavu, jo vīrs sācis
strādāt Kandavas lauksaimniecības teh-

nikumā par pasniedzēju. Veltas kundze
savukārt strādājusi patērētāju biedrības
sistēmā. Sākumā dzīvojuši kopmītnēs,
tad piešķirts dzīvoklis, kurā abi dzīvo arī
šobaltdien. “Savas darba gaitas es uzsāku tajā mājā, kur šobrīd atrodas novada
dome, Kandavā Dārzu ielā,- atcerējās
sirmais kungs,- dzīve mums bijusi raiba
kā dzeņa vēders, bet esam labi satikuši”.
Veltas kundze smejot iesprauda vidū, ka
tagad gan ar to satikšanu esot tā kā esot,
pārāk lieli pretmeti abi divi, vīrs piesārņojot telpas, sievai jātīrot, kas vecumā
nemaz nenākoties tik viegli. Katrs gribot
pie savas taisnības turēties. Bet tas strīds
jau tikai tādēļ tiekot rīkots, lai dzīve interesantāka liktos. Cik nu esot to izklaižu viņiem abiem pa māju vien rosoties.
Ar to kustību aktivitāti esot tā pagrūtāk,
kājas negribot klausīt kā vienam tā otram. Ja nokāpt lejā vēl varot, tad augšā
uz otro stāvu atpakaļ netiekot, tā Veltas
kundze. Vīrs esot vienīgais apgādnieks,
gan ar palīglīdzekļiem, bet vēl jau uz
veikalu un tirgu aizejot, arī uz domi aizgājis, iesniegumu par kāzu jubileju raks-

tīt. Labi, ka Kandavā attālumi nav lieli.
Savu iepazīšanos abi vēl labi atcerējās. Aldis studējis, no akadēmijas praksē
Nītaurē bijis, Velta ciema padomē par
sekretāri strādājusi, kad abi satikušies.
“Tas bija 1954.gadā, kad saostījāmies,
pēc trim gadiem, tad teicām viens otram
“jā” vārdu. Tāda maza, sīciņa un smuka
viņa bija toreiz, tagad jau arī neko liela
nav. Kā iekrita sirdī, tā arī tur palika. No
vienas balles uz otru, pa starpām mīlestībai pastudēju, tā tas bija…“ Veltai
Aldis bijis pirmā nopietnā aizraušanās.
“Es jau biju meitene no laukiem, viņš
students.” Un lai nu kā, bet projām iet
vienam no otra šajos sešdesmit gados
nav gribējies. Kāzu bildes gan neesot
saglabājušās, par to žēl, jauni un smuki
toreiz bijuši.
Jāatzīst, ka arī kā Dimanta pāris Velta un Aldis Turki izskatījās labi, šādi dzīves gudri un optimisma pilni cilvēki dod
iedvesmu un spēku šodienas jaunajiem
pāriem kopdzīvi uzsākot.
Dagnija Gudriķe

SKOLAS BIEDRU SATIKŠANĀS PĒC 55 GADIEM
Septembrī, rudenīgas saules un lietus apveltītā dienā, pie klases biedrenes Ausmas, satikās Kandavas vidusskolas 13.izlaiduma absolventi.
Trīspadsmitais izlaidums skolu pabeidza 1962.gada pavasarī. Toreiz tās
bija divas klases āķi un bēķi, kā viņi paši
sevi sauca. No divdesmit diviem A klases beidzējiem uz tikšanos 55 gadus pēc
skolas beigšanas bija ieradušies 10, bet

no paralēlklases 23 absolventiem- četri. Toreiz par skolas direktoru strādājis
Harijs Andersons, bet klases audzinātāji
bijuši Jānis Šķibelis un Oļģerts Linē.
“Daudzu klases biedru jau nav vairs
mūsu vidū, tie no augšas nolūkojas, puiša neviena vairs nav starp dzīvajiem,”pastāstīja mana sarunu biedrene Velga
no 11.a klases.
Kā atklājās, ritinot atmiņu kamolu,

visa klase kolektīvi pēc izlaiduma devušies strādāt uz kolhozu “1.maijs”, strādājuši visādus lauku darbus- stādījuši, ravējuši, novākuši ražu, dzīvojuši speciāli
izveidotā divstāvīgā mājā “Sniķeri”.
“Labi, ka tolaik dzīvojām Padomju
Savienībā, kur nebija seksa, jo kur gan
tiem vecākiem bija prāts- laist tādus jaunus cilvēkus dzīvot vienus pašus uz veturpinājums 12.lpp.
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turpinājums no 11.lpp.

Kandavas vidusskolas 13.izlaidums 1962.gadā un pēc 55 gadiem 2017.gada 16.septembrī Kandavā
selu gadu jaunuzceltajā mājā zem viena
jumta!”
Cits caur citu, viens otru pārtraukdami, bijušie klases biedri atcerējās
notikumus pirms piecdesmit pieciem
gadiem. Caur smiekliem un asarām
stāstīja, kā ticis strādāts un ne jau tos
vieglākos darbus, bet pēc darba tuvējos
klubiņos nedēļas nogalēs ballēts. Tā,
Māra dalījās gadiem ilgi glabātā noslēpumā, ka toreiz izlikusies par slimu un
pat uz operācijas galda bijusi gatava
gulties, lai tikai izbēgtu no smagā darba
siltumnīcās, kur viņai ģībonis bijis klāt
kā likts! “Kādus tik gājienus tai trakajā
jaunības dullumā nesastrādā! Bet viss
beidzās laimīgi, jo te redz es esmu starp
jums kā štiks!”
Dace savukārt, atcerējās, ka nākamā
gada pavasarī, kartupeļus pārlasot, tā
nosauļojusies, ka Kandavā pa ielu ejot,
jo kleitai bijis skaists dekoltē, visi atska-

tījušies- redz, kāds tai skaists iedegums,
laikam nokrāsojusi ar iedeguma krēmu!
Kolhozā nostrādājuši gadu un tad
devušies katrs savā dzīvē, lielākā daļa
strādāt uz Kandavas radio rūpnīcu, kādi
pieci iestājušies augstskolā, puiši iesaukti armijā.
Neskatoties uz diezgan lielo gadu
bagāžu, bijušie absolventi vēl arvien ir
optimisma un spēka pilni. Viņi bārstīja
jokus un asprātības, atzina, ka no piecpadsmit, kas bija atbraukuši, Dainuvīte
vēl tā kā strādājot- vadot divus deju kolektīvus, dejojot līnijdejas un vadot zemnieku saimniecību. Savukārt, Ināra šad
tad iznēsājot reklāmas bukletus, Anniņa
strādājot Tukuma tirgū un Vija darbojoties Kandavas novada kooperatīvas krājaizdevu sabiedrības valdē. Pārējie esot
godam nopelnītā valsts maizē- pensijā.
Satiekoties klases biedri ik pa laiciņam, citreiz pēc trim, citreiz pēc pieciem

gadiem, kā sanāk luste. Pēdējo reizi esot
tikušies 2014.gadā, kad ieradušies tikai
septiņi. Maija atzinās, ka pēc vidusskolas beigšanas uz salidojumu atbraukusi
pirmo reizi piecdesmit piecu gadu laikā.
”Tad nu jāskatās, vai maz kādu atpazīšu!”
Uz jautājumu, kā ar dzīvi apmierināti, visi vienā mutē atbildēja, ka apmierināti no a līdz z, pensijas tik varētu būt
lielākas. Paldies dievam tās rakstāmas
ar trīs cipariem, bet vairumam priekšā
divnieka vietā vajadzētu vismaz trijnieku vai četrinieku, tad dzīve būtu vēl
labāka. “Mūsu kase ir bērni- lai viņiem
labi klājas!”
Satikšanās ar jaunību un skolas gadiem vienmēr ir interesanta, jo kopā
pavadīti vienpadsmit gadi skolas solā,
par tiem atmiņas pat pēc pusgadsimta
saglabājušās spilgtas un neatkārtojamas.
Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
11.oktobrī
19:00 Kino “Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru”- Kandavas kultūras namāieeja 3,-eiro
13.oktobrī
18:00 Burvju triku šovs- iluzionisti
Edžus un Ieva-Kandavas kultūras namā
– ieeja 2,-eiro
14.oktobrī
16:00 Kandavas novada amatierteātru Ražas svētki 2017 – Tēma
“Dzimšanas diena”- Zantes kultūras
namā- ieeja 1,-eiro
21:00 Rudens balle kopā ar grupu “Brīvdiena’” – Valdeķu kultūras namā- Biļešu iepriekšpārdošana,
galdiņu rezervēšana t . - 63126037,
63182040, 28765684- Ieeja: 5.- eiro, pasākuma laikā 6.-eiro
15.oktobrī
13:00 Uz Ražas balli aicina projekta “Dari, baudi, dalies Kandavas no-

vadā” dalībniekus- Rezultātu apkopošana un atskats uz paveikto- piedalās
“Talsu trimiš”- Zemītes tautas namā
19.oktobrī
17:30 Iedvesmojoša tikšanās Kandavas novada sievietēm-uzņēmējām- Kandavas kultūras nama mazajā
zālē- Tikšanās laikā ar savu pieredzi un
iedvesmas stāstiem dalīsies piecas Kandavas novada uzņēmējas- Pieteikties līdz
š.g. 12.oktobrim pa telefonu 26451427
(Līga) vai pa e-pastu: liga.supstika@kandava.lv
21.oktobrī
16:00 Vīru vokālā ansambļa “Daile” koncerts – “Dziesmas, kuras neviens vairs nedzied”- Kandavas kultūras namā- ieeja 8,-eiro
24.oktobrī
14:00 Lasītāju klubiņa rudens sezonas atklāšanas pasākums- Novadnieks Dainis Krauklis- Kandavas pilsē-

tas bibliotēkā
26.oktobrī
18:00 Cirka šovs “Annas un Elzas
piedzīvojumi pasaku valstībā”- Kandavas kultūras namā - Biļetes cena: 6,eiro. Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja
brīva
28.oktobrī
Astotie Kafijas un tējas svētki Kandavā (sīkāka informācija šajā numurā)
29.oktobrī
16:00 Lekcija “10 baušļi un to saistība ar mūsu ikdienu”- Kandavas katoļu baznīcā
3.novembrī
18:00 Kino “Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru”- Zantes kultūras namā- ieeja 3,- eiro
10. novembrī
Mārtiņdienas tirgus Vānē
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11.oktobrī
18:00 Vingrošana fizioterapeita
vadībā- Zemītes tautas namā
13.oktobrī
18:00 Vingrošana svaigā gaisā
trenera vadībā Kandavā- Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
14.oktobrī
19:45 LBL2 jaunās sezonas atklāšanas spēle basketbolā– Kandava/COMPOR pret Ventspils augstskolu- Kandavas
Sporta hallē
18.oktobrī
18:00 Vingrošana fizioterapeita
vadībā- Zemītes tautas namā

18:00 Vingrošana svaigā gaisā
trenera vadībā Kandavā- Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
21.oktobrī
14:00
Izglītojoša
nodarbība
par pareizu skriešanu- Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
25.oktobrī
18:00 Vingrošana fizioterapeita
vadībā- Matkules kultūras namā
26.oktobrī
18:00 Vingrošana svaigā gaisā
trenera vadībā Kandavā- Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
31.oktobrī
Helovīnu skrējiens Kandavā

11.novembrī
Lāčplēša dienas skrējiens Kandavā
IZSTĀDES
Līdz 7.11.- “Kandavas apvienotās
pamatskolas skolēni un skolotāji”Kandavas novada muzejā
Līdz 11.11. “Rozentālu dzimta.
Katra cilvēka biogrāfija ir daļa no vēstures” – Kandavas novada muzejā
Līdz 30.10. – Zantenieku foto izstāde “Dārza brīnumi 2017.” – Zantes
kultūras namā
26.10.-26.11. “Mūs vieno māksla”
-Jauniešu centrā “Nagla”
05.10.-04.11. Astrīdas Šliseres jubilejas izstāde - Mākslas galerijā

ASTOTIE KAFIJAS UN TĒJAS SVĒTKI KANDAVĀ 28.OKTOBRĪ

Kandavas novada muzejā un
Mākslas galerijā (Talsu ielā 11)
No plkst.11:00 - 15:00 Spēļu nams
-2017.gada pasaules labākās galda
spēles “Ice Cool” Kandavas čempionāts
Labākās spēles titulu „Ice Cool” ieguva šā gada jūnijā Hamburgā. Spēles
autori ir četri Latvijas jaunieši. Kandavniekiem ir paveicies – spēles autori
mums dod iespēju oktobra mēnesī iepazīt un izmēģināt šo spēli novada mācību iestādēs, lai Kafijas un tējas svētkos
varētu sacensties par Kandavas novada
Ice Cool čempiona titulu. Jāpiebilst, ka
čempionātā nebūs vecuma ierobežojuma. Uzvarētāji saņems vērtīgas balvas
– galda spēles no šī pasākuma atbalstītājiem – uzņēmuma „Brain Games”. Apbalvošana notiks „Crazy Dolls” koncerta
laikā Kandavas kultūras namā. Dalībnieki var pieteikties pa tālruni 29457272
pie Andra Bambja.
- Riču Raču, Cirks, dambrete, ķegļi
un citas spēles lieliem un maziem;
-Kafijas dzērienu buķete traktierī
“Pie melnā kuiļa”;
-Astrīdas Šliseres 75 gadu jubilejas
izstāde;
- Atstarotāju izgatavošanas darbnīca
Atstarotāju izgatavošanai piedāvātas
dažādu krāsu atstarojošas līmplēves. Uz
atstarotāja figūriņas plēves iespējams līmēt vairākās kārtās, veidojot rakstus un
ornamentus. Atstarotāji ir izturīgi Latvijas laika apstākļos. Ar tiem var arī iz-

greznot pagalmu vai piebraucamo ceļu.
Darbnīcu vada biedrība „7 BALLES”
(Jaunpils).
Amatniecības centrā:
Raibā zupa ar amatniekiem
Kandavas kultūras namā (Lielā
ielā 28)
No plkst. 11:00 - 15:00 Kandavas
Kannu festivāls
Aicinām visus piedalīties ar savām
kannām! Jā, šis uzsaukums saprotams
gluži burtiski- mēs aicinām piedalīties
interesantā, asprātīgā pasākumā- dažādu kannu izstādē. Tiem, kuri atnesīs
savu kannu izstādei, tiks uzdāvināta
bezmaksas ieeja Kafijas un tējas svētkos.
Jau tagad varat kannas ienest kultūras
namā māksliniekam Jurģim Muskam.
Katram kannu īpašniekam būs iespēja
pastaigāties pa sarkano paklāju un nofotografēties pie reklāmas sienas!
Indijas garšu meistarklase ar virtuves meistaru Udeya Vir Singh (Indija)
Kandavas kultūras nama kafejnīcā
saimniekos puisis no Indijas, kurš gatavos četrus dažādus ēdienus, izmatojot Indijas virtuvei raksturīgo garšvielu
– kariju. Jebkurš apmeklētājs varēs piedalīties ēdienu gatavošanā, sarunās un
mielastā.
Mazo zīļu lielā darbnīca - b/d “Zīļuks” roku darbi
Gaišreģa kambaris
Zīļu zapte, rauši un citi pārsteidzoši
našķi no Grigorija Eniņa virtuves (Turku pagasts)
Kafijas garšu baudītava
Mazajā zālē:
No plkst.11:00 - 15:00 “Kūkas un
kūciņas kafijas pauzei”- kūku un kūciņu izstāde, skatītāju balsošana
Aicinām pieteikties jebkuru cepēju ar lielām un mazām kūkām – pieteikšanās līdz 20.oktobrim pa tālruni
26018067 pie Kitijas Švīgeres.
Plkst.15:00 Konkursa ekspertu komentāri, iespēja kūkas iegādāties un no-

baudīt
Ekspertu lomās būs Īstenā latvju
saimniece Ilze Briede un ceptuves „Lāču
maize” īpašnieks, maizes filozofs Normunds Skauģis.
Lielajā zālē:
Plkst. 11:00 Tējas rituāls, koncertprogramma un leļļu darinātava ar slāvu
folkloras kopu “Slavjanočki”
Glūdas pagasta kolektīvs pie mums
viesosies ar koncertprogrammu, tējas
rituāla prezentāciju, kopā darināsim auduma lellītes ar smaržīgu zāļu tējas pildījumu. Šis pasākums būs interesantas
informācijas n smalku garšu piesātināts.
Plkst. 13:00 Saruna par piedzīvojumiem ar TV raidījuma “Kūku kari”
ekspertiem Ilzi Briedi un Normundu
Skauģi
No plkst.11:00 - 17:00 Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma kafejnīca
“Astoņi bezgalības malki”
Plkst. 16:00 Laureātu apbalvošanas
ceremonija, koncerts/ballīte ar grupu
“Crazy Dolls”.
Svētku biļešu cena uz dienas pasākumiem 3,- eiro; pirmskolas vecuma
bērniem- bez maksas. Biļetes varat iegādāties kultūras namā un muzejā.
“Laipā” (Ūdens ielā 2):
No plkst. 11:00 - 16:00 Izstāde
“Mode. Dizains. Ilustrācijas.” (Marika
Ziediņa/Mode; Baiba Bogdane/Dizains;
Alise Tipse/ Ilustrācijas)
Plkst. 14:00 apdruku darbnīca un
modes skate, piedalās Edmunda Veizāna deju skolas audzēkņi
Promenādē:
No plkst. 11:00 - 15:00 jauniešu centra “Nagla” Gardais Pavards
Kandavas Tūrisma informācijas
centrā (Kūrorta ielā 1- starts un finišs):
No plkst. 11:00 - 15:00 orientēšanās
pa Kandavu “Astoņu pakāpienu atbildes”.
Informāciju sagatavoja
Ziedīte Začeste

14.

PROJEKTI

AICINĀM UZ BEZMAKSAS NODARBĪBĀM VESELĪBAS
VEICINĀŠANAI
Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses un
veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”.
Pasākuma grafiku 2017. gada septembra mēnesim:

UZ TIKŠANOS AICINA NOVADA UZŅĒMĒJAS
19.oktobrī
iniciatīvas “LĪDERES
KODS”
ietvaros,
plkst. 17.30 Kandavā viesosies biedrība
“Līdere”, kas apvieno
Latvijas sievietes – uzņēmējas un augstākā līmeņa vadītājas.
Pasākumā aicinām piedalīties Kandavas novada sievietes uzņēmējas, kas
būtiski ietekmējušas novada attīstību un
ar kurām lepojas novada iedzīvotāji. Uzklausīsim šo sieviešu stāstus un kopīgi
secināsim, kas mūsu valsti dara stipru.
Kopā ar Kandavas novada uzņēmējām, brīvā atmosfērā tiks diskutēts par

sievietes - uzņēmējas vērtībām, kas palīdzējušas veidot un attīstīt savus uzņēmumus, kas palīdzējušas nepadoties un
devušas drosmi pretoties grūtībām un
virzīties uz priekšu.
Nav būtiski, vai Jūsu uzņēmumā
nodarbināta esat Jūs viena, vai Jums ir
izdevies uzbūvēt lielu un stabilu uzņēmumu, kas dod darbavietas daudziem
novada iedzīvotājiem - mēs ar prieku
gaidīsim katru no jums, jo tikai kopā
mēs varam izveidot diskusiju un atrast
mūsu kopīgās un atšķirīgās vērtības.
“LĪDERES KODS” mērķis ir noskaidrot Latvijas sievietes – uzņēmējas
spēka formulu, vērtību, dzīves un darba

pamatvērtību kodu, un aktualizēt pamatvērtību nozīmi valsts un uzņēmējdarbības izaugsmē.
17.30 Tikšanās atklāšana
17.45 Kandavas novada uzņēmēju
stāsti par viņas dzīves un darba principiem, vērtībām, kas ļāvušas paveikt sasniegto
19.30 Laiks sarunām, pieredzes apmaiņai
Dalība pasākumā bez maksas.
Lūdzam pieteikt savu dalību līdz
15.oktobrim, zvanot Kandavas novada
domes sabiedrisko attiecību speciālistei
Līgai Šupstikai T.26451427

Kandavas novada dome piedalās konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”,
kuru organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Aicinām balsot un novērtēt
pašvaldības sniegtos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem mūsu pašvaldībā vietnē www.vietagimenei.lv
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SEMINĀRS “LEADER ATBALSTS
SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTIEM”
2017.gada 12.oktobris plkst.15.00
– 16.00; Kandavas novada muzejs
Par biedrības “Kandavas Partnerība”
izsludināto LEADER projektu konkursa
5.kārtu sabiedriskā labuma projektiem
– publiskās infrastruktūras, dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu
sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu

pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Ministru kabineta noteikumi. Projektu
vērtēšanas kritēriji. LEADER projektu
iesnieguma veidlapas aizpildīšana. Informē biedrības “Kandavas Partnerība”
administratīvā vadītāja Inta Haferberga.
Dalību seminārā pieteikt pa
tel.28390394 (Inta Haferberga) vai pa epastu: intaha@inbox.lv.
Informācijai: Sabiedriskā labuma
projekts ir projekts, kurā plānotajam

mērķim nav komerciāla rakstura, par
kura rezultātu netiek prasīta samaksa un
kurš ir publiski pieejams. Projektu īstenošanas vieta ir Kandavas Partnerības
teritorija – Kandavas novads, Jaunpils
novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti
Tukuma novadā. LEADER projektu iesniegumu pieņemšana līdz 02.11.2017.
Vairāk informācijas par izsludināto LEADER projektu konkursa 5.kārtu www.
kandavaspartnerība.lv.

APMĀCĪBAS ’’SOCIAL INNOVATION HUB’’ LIETUVĀ
Apmācības ’’Social Innovation
HUB’’ norisinājās no 27. septembra
līdz 4. oktobrim mācību centrā ’’Daugirdiškes’’, Lietuvā.
Latviju pārstāvēja pieci jaunieši. Pateicoties ’’Kandavas Partnerība’’ ieteikumam tajās piedalījās Ketija Morāne un
Gints Kļava. Ieguvām vienreizēju iespēju iepazīties ar dažādiem jauniešiem, kā
arī sastapt Latvijas lielisko šova komandu ’’Street Warriors’’ - Kirs Frolovs, Gatis Kondrāds un Ēriks Silovs.
Šīs septiņu dienu apmācības pulcēja interesentus no Norvēģijas, Latvijas,
Lietuvas, Polijas, Īrijas un Bulgārijas, lai
veicinātu savstarpēju sadarbību Eiropā,
kā arī, lai dotu iespēju iegūt zināšanas
uzņēmējdarbībā, biznesa veidošanā un
arī darbā ar jauniešiem.
Projekts sniedza daudz jaunu zināšanu un vienreizējas emocijas, jaunus
draugus un lielisku pieredzi, kā arī iespēju aplūkot citu valstu kultūras un
tautu mentalitāšu atšķirības. Manuprāt,
ikvienam jaunietim, vai indivīdam,
kurš vēlas savā dzīvē veikt ko ievērojamu, veidot pasauli labāku un darboties

ar jauniešiem un līdzcilvēkiem, šāda
veida apmācības noteikti ir jāapmeklē, protams, izvēloties sev interesējošu
darbības jomu. Šī bija mana spilgtākā
un pozitīvākā pieredze, jo pasniedzēji,
Nerijus Miginis un Marius Ulozas no
Lietuvas, savu darbu veica profesionāli
un ļoti organizēti, kā arī visi dalībnieki
bija ļoti atvērti, draudzīgi, smaidoši un
kreatīvi. Noteikti iesaku katram izmantot jebkuru iespēju papildināt zināšanas,

jo cilvēkam ir komfortabli dzīvot rāmjos, taču bilde vienmēr paliks tā pati. Ja
vēlies mainīt savu bildi, izveidot kolāžu
un piešķirt krāsas, dari to, ko vēl neesi
darījis un esi drosmīgs!
Ketija Morāne
NVA pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā” stipendiāte biedrībā “Kandavas
Partnerība”

SEMINĀRS “LEADER ATBALSTS UZŅĒMUMU IZVEIDEI
UN ATTĪSTĪBAI”
2017.gada 13.oktobris plkst.15.00 –
18.15;Kandavas novada muzejs
Plkst.15.00 – 16.00
Par biedrības “Kandavas Partnerība”
izsludināto LEADER projektu konkursa
5.kārtu uzņēmējdarbībai - atbalsts nelauksaimnieciskai darbībai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, tūrismam.
Ministru kabineta noteikumi. Projektu
vērtēšanas kritēriji. LEADER projektu

iesnieguma veidlapas aizpildīšana. Informē biedrības “Kandavas Partnerība”
administratīvā vadītāja Inta Haferberga.
Plkst. 16.00-18.15
LEADER projekta iesnieguma veidlapas C.sadaļas “Finanšu informācija”
aizpildīšana. Atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem. Lektore – Inga
Pumpure , grāmatvedības un nodokļu
konsultante, kursu un semināru lektore,
Latvijas Biznesa un Profesionālo Sieviešu Asociācija - BPW LATVIJA prezidente.

Dalību seminārā pieteikt pa
tel.28390394 (Inta Haferberga) vai pa epastu: intaha@inbox.lv.
Informācijai: Projektu īstenošanas
vieta ir Kandavas Partnerības teritorija – Kandavas novads, Jaunpils novads,
Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma
novadā. LEADER projektu iesniegumu
pieņemšana līdz 02.11.2017. Vairāk informācijas par izsludināto LEADER
projektu konkursa 5.kārtu www.kandavaspartnerība.lv.
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IZMAIŅAS NORĒĶINOS UN RĒĶINU PIEGĀDĒ
ZEMĪTES PAGASTĀ
Sākot ar 2017.gada 1.oktobri Zemītes pagasta (gan Zemītes, gan Grenču) iedzīvotāji par komunālajiem pakalpojumiem varēs norēķināties SIA
“DG” pārtikas veikalos (veikals Lats),
kas atrodas “Pasta mājā”, Zemītē, Zemītes pagastā un “Brūži”, Grenčos, Zemītes pagastā, Kandavas novadā.
Atgādinām, ka joprojām var veikt

maksājumus: izmantojot internetbanku; Latvijas pasta nodaļās; lielveikalos
MAXIMA; SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi” kasēs Kandavā:
-Kandavas novada sociālajā dienestā, Jelgavas ielā 4a, Kandavā, Kandavas
novadā,
-SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, “Robežkalnos”, Kandavas pagastā,

Kandavas novadā. Aicinām iedzīvotājus paziņot e-pasta adreses, zvanot pa t.
63126072, 63126188, 26603244 vai rakstot uz e-pastu: sia_kkp@inbox.lv, lai nodrošinātu ērtu veidu, kā saņemt rēķinus
par pakalpojumiem!
SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi

VĒLREIZ PAR RĒĶINU MAKSU
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU ĪPAŠNIEKIEM
Esam saņēmuši iebildumus no
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem par rēķinu piegādes maksas
ieviešanu. Tas rada lielāku skaidrību,
bet nav obligāts pakalpojums, ja to
veic mājas pārvaldnieks.
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sabiedrisko pakalpojumu
jomā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašnieki slēdz vienu līgumu

par attiecīgo pakalpojumu saņemšanu.
Tāpat daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
īpašniekiem ir tiesības lemt par tiešajiem norēķiniem ar pakalpojuma sniedzēju, tas ir neizvēloties pārvaldnieku
kā starpnieku. Taču par tiešajiem norēķiniem pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs
iekasēt no dzīvokļu īpašniekiem maksu.
Izcenojums neattiecas uz SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” apsaim-

ATGĀDINĀJUMS NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM
Atgādinām, ka tuvojas 2017. gada nekustamā īpašuma
nodokļa nomaksas ceturtais maksāšanas termiņš 15.11.2017.
Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties vai
visi maksājumi veikti savlaicīgi un nav uzkrājies nodokļu
parāds par iepriekšējiem maksāšanas periodiem, (iepriekšējiem gadiem, kā arī par 1.ceturksni, kur samaksas termiņš bija
31.03.2017. par II.ceturksni, samaksas termiņš bija 15.05.2015.
un par 3.ceturksni, termiņš 15.08.2015.), jo par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā no
nenomaksātās nodokļu summas.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, nodokļa maksātājs ir
atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā.
Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli un nokavējuma
naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”.
Neskaidrību gadījumā, vai ja nokavēts kāds no iepriekšējo
gadu maksāšanas termiņiem, pirms maksāšanas lūdzu sazināties ar Kandavas novada domes NĪ nodaļas nodokļu administratori pa tālruni Nr. 63182025.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli un nomaksas
iespēja ir pieejama arī portālā www.epakalpojumi.lv
Ja kāds no nodokļu maksātājiem vēlas turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu paziņojumu saņemt
e-pastā (ja vēl nesaņem), lūdzu paziņot savu e-pasta adresi rakstot uz adresi :dome@kandava.lv vai agrita.zakaite@
kandava.lv
Kandavas novada domes NĪ nodaļas
Nodokļu administratore Agrita Žakaite T. 63182025

niekojamajām mājām, jo šī maksa jau
tiek ietverta apsaimniekošanas administratīvajos izdevumos.
Papildus informācija: http://kandava.lv/sakums/par_tiesajiem_norekiniem_un_rekinu_sagatavosanas_un_
piegades_maksu
SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi
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PAR IESPĒJU MĀJRAŽOTĀJIEM UN AMATNIEKIEM
REALIZĒT SAVU PRODUKCIJU

Ir lieliska iespēja mājražotājiem
un amatniekiem realizēt savu produkciju vienuviet, Kandavā Sabiles ielā 5
„SIA Centrs – 5” veikala telpās.

Esam gatavi atbalstīt vietējos mājražotājus un amatniekus piedāvājot telpu
un pārdevēju. Ja būs interese un piedāvājumi, nodrošināsim iespēju pastāvīgi

realizēt jūsu produkciju kolīdz būs attiecīgi piedāvājumi.
Aicinām visus- lielus un mazus mājražotājus, pašnodarbinātos un uzņēmumus. Ja jums ir pašu audzēti un gatavoti
ēdami un neēdami labumi, ko pārdot,
lai taupītu jūsu laiku un naudu, mēs
piedāvājam telpu un pārdevēju. Droši
piedāvājiet savu produkciju (dārzeņus,
augļus, ogas, konservus, saldumus, konditoreju, gaļas un piena izstrādājumus
u.c.), izskatīsim visus piedāvājumus.
Tāpat jau laicīgi sākam plānot pārtikas produktu Ziemassvētku tirdziņu
iekštelpās.
Aicinām piedalīties Ziemassvētku
tirdziņā, vai arī regulāri (pastāvīgi) realizēt savu produkciju mūsu telpās.
Interesentiem zvanīt:
27618779
(Vija
Kreicberga),
29443782 (Gita Vilkauša), 29289373
(Ainārs Vilkaušs)

APTAUJA PAR TRANSPORTA KUSTĪBU LIELĀ IELĀ
LAI NOSKAIDROTU IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLI PAR TRANSPORTA KUSTĪBU LIELĀ IELĀ KANDAVĀ,
KANDAVAS NOVADA DOME AICINA IEDZĪVOTĀJUS IZTEIKT VIEDOKLI.

JAUTĀJUMS:
VAI ATSTĀT VIENVIRZIENA KUSTĪBU KANDAVĀ LIELĀS IELAS POSMĀ NO KRUSTOJUMA AR SABILES
IELU LĪDZ KRUSTOJUMAM AR TALSU IELU.

A. JĀ, ATSTĀT
B. NĒ, NEATSTĀT
Lūdzam atzīmēt vēlamo variantu!
Aptaujas norises laiks līdz š.g. 31.oktobrim.
Aizpildītās anketas lūdzam nogādāt novada domē 101.kabinetā sabiedrisko attiecību speciālistēm.

18. SPORTS
JAUNIE VIEGLATLĒTI IZCĪNA TRĪS MEDAĻAS SEZONAS
NOSLĒGUMA SACENSĪBĀS
30.septembrī Saldus pilsētas
stadionā notika šīs sezonas noslēguma sacensības vieglatlētikā,
kurās piedalījās arī Kandavas novada BJSS vieglatlēti.
Pēdējās sacensībās āra stadionos šajā sezonā startēja U-12
un U-14 grupu jaunie vieglatlēti.
Sporta skolas vieglatlēti izcīnīja
trīs medaļas- zelts Ditai Hadaņonokai lodes grūšanā U-14 grupā ar
rezultātu 11,24m. Divas medaļas
mūsu U-12 grupas vieglatlētiem,
bronza -Robertam Barkānam 80m
skriešanā ar rezultātu 12.17 sekundes un bronza arī Martai Naglei
augstlēkšanā ar rezultātu 1.05 metri.
Mūsu komandas sastāvā startēja arī Aleksa Saka, Kārlis Asars,
Samanta Novikova, Everita Bukovska, Sīdžejs Neimanis, Valters
Dankers, Vestards Kvite un Henrijs Besikirskis.

KANDAVNIEKIEM UZVARA LBL2 PĀRBAUDES SPĒLĒ PRET
VENTSPILS AUGSTSKOLAS KOMANDU
28. septembrī
Kandavas
sporta hallē pulcējās basketbola
entuziasti, lai klātienē noskatītos LBL2 pārbaudes spēli, kurā
tikās Kandava/COMPOR un
Ventspils augstskolas vīriešu
basketbola komandas.
Prieks, ka mūsējie uzvarēja ar
rezultātu 80: 73.
Kandava/COMPOR komandas sastāvā spēlēja:
Klāvs Šilbergs (gūtie punkti13), Dāvis Kundrats 12, Dāvis
Čīma 10, Guntars Strāķis 9, Roberts Rozentāls 7, Arvis Savčenko
7, Aigars Strāķis 5, Kristaps Gotfrīds 5, Aleksis Frīdemanis 4, Matīss Rudmiezis 4, Artis Rudzītis 4,
Ralfs Bergs.
Treneris - Edgars Priede

PAR VISLABĀKAJĀM CENĀM PĒRKAM JEBKĀDUS
RUDENS UN ZIEMAS ŠĶIRŅU ĀBOLUS
Piebraucam pie Jums, vajadzības gadījumā- lasām paši. Samaksa tūlītēja.
Zvanīt jebkurā laikā, telefons- 28281055.
Ceram uz labu sadarbību.
Nepūdēsim naudu zemē!
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SPORTS

KANDAVAS NOVADA JAUNAJIEM VIEGLATLĒTIEM MEDAĻU
BIRUMS TUKUMA ATKLĀTAJĀS SACENSĪBĀS
23. septembrī Tukuma sporta skolas stadionā notika Tukuma vieglatlētikas kluba organizētās atklātās sacensības vieglatlētikā U-10, U-12 un
pieaugušo grupām.
Sacensībās sekmīgi startēja arī Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlēti, kas spēja izcīnīt 11
dažāda kaluma medaļas.
Sieviešu grupā zelta medaļu 100m
skriešanā ar rezultātu 13.04 sekundes
izcīnīja Agnese Besikirska, bronza -Loretai Štofertei ar rezultātu 13.82 sek.
Vīriešu konkurencē zelts 100metros
Tomasam Zaueram ar rezultātu 11.50
sek. un bronza tāllēkšanā ar rezultātu
5.61metri.
U-12 grupā Robertam Barkānam
trīs zelta medaļas - piecsolī ar rezultātu
9.69m, 60m ar rezultātu 8.96 sekundes
un tāllēkšanā ar rezultātu 3.91m. Vēl
šajā vecuma grupā Kārlim Asarambronza tāllēkšanā ar rezultātu 3.40m.
U-10 vecuma grupā zelta medaļa Egnāram Zaļajam 60m ar rezultātu
10.36 sek., bronzas medaļa Robertam
Ķēvicam ar rezultātu 10.56 sek. Rober-

tam sudrabs arī tāllēkšanā ar rezultātu
3.10m.
Jāatzīmē arī bijušā sporta skolas audzēkņa Dāvja Bērsona uzvara augstlēkšanā ar rezultātu 1.85m.
Vēl komandā startēja Matīss Lī-

kums, Dāvis Kaņeps, Artūrs Jekovičs,
Kaspars Šlosers, Sīdžejs Neimanis, Matīss Feldmanis, Markuss Dižbite, Amanda Vīndedze.
Treneri Andrejs Gross un
Indulis Matīss

LABIEKĀRTO SKVĒRU LIELĀ IELĀ

Skvērs labiekārtošanas procesā 6.oktobrī
Tiek labiekārtots skvērs Kandavā Lielā ielā 23a pretī mozaīkas sienai.
Projekta gaitā demontēti esošie gājēju
ietves posmi un esošā apstādījuma zona.
Saglabājot esošo gājēju celiņu struktūru
un virzienus, projektā paredzēts izbūvēt
nelielu bruģētu ovālas formas laukumu un apstādījumu dobi. Apstādījumu
dobes norobežojošā konstrukcija būs
monolīta dzelzsbetona elementi ar koka

Tā izskatīsies skvērs pēc labiekārtošanas

dēļu sēdekļiem.
Pie projektējamā centrālā laukuma
plānots izveidot mākslinieciski veidotu
betona solu ar galdiņu. Sola virsma paredzēta ar koka dēļu segumu- sēdekli.
Projektējamajā skvēra teritorijā uzrādītas piecas vides objektu izvietojuma
vietas. Objekti tiks ievietoti pakāpeniski, laika gaitā. Šogad Kandavas Mākslas
plenērā jau tapuši divi objekti ar mo-

zaīkām- gliemezis un bizbizmārīte, kas
patreiz atrodas pie novada muzeja un
vēlāk, pēc skvēra labiekārtošanas, tiks
pārvesti uz iezīmētajām vietām.
Projekts paredz jauna teritorijas apgaismojuma izbūvi ar divām laternām.
Būvdarbus veic SIA “Kandavas ceļi”,
būvdarbu izmaksas 14762,14 eiro.
Dagnija Gudriķe

20.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Pāri mums mirdz zilais debesu jums
Spēku dod un dzīvesprieku
Dienu steigā nerimstošā!
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
gadskārtās oktobra jubilārus!
Jūlija Mantaja, Ausma Oliņa, Elvīra Apeinane,
Vilma Janemane, Emīlija Balode, Arvīds Bullis,
Pēteris Briedis, Jānis Neimanis,
Guntis Lūks, Ilga Muceniece, Māris Kreicbergs,
Viktors Dimitrijevs, Austra Kleinberga, Ilmārs
Priedītis, Valija Prikule, Dainis Ģērmanis,
Marta Āboliņa, Irēna Cīrule, Vija Pētersone,
Aina Skranda, Elmārs Skribāns, Leons Kāposts

2017.GADA OKTOBRIS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017.gada septembrī
sveikti 4 jauni
novadnieki
Luīze, Tomass,
Marko un Olivers

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība
Vien kopā Jūs esat debesis,
Vien kopā Jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem,
Līdz jūrai divatā aizšūpot ļauts!

Sveicam Kandavas novadā
septembra mēnesī salaulātos pārus:
Oskars Zauerhagens un Baiba Šulca
Roberts Fārenhorsts un Ance Rusiņa
Jason Philip Cooling Holt un Zane Jakušenoka
Juris Baišķis un Daiga Alksne
* Ziņas par laulībām tiek publicētas ar personu rakstisku atļauju.

Sveicam jaunās ģimenes!

Kandavas novada dome
Tā ir tāda silta, silta laime
Dieva pasaulē ar savu gaismu būt,
Rītā pamostoties dienu svētīt,
Mīlēt tevi, pasauli un dzīvi šo!
Sirsnīgi sveicam Viju un Arturu Gestes Zelta kāzās
un
Āriju un Gunti Lūkus Dimanta kāzās
Kandavas novada dome

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017.gada septembrī izdarīti
10 ieraksti miršanas reģistrā:
Valērijs Antons (1963)
no Cēres pagasta,
Herta Birze (1933),
Jurijs Koroļovs (1952),
Juris Liberts (1945),
Ilona Prūse (1969),
Uldis Romanovskis (1953),

Ojārs Strautmanis (1950)
un Māris Zvejnieks (1946)
no Kandavas,
Alvīne Matilde Dobelmane
(1925) un
Jānis Stepiņš (1938)
no Kandavas pagasta.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
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