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30.augustā Zantes kultūras namā 
notika Kandavas novada izglītības 
darbinieku konference, kurā tika go-
dināti novada labākie pedagogi. 

To, ka augusts ir īpašs mēnesis, uz-
runājot novada izglītības darbiniekus, 
atgādināja Kandavas novada Izglītības 
pārvaldes jaunā vadītāja Kristīne Elksnī-
te. Ja maijā skolotāji gaida atvaļinājumu, 
tad augustā jau ilgojas pēc skolas, bērnu 
čalām un smiekliem, viņu nedarbiem 
un pārsteigumiem. Pārvaldes vadītāja 
uzsvēra, ka šis mācību gads būs īpašs 
visiem izglītības nozarē strādājošiem, 
jo gaidāmas lielas valstiskas nozīmes 
pārmaiņas. Sveicot skolotājus uz jaunā 
mācību gada sliekšņa, Kristīne Elksnīte 
citēja Vara Braslas vārdus: “Nemēģinā-
sim pacelties vai nolaisties līdz bērnu 
līmenim, bet spēsim ar patiesu cieņu 
raudzīties mazajā bērnā, viņa patiesajās 
acīs un spēsim mācīties viens no otra. 
Lai mums izdodas!” 

Novada domes priekšsēdētāja vēlēja, 
lai vasarā uzkrātās enerģijas, spēka un 
veselības pietiktu visam mācību gadam, 
jo pedagoga darbs ir grūts un atbildīgs. 

Balvu „Par mūža ieguldījumu izglī-

GODINA NOVADA LABĀKOS PEDAGOGUS

(1.rindā no labās) Jautrīte Ābelīte, Silvija Tiltiņa, Zinta Grošteina, Anita Liepa, Alfreds Petrovičs, 
(2.rindā no labās) Sana Anmane, Sandra Aukšmukste, Dzintra Avotiņa  

tībā” saņēma Zantes pamatskolas sko-
lotāja Zinta Grošteina un PII “Zīļuks” 
skolotāja Dzintra Avotiņa. 

Balvu „Gada skolotājs 2017” saņēma 
Pirmsskolas pedagogs- Jautrīte Ābelīte-
Kandavas pilsētas PII “Zīļuks”; Sākum-
skolas pedagogs – Sana Anmane - Kan-
davas internātvidusskola; Pamatskolas 
pedagogs – Sandra Aukšmukste - Kan-
davas internātvidusskola; Vidusskolas 
pedagogs – Anita Liepa - Kandavas 
K. Mīlenbaha vidusskola; Profesionā-
lās ievirzes pedagogs- Solvita Jansone 
- Kandavas Deju skola; Profesionālās 
izglītības pedagogs – Alfreds Petrovičs - 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums. 
Svinīgā gaisotnē tika sveikti jaunie sko-
lotāji-  Marika Tropiņa, kura strādās 
Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” un angļu 
valodas pasniedzējs Ēriks Ieviņš, kurš 
strādās Kandavas novada Zantes pamat-
skolā.

Balvu „Gaismas nesējs 2017” un 
Kandavas novada domes priekšsēdētā-
jas Pateicību par ieguldījumu Kandavas 
novada Izglītības pārvaldes izveidošanā 
un vadīšanā, saņēma bijusī Kandavas 
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sil-

vija Tiltiņa. 
Šogad par sasniegumiem iepriekšējā 

mācību gadā, Kandavas novada iespē-
ju fonda dāvātās stipendijas saņems 12 
labākie audzēkņi. Kandavas Mākslas 
un mūzikas skolā  Programmā “Vizuā-
li plastiskā māksla”-   Evelīna Mileika, 
Emīlija Millere, Kristiāns Andersons;  
Programmā “Instrumentālā mūzika”-  
Maria Mārīte Hesa, Roberts Barkāns, 
Katrīna Tomeijere. Kandavas Deju skolā 
- Jūlija Sasnika, Janeks Šimkēvics, Feita 
Marta Peremeža, bet Kandavas novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā- Ieva 
Annija Stepiņa - vieglatlētikas nodaļa;  
Agnese Besikirska - vieglatlētikas noda-
ļa un Ģirts Celms - basketbola nodaļa.

Novada izglītības iestādēs 
2017./2018.gadā mācības uzsākuši 1742 
audzēkņi, no tiem Zemītes pamatskolā- 
96; Vānes pamatskolā – 118; Cēres pa-
matskolā – 88; Zantes pamatskolā- 119; 
Kandavas PII “Zīļuks”- 218; Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolā- 384; Kanda-
vas internātvidusskolā -335; KLT - 384. 
Mācības pirmajā klasē uzsākuši 75 au-
dzēkņi.



2. AKTUALITĀTES

Mīļie, Kandavas novada 
iedzīvotāji!

Vispirms vēlos visus sveikt ar 
jaunā mācību gada sākšanos, līdz ar 
to, ar jaunu mērķu, ideju un sapņu 
sasniegšanu. Ikvienam no mums ģi-
menē vai radu lokā ir kāds, kuram 
1. septembris sākas ar jaunu darba 
cēlienu. Prieks, ka nav nācies aizslēgt 
nevienu skolu, bet sirdī tomēr ir ne-
miers, kā būs tālāk… Jaunais izglītī-
bas likums mūs “spiež pie zemes”. Ļoti 
satrauc Kandavas internātvidusskolas    

nākotne. Ir tik grūti atrast “dzirdīgas 
ausis” un sapratni, ka mums šī skola ar 
335 skolēniem ir vajadzīga. Bet ne velti 
ir teiciens, ja tevi nelaiž pa durvīm, kāp 
pa logu! Mēģinām likt lietā visas iespē-
jas un sakarus. 

Ceram, ka pēc rudens brīvlaika, 
oktobra nogalē, jaunie mākslinieki un 
mūziķi prasmes varēs turpināt apgūt 
pārbūvētajā Mākslas un mūzikas skolā. 
Arī poliklīnikas telpās ārstiem būtu jā-
atgriežas vismaz oktobra vidū.

Šoreiz mans raksts būs īss, jo patie-
šām neatliek laika runām, ir tik daudz 
darāmā! Šis mēnesis ir bijis veltīts in-
vestoru piesaistei. Uzskatu, ka mums ir 
svarīgi radīt darba vietas. Tikai atgrie-
žamies pie dilemmas, ka investori, kas 
šeit vēlas uzsākt ražošanu, nevar atrast 
telpas, lai to darītu. Grausti, kur kād-
reiz notikusi ražošana, netiek pārdoti, 
un, ja arī tiek, cenas ir maigi izsakoties 
“kosmiskas”. Tāpat ir grūti atrast strād-
niekus. Bet ceru, ka no trim iespējām, 
vismaz vienai ir jāizdodas! 

Pamazām cenšamies sakārtot sis-
tēmu novada pārvaldībā. Soli pa soli 
ejam uz to, lai iedzīvotājiem būtu ēr-
tāk un izdevīgāk saņemt komunālos 
pakalpojumus. Tas, kas atklājies SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” 
darbībā, nav vārdos izsakāms. Ir jāsauc 
pie atbildības vainīgās personas jau par 
to vien, ka līdz šim brīdim, siltumtrases 
būvniecības darbi nav pabeigti, šķelda 
nav iepirkta, bet rudens jau pie durvīm. 
Neskatoties uz to, ka esam saņēmušas 
draudus, darbi uz priekšu virzās un pa-
visam drīz tie tiks pabeigti. Daudz var 
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Pirmklasnieku svinīgā ievešana Kandavas 
internātvidusskolā KNIF stipendiāti Mākslas un mūzikas skolā 

runāt par labiekārtošanas darbu un 
būvniecības pakalpojumu sniedzē-
ju darbu kvalitāti un cenām, bet, ja 
visi iedzīvotāji turpinās līdzdarboties 
un norādīt uz kļūdām, pakalpojuma 
sniedzēji sapratīs, ka darbs ir jāveic 
akurāti un pēc labākās sirdsapziņas. 
Daudz domājam par drošību, esam 
plānojuši līdz gada beigām uzstādīt 
novērošanas kameras pilsētas stratē-
ģiski nozīmīgajās vietās. Esam pār-
skatījuši pašvaldības policijas darbī-
bu, vairs nenotiks tā, ka iedzīvotā-
jiem, zvanot uz pašvaldības policijas 
dežūrtālruni, nebūs atbildes. Policijai 
ir jābūt sasniedzamai.

Daudz pozitīvas enerģijas un ie-
rosmes esam saņēmuši, viesojoties 
novada izglītības iestādēs, skaistāka-
jās sētās, saimniecībās, satiekot čak-
lus, dzīvesgudrus un radošus ļaudis. 
Paldies, ka nenobijāties un atvērāt 
mums savu namu durvis. Esam sa-
ņēmuši daudz priekšlikumu un ideju, 
kā mūsu novadu padarīt skaistāku 
un tūristiem pieejamāku. Gribu pa-
teikties visiem uzņēmējiem, kas vē-
las līdzdarboties un neliedz arī savu 
atbalstu izglītības, kultūras un sporta 
pasākumos, finansiāli atbalsta spor-
ta komandas un dara visu, lai mūsu 
pilsēta un novads kļūst sakoptāki un 
skaistāki.

Jūsu
Inga Priede

Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja

1.septembrī, piedaloties Zinību die-
nas pasākumos, skolotājus, skolēnus, 
vecākus un skolu darbiniekus sveica no-
vada domes priekšsēdētāja Inga Priede, 

priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule 
un deputāte Signe Ezeriņa. Tāpat kā 
katru gadu novada dome dāvināja pirm-
klasniekiem skolas somas.

Skolotāja mūžs ir būšana kustībā, iz-
augsmē un jaunradē. Tieši šāds skolotājs 
ir interesants audzēkņiem. Lai mūsu no-
vada pedagogiem izdodas tādiem būt!

Dagnija Gudriķe
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PAR AKTUALITĀTĒM UZŅĒMUMĀ 
“KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”

16.augustā Kandavas novada do-
mes priekšsēdētāja un daļa deputātu 
izteica neuzticību SIA “Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” valdes locek-
lim Pēterim Krampītim. 

P.Krampītis tika atbrīvots no valdes 
locekļa pienākumu pildīšanas par piln-
varu pārkāpšanu, pienākumu nepienā-
cīgu izpildi, kaitējuma nodarīšanu sa-
biedrības interesēm un uzticības zaudē-
šanu, kā tas paredzēts kapitālsabiedrības 
pārvaldības likuma 81.panta pirmajā 
daļā. Kā viens no pārkāpumiem tika mi-
nēts fakts par masu medijos izskanējušo 
informāciju par ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumu tarifu paaugsti-
nāšanu Kandavas novadā ar 2018. gada 
1. janvāri par 45%, pēc kura pašvaldība 
saņēma neapmierinātu iedzīvotāju zva-
nus, prasot šī fakta skaidrojumu. Domes 
vadība par notiekošo nebija informēta, 
jo KKP valdes loceklis Pēteris Kram-
pītis, neinformējot Kandavas novada 
domi, bija iesniedzis tarifa izmaiņas 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijā par vienota tarifa noteikšanu 
novadā, un ūdens un kanalizācijas cenu 
paaugstināšanu. Tāpat KKP valdes lo-
ceklis Pēteris Krampītis vairāk kā pie-
cu mēnešu garumā neko nebija darījis, 
lai veicinātu uzņēmuma attīstību un 
piesaistītu publisko finansējumu. Tikai 
pēc deputātu pieprasījuma, lielā steigā, 
pieaicinot uzņēmumu, kas specializējas 
projektu sagatavošanā, tika iesniegts 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Kandavā II kārta” pieteikums, radot 
bažas par pieteikuma kvalitāti. Tāpat 
smagi pārkāpumi tika  konstatēti valdes 
locekļa citās rīcībās. Pārkāpjot  KKP sta-
tūtus, kuros noteikts, ka valdes loceklis 
ir tiesīgs bez kapitāla daļu turētāja sa-
skaņojuma parakstīt saimnieciskos lī-
gumus par naudas summu līdz 5000,00 
EUR, Pēteris Krampītis vienpersoniski 
noslēdzis divus līgumus par summām 
5880,60 EUR un 36300,00 EUR, tāde-
jādi pārkāpjot statūtos noteiktās valdes 
locekļa pilnvaras. Tika norādīts arī uz 
nepietiekamu interesi, līdzdalību un 
kontroli projektā par siltumtrašu izbūvi 
Kandavā.  

Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības 
nepārtrauktu darbību, steidzamības kār-
tā tika domāts par KKP  valdes locekļa 
pienākumu izpildītāju. Kā atzina domes 
priekšsēdētāja, atrast cilvēku, kuram 
būtu atbilstoša augstākā izglītība, kā to 
paredz likumdošana, nav viegls uzde-
vums. No uzņēmuma esošajiem darbi-
niekiem diemžēl neviena atbilstoša kan-
didāta nebija.  25. augustā tika izsludi-

nāts konkurss uz vakanto valdes locekļa 
amatu, bet līdz konkursa noslēgumam 
SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” valdes locekļa pienākumi tika uzti-
cēti Jānim Zandbergam. J. Zandbergs ie-
guvis maģistra grādu Uzņēmējdarbības 
vadībā, viņam ir ievērojama pieredze 
projektu vadīšanā un īstenošanā, šobrīd 
viņš studē finanšu vadību Banku augst-
skolā, ir deklarēts Vānes pagastā. 

Piedāvāju sarunu ar Jāni Zandbergu 
par iedzīvotājiem aktuāliem  jautāju-
miem un  situāciju uzņēmumā.

Iepriekš tika solīts vairākās Kanda-
vas izglītības iestādēs atstāt lokālo ap-
kuri un iespēju vasaras periodā nodro-
šināt siltā ūdens padevi.  Sporta hallē 
un internātvidusskolā vasarās notiek 
nometnes, arī bērnudārzā “Zīļuks” 
tas dotu iespēju  nodrošināt siltuma 
padevi pēc vajadzības. Šobrīd šādas 
iespējas nav, jo iepriekšējā uzņēmuma 
vadība kopā ar bijušo domes vadību, 
uzskatīja, ka tas nav nepieciešams. Kā 
šie jautājumi tiks risināti, vai solījumi 
tiks pildīti? Vai tomēr nevajadzēja at-
stāt rezerves variantus, jo nav zināms, 
cik ekonomiska būs jaunā katlu māja?

- Uzņēmuma Kandavas komunālie 
pakalpojumi darbībā ir notikušas ļoti 
lielas pārmaiņas, attīstot vai centrali-
zējot elektroapgādes tīklus un moder-
nizējot energo ražošanas sistēmu, kas 
kādā mirklī noteikti liedza uzņēmuma 
vadībai iespēju pamatoti plānot nākot-
nes darbības, vai nu nebija pieredzes, vai 
bija iestājusies rutīna, kā dēļ netika at-
rasts laiks, lai pabraukātu pa citiem no-
vadiem, paskatītos, kas notiek tur, kādas 
ir tendences un saprastu virzību, kādā 
mēs ejam. Jā, es arī esmu informēts, ka 
ir izveidojusies situācija, ka no siltum-
apgādes mezgliem vasaras periodos ne-
būs iespējams saņemt siltumu. Patiesībā 
problēma ir tāda, ka tā īsti nav taisnība, 

siltumu varēs saņemt, taču katlu mājas 
jaudas ir tādas, ka tik mazu siltuma dau-
dzumu, kā patērē patērētāji, uzņēmums 
nav ieinteresēts piegādāt. Vienīgais risi-
nājums ir turpināt attīstīt šo siltumapgā-
des sistēmu Kandavas novadā, meklējot 
jaunus klientus, pieslēdzot jaunas mājas, 
jaunus patērētājus, kuri patērētu arī silto 
ūdeni, lai nodrošinātu vasaras periodā 
vismaz minimālu noslodzi katliem, kā 
noteikts tehniskajā specifikācijā, vismaz 
20% apmērā, saņemot silto ūdeni. Tas ir 
teorētiski. Ja runājam par praktiskiem 
momentiem, tad pieskaramies pie tā-
das tēmas, kā novada energopārvaldī-
ba. Runāju par to tādēļ, ka Kandavas 
komunālie pakalpojumi ir kļuvis par 
lielo energoenerģijas patērētāju un no 
2018.gada uzņēmumā ir jāievieš ener-
goefektivitātes pārvaldības sistēma. Tas 
nozīmē to, ka katrs saražotais megavats 
ir jāuzskaita, katra megavata patēriņa 
vieta ir jāidentificē, tas jādara diennakts 
griezumā, lai būtu pārliecība, ka mūsu 
saražotais siltums tiek nogādāts pie pa-
tērētāja. Sarunu laikā ar domes vadī-
bu, esam nonākuši pie secinājuma, ka 
mums visā novadā jādomā par to, kā ie-
viest šo energopārvaldības sistēmu, kas 
ļautu plānot resursus, kurus mēs tērē-
jam ikdienas vajadzību nodrošināšanai. 
Runājot par silto ūdeni, nav svarīgi, no 
kurienes šis ūdens nāk, bet ir svarīgi, lai 
šīs funkcijas tiek nodrošinātas. Ir jāat-
rod katrai šai situācijai savs risinājums, 
vai tās būtu vasaras nometnes, vai iedzī-
votāju grupas, kurām nepieciešams pie-
gādāt siltumu. Runājot par bērnudārza 
lokālās apkures saglabāšanu, man nav 
skaidrs kāpēc tā tika izdarīts, tagad kaut 
ko panākt ir gandrīz neiespējami, jo 
sistēma jau izbūvēta un bijušie pievadi 
noņemti.

Kad noslēgsies iepirkums par šķel-
das iegādi, vai būs iespējams līdz ap-
kures sezonas sākumam noslēgt līgu-
mu par piegādi, un kad reāli ir plānots 
uzsākt apkures sezonu? Vai ir domāts 
par to, kur šķeldu uzglabāt lielākos 
daudzumos neparedzētiem gadīju-
miem?  

- Augusta mēnesī bija noslēdzies 
iepirkums par šķeldas iegādi katlu mā-
jas vajadzībām. Cena, par kuru līgumu 
gatavojās slēgt iepriekšējais uzņēmuma 
vadītājs, bija 18,99 eiro par vienu me-
gavatstundu. Tas ir prātam netverami, 
jo pēc biomasas cenām biržā, t.i., tirgū, 
par šādu cenu nav neviens darījums. Šī 
bija absolūti augstākā iespējamā cena, 
par kuru slēgt līgumu, virzīt šāda līgu-
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ma noslēgšanu bija noziegums! Es ap-
brīnoju vadītāja motivāciju virzīt šādu 
līgumu uz slēgšanu, ņemot vērā, ka ci-
tas katlu mājas maksā 12, 13, vai pat 11 
eiro par megavatstundu. Kandava bija 
ieplānojusi maksāt 18,99 eiro. Runājot 
ar ekspertiem, šāda cena plānota 4-5 
gadu tālā nākotnē. Tā bija vai nu izcila 
nemākulība, vai bija paredzētas kādas 
citas lietas šajā cenā, par ko neņemos 
spriest. Šādu cenu nedrīkstēja apstipri-
nāt, to vajadzēja apturēt, un to mēs arī 
izdarījām. Balstoties uz situācijas iz-
pēti ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, es 
grozīju iepirkumu komisijas lēmumu, 
pārtraucot iepirkumu un lēmu, ka ir jā-
izsludina jauns iepirkums. Izsludinājām 
to Kandavas mājas lapā, Tukuma avīzē, 
nosūtījām informatīvus uzaicinājumus 
apmēram sešiem piegādātājiem, tajā 
skaitā arī Valsts akciju sabiedrībai “Lat-
vijas Valsts meži” ar lūgumu atsaukties 
uz mūsu iepirkumu. Šobrīd ir darīts 
viss, lai iedzīvotājiem, kuri saņems siltu-
mu no jaunās katlu mājas,  nodrošinātu 
solīto apkures tarifu 59,33 eiro par me-
gavatstundu. Pieņemtais tarifs  ir tālre-
dzīgs un varētu saglabāties ilgāku laiku. 
Jāpiebilst, ka sākot ar nākamo gadu arī 
apkures tarifs vairs netiks apstiprināts 
domē, bet gan sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora komisijā saskaņā ar visiem 
normatīvajiem aktiem. Iepirkums no-
slēgsies 20.septembrī. Apkures sezonas 
uzsākšana nav cieši saistīta ar iepirku-
ma procedūru, jo šķelda, tāpat kā jeb-
kurš kurināmais, ir nopērkama jebkurā 
mirklī. Lai darbinātu katlu māju šādos 
klimatiskos apstākļos teiksim- nedēļu, 
mums pietiek ar pusotru kravu. Esam 
gatavi jau šajā nedēļā pieslēgt apkuri tes-
ta režīmā. Domāju, ka līdz laikam, kad 
termometra stabiņš noslīdēs zem nulles, 
mēs būsim visus jautājumus sakārtojuši. 

Runājot par glabāšanu, ekonomiski 
pamatoti ir saplānot laicīgu loģistiku. 
Maksimālajā jaudā šī katlu māja darbo-
jas ar pilnu uzpildi aptuveni trīs dienas,  
līdz ar to reizi trīs dienās ir jānodrošina 
šķeldas atvešana. Noslēdzot līgumu ar 
šķeldas piegādātāju, ir noteikta konkrē-
ta kurināmā kvalitāte, un mēs nemak-
sājam par berkubu, bet maksājam par 
faktisko enerģijas apjomu, ko saražojuši 
mūsu katli, līdz ar to piegādātajam nav 
intereses šmaukties. Jo labākas kvali-
tātes šķeldu viņš atved, jo ir mazākas 
transporta izmaksas, jo vairāk viņš no-
pelna par saražoto siltumenerģiju.  

 Dibinātāju sapulcē, toreizējais 
valdes loceklis P.Krampītis deputā-
tiem sacīja, ka līgums par siltumtrases 
izbūvi ar būvnieku netiks pagarināts, 
tomēr, kā izrādījās, pagarinājums ir 
noslēgts, kā arī samazināts naudas 
sodu apmērs par kavēšanos. Kāds dar-
bu apjoms vēl jāpaveic līdz projekta 

pabeigšanai?
- Stājoties amatā, bija informācija, ka 

projekts jāpabeidz līdz 29.augustam, un 
ka šī ir viena no manām veicamo darbu 
prioritātēm. Taču dienu vēlāk izrādījās, 
ka par spīti tam, ka 16.augusta dibinā-
tāju sapulcē, domes deputātiem klāt-
esot, valdes loceklis Pēteris Krampītis 
bija ziņojis, ka pagarinājuma līgums nav 
un netiks noslēgts, tie bija klaji meli, jo 
14.augustā Pēteris Krampītis šo līgumu 
bija parakstījis. Viņš bija ne tikai snie-
dzis pagarinājumu, bet arī apstiprinājis 
izmaiņas darbos, kas tagad apgrūtina 
tālāko darbu procesu. Šī vienošanās ļoti 
sarežģī projekta uzraudzību, piemēram, 
ir desmitkārtīgi samazināti līgumsodi, 
ko es nekādi nevaru izskaidrot, ar kādu 
pamatojumu tas darīts, jo tas nav ne uz-
ņēmuma interesēs, ne domes interesēs, 
ne cilvēku interesēs. Man nav atbildes uz 
šiem jautājumiem… Rodas secinājums, 
ka iepriekšējais vadītājs ir rīkojies strikti 
savās interesēs vai kādās koruptīvās mo-
tivācijās. 

Šobrīd faktiskie darbi ir šādi:  jā-
sakārto vēl atlikušais nelielais posms 
atraktās trases, jāpieslēdz apkure tiem 
atlikušajiem klientiem, kam tas vēl nav 
izdarīts. Šos darbus plānojam pabeigt 
līdz oktobra mēnesim, pie nosacījuma, 
ka ir piemēroti laika apstākļi, ko mēs 
gan nevaram prognozēt. 

Kādēļ tik ilgi stāvēja vaļā trase pie 
Kandavas vidusskolas, traucējot skolai 
sagatavoties 1.septembrim? Vai tā bija 
ļaunprātība vai cits iemesls?

- Godīgi sakot, mani pārsteidza tas, 
ka būvnieki nerēķinās ar vispārzinā-
miem notikumiem, kāds ir arī 1.septem-
bris, ka viņiem liekas, ir normāli, atrakt 
un atstāt vaļā bedri skolas priekšā, noro-
bežojot to ar apšaubāmas konstrukcijas 
restēm. Šo problēmu mēs, protams, sa-
kārtojām. Uzstādījām ultimātu, ja būv-
nieks to nesakārtos, tad sakārtosim mēs 
ar saviem spēkiem, bet būvniekam par 
šiem darbiem būs mums jāsamaksā. Šajā 
mirklī sākās dialogs, viņi paskaidroja, ka 
konstatēts trases drošības signalizācijas 
bojājums, kura dēļ ilgu laiku nevarēja 
noteikt vietu, kur tas atrodas, izrādījās 
pie vainas bija ražotāja brāķis, bet for-
malitāšu kārtošana aizņēma vairāk kā 
nedēļu. Gribu ticēt, ka tas tiešām bija 
neveikls darba organizācijas piemērs, 
kurā nebija nodoma izbojāt Zinību die-
nas svētkus Kandavas iedzīvotājiem.

Iepriekšējais valdes loceklis Pēteris 
Krampītis bija iesniedzis regulatoram 
jaunos ūdens tarifus, kam būtu jāstā-
jas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, un 
kas par 45% paaugstinātu maksu par 
ūdeni un kanalizāciju. Vai izdevies at-
saukt šos tarifus? 

- Tarifi ir atsaukti, šobrīd tie tiek pār-
rēķināti. Īstenībā, tarifi lielā mērā atspo-
guļo to, kā uzņēmuma vadītājs skatās uz 

uzņēmumu, uz saviem darbiniekiem uz 
resursiem. Ja vadītāja skatījums ir šaurs, 
skatoties uz ūdens saimniecību, nākas 
konstatēt, ka jā, ļoti daudz resursu tiek 
patērēts, lai sagatavotu un padotu ūdeni 
sistēmā, kas fiksējas grāmatvedībā, ļoti 
viegli  uzskaitās, bet ļoti maz tiek darīts, 
lai saprastu, no kurienes rodas milzīgie 
ūdens zudumi, kas sastāda gandrīz trešo 
daļu no padotā ūdens daudzuma. Šī daļa 
ir visdarbietilpīgākā, bet tajā bija darīts 
vismazāk. Pārrēķinot tarifus, vienlaicīgi 
tiek strādāts pie tā, lai atrastu, kur pazūd 
ūdens. Mums ir jāizmanto telemetrijas 
skaitītāju priekšrocības, lai atrastu un 
lokalizētu vietas, pēc kāda principa un 
kur notiek ūdens zudumi sistēmā. Pacelt 
tarifus ir visvienkāršāk, bet ir jādomā 
citi uzņēmuma ekonomiskās attīstības 
ceļi, un mums jāstrādā iedzīvotāju inte-
resēs, tāds ir jaunās domes vadības uz-
stādījums.

Dome ir noslēgusi līgumu ar KKP 
par pilsētas afišu stabu un informā-
cijas dēļu uzturēšanu kārtībā. Pirms 
mēneša domes priekšsēdētāja uzdeva 
sakārtot tos, īpaši informatīvo mājiņu 
pie pasta ēkas, atjaunojot krāsojumu, 
veicot elementāru kosmētisko remon-
tu. Vai un kad darbi tiks veikti?

- Darbi šobrīd tiek plānoti, konkrē-
ti- materiāli un izpildījums. Īsi sakot 
iespējami īsākā termiņā centīsimies tos 
izdarīt. Darbinieki šādu darba uzdevu-
mu no iepriekšējā valdes priekšsēdētāja 
nebija saņēmuši.

Daudziem iedzīvotājiem, tai skai-
tā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
pensionāriem, kas ir mūsu vismazāk 
aizsargātā cilvēku grupa, no komu-
nālo pakalpojumu puses tika apsolīta 
dažāda veida palīdzība, kā piemēram, 
ievilkt centrālo apkuri, iztīrīt radiato-
rus, ievilkt ūdensvadu, kā ir ar šo solī-
jumu pildīšanu? 

- Mums ir cieša sadarbība ar domi 
šajos jautājumos, tādēļ gribu teikt, ka 
cik ir mūsu spēkos un cik ir pieejami 
uzņēmuma resursi, tai skaitā, naudas 
resursi, mēs to darām un darīsim. Tā-
dēļ aicinām iedzīvotājus griezties domē, 
ja nepieciešama šāda veida palīdzība, 
rakstiet iesniegumus, ja vien būs iespē-
jams, palīdzēsim. Ir tā, ka mums trūkst 
remontstrādnieku. Mēs esam ierobežoti 
savos resursos, uzņēmumam ir daudz 
parādnieku.  Ja šie cilvēki samaksātu sa-
vus parādus par siltumu un ūdeni,  mēs 
varētu novada iedzīvotājiem, kuriem ir 
īpašas vajadzības vai kritiskas situācijas, 
daudz ātrāk un vairāk palīdzēt. Šobrīd 
mums jānodrošina šajos apstākļos ie-
dzīvotājiem primārās funkcijas.

Kā risinās darbi ar Zemītes pagas-
ta “Ezerkrastu” un “Vālodzes” katlu 
māju nodošanu apsaimniekošanā ie-
dzīvotājiem? 

- Šobrīd domē pieņemts lēmums, 
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ka minētās katlu mājas tiek nodotas 
iedzīvotāju lietošanā. Par katlu māju 
darbības nodrošināšanu turpmāk rūpē-
sies paši iedzīvotāji. Jāiegādājas malka, 
jāplāno dežūras katlu mājā. Esam ļoti 
priecīgi, ka cilvēki ir aktīvi, iesaistās, 
meklē risinājumus, kā ietaupīt pašiem 
savu naudu. Ja viņi ir aprēķinājuši, ka 
šis modelis ir visefektīvākais, mēs vēlam 
viņiem veiksmi un izdošanos.

Nobeigumā gribu pateikt lielu pal-
dies domes priekšsēdētājai un domei, 
par man izrādīto uzticību un godu pildīt 

valdes locekļa pienākumus. Man tas bija 
izaicinājums. Šī mēneša laikā esmu iepa-
zinis ļoti daudzus interesantus un gud-
rus kandavniekus, kas strādā šajā jomā 
un zinu, ka ja dome pievērsīs viņiem 
vairāk uzmanības, stāstot un runājot par 
mērķiem, tad  komunālie pakalpojumi 
var atgriezties pie pelnoša uzņēmuma 
statusa. Jaunajam uzņēmuma vadītājam 
gribu novēlēt, nenoslīkt tajā purvā, bet 
koncentrēties uz būtiskiem uzņēmuma 
darbības aspektiem, un nebaidīties uzti-
cēties saviem kolēģiem. Uzticēt darbus, 

uzticēt atbildību, jo uzņēmumā ir cilvē-
ki, kas spējīgi strādāt patstāvīgi un dara 
to labāk tad, ja viņus netur īsā pavadā.

Dagnija Gudriķe 

19.septembrī plkst.16:00 notiks 
jaunās katlu mājas atklāšana – 

atvērto durvju diena visiem 
Kandavas iedzīvotājiem. 
Iedzīvotāji aicināti aktīvi 

piedalīties pasākumā un apskatīt 
jauno katlu māju.

PAR  TIEŠAJIEM NORĒĶINIEM, RĒĶINU SAGATAVOŠANAS 
UN PIEGĀDES MAKSU

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, ūdens piegā-
des, kanalizācijas novadīšanas un siltumenerģijas piegādes  
pakalpojumu sniedzējs novadā,  informē Kandavas novada 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus par rē-
ķinu sagatavošanas un piegādes maksas ieviešanu. 

Tā skars daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas izvēlēsies 
tiešo norēķinu metodi ar pakalpojuma sniedzēju. Izcenojums 
neattiecas uz SIA  “Kandavas komunālie pakalpojumi”  ap-
saimniekojamajām mājām, jo šī maksa tiek ietverta  apsaim-
niekošanas administratīvajos izdevumos.

Saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”  
un 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, uzņēmums pa-
kalpojumu tarifu aprēķina, iekļaujot konkrētus izmaksu pos-
teņus. Taču SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (komer-
sants) tarifa aprēķinā nedrīkst iekļaut izmaksas, kas ir saistītas 
ar tiešajiem norēķiniem. Tarifa projektā neietver izmaksas, 
kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpoša-
nu, izmaksas, kas saistītas ar ūdens zudumiem ēku vai būvju 
iekšējā ūdensvadā, kā arī izmaksas, kas rodas, veicot tiešos no-
rēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās.

Tiešie norēķini ir norēķini  ar dzīvokļu īpašniekiem daudz-
dzīvokļu mājās, kas  ietver katra dzīvojamās mājas īpašnieka 
maksājamās daļas par pakalpojumu aprēķināšanu, individu-
ālo rēķinu sagatavošanu, piegādi un maksājumu iekasēšanu. 

Katram objektam - ēkai pakalpojumu sniedzējs uzstāda 
vienu komercuzskaites mēraparātu, pēc kura tiek veikti no-
rēķini par saņemto pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējam 
objektam jāizraksta viens rēķins, ko pēc pastāvošās prakses 
un spēkā esošajām normām būtu jāpiestāda daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas pārvaldniekam. Pie tādas norēķinu kārtī-
bas papildus maksa par rēķina sagatavošanu netiek piestādīta. 
Taču ne visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kandavas 
novadā ir pārvaldnieki, bet ir vairāki dzīvokļu īpašnieki, ku-
riem ir jāvienojas par kārtību, kādā tiks veikti norēķini, un sa-
dalīts kopējais pakalpojuma apjoms starp visiem īpašniekiem. 
Šīs darbības ietilpst pašu īpašnieku kompetencē, ko viņi var 
uzdot veikt pilnvarotajai personai, pārvaldniekam vai apsaim-
niekotājam, vai nolemt par tiešajiem norēķiniem ar pakalpo-
jumu sniedzēju. 

Normatīvie akti tarifā  ļauj iekļaut izmaksas, kas sniedzas 
līdz īpašnieka atbildības robežai un paredz daudzdzīvokļu 
mājām norēķināties pēc kopēja komercuzskaites mēraparāta. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izvēle par labu tiešajiem no-
rēķiniem, komersantam veido izmaksas, ko nesedz tarifs.

Lai segtu tarifā neiekļautās izmaksas un nodrošinātu pa-

kalpojumu rēķinu sagatavošanu, SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” ir izstrādājusi sekojošu cenrādi: 

Pakalpojums Cena 1 
rēķinam 
bez PVN, 
EUR

PVN, 
EUR

Cena ar 
PVN, 
EUR

Katra dzīvojamās mājas 
īpašnieka maksājamā daļa 
par nepieciešamo pakal-
pojumu aprēķināšanu, 
rēķina sagatavošanu un 
piegādi līdz katra dzīvok-
ļa pasta kastītei

1,06 0,22 1,28

Katra dzīvojamās mājas 
īpašnieka maksājamā daļa 
par nepieciešamo pakal-
pojumu aprēķināšanu, 
rēķina sagatavošanu un 
piegādi, nosūtot katram 
dzīvokļa īpašniekam uz 
e-pastu (šajā gadījumā 
slēdzot līgumu, visiem 
dzīvokļu īpašniekiem 
jānorāda savs e-pasts)

0,91 0,19 1,10

Katra dzīvojamās mājas 
īpašnieka maksājamā daļa 
par nepieciešamo pakal-
pojumu aprēķināšanu, 
rēķina sagatavošanu un 
nosūtīšanu pa pastu

1,61 0,34 1,95

Katra dzīvojamās mājas 
īpašnieka maksājamā daļa 
par nepieciešamo pakal-
pojumu aprēķināšanu, 
rēķina sagatavošanu un 
piegādi, nosūtot pilnvaro-
tajai personai uz e-pastu 
(šajā gadījumā tiek uz-
skatīts, ka rēķins dzīvokļu 
īpašniekiem ir piegādāts 
dienā, kad tas ir nosūtīts 
pilnvarotajai personai un 
pilnvarotā persona no-
drošina tālāku nodošanu 
dzīvokļu īpašniekiem)

0,91 0,19 1,10
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Rēķinu sagatavošanas un piegādes pakalpojuma izmak-
sās ietilpst: papīrs, tinte, piegāde (transports un darbinieka 
alga), kasieris, administrācija (darbinieka alga, kurš pieņem 
skaitītāju rādījumus pa telefonu un e-pastā, rādījumu ieva-
dīšana uzskaites sistēmā un rēķina sagatavošana, interneta 
pieslēguma izmaksas, telefonsakaru pieslēgumu izmaksas un 
atkarībā no tā, kā tiek rēķini piegādāti arī pasta izdevumi, vai 
transporta izdevumi), kā arī darbs ar debitoriem-parādu atgū-
šana no dzīvokļa īpašniekiem.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” vēlreiz aicina 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus būt at-
saucīgiem, ņemot vērā rēķina sagatavošanas izmaksas, pie-
ņemt un iesniegt mums kopības lēmumu pakalpojuma līguma 

sagatavošanai, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem pārslēgtu 
pakalpojuma līgumu par ūdens piegādi un kanalizācijas no-
vadīšanu un siltumenerģijas piegādes pakalpojumu. Vēlamies 
pateikt paldies tām mājām un biedrībām, kas jau noslēgušas 
pakalpojumu līgumu un tām mājām, kas šobrīd aktīvi strādā 
pie lēmumu sagatavošanas un nebaidās lūgt palīdzību mūsu 
speciālistiem.

 Atgādinām, ka rēķinu saņemšana elektroniski nodrošina 
ne vien ērtu un operatīvu savstarpējo sadarbību, bet arī videi 
draudzīgu pieeju. Izvēloties elektronisko rēķinu, mēs rūpēja-
mies par mūsu nākotni, samazinot koku izciršanu un taupot 
dabas resursus!

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

PAR SILTUMA TARIFU 2017/2018.G. APKURES SEZONAI
Tuvojas rudens, kad visā Latvijā aktuāls kļūst jautājums 

par apkures sezonas uzsākšanu. Uzņēmumi apkopo parā-
dus par sniegto pakalpojumu. SIA Kandavas komunālie 
pakalpojumi” kopš 2014.gada rudens nodrošina apkures 
pakalpojumu Kandavas pilsētā un Kandavas novadā, uzņē-
muma  bilancē uz 31.08.2017 kopējais parāds par apkures 
pakalpojumu sastāda EUR 38024.38, jeb 28.3 % no kopējā 
debitoru parāda. 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2017/2018 apku-
res sezonā plāno apkalpot Kandavas  novadā 5 katlu mājas. 
Kopējā apkurināmā platība ir 55987.82 m2. Katrai katlu mājai 
tiek rēķināts atsevišķs apkures tarifs saskaņā ar katras katlu 
mājas efektivitāti, lai varētu pārskatāmi attiecināt izmaksas un 
klienti maksātu tikai par faktiski patērēto siltumenerģiju.

Tarifa aprēķins tika veikts balstoties uz 2016/2017 apku-
res sezonas (no 01.09.2016-31.08.2017) gada izmaksām. Ap-
kures tarifs sagatavots balstoties uz Mainīgajām izmaksām 
(kurināmais, Dabas resursu nodoklis, elektroenerģija) tās ir 
izmaksas, kas mainās mainoties siltumenerģijas ražošanas ap-
jomam, un pastāvīgajām izmaksām (darba samaksa, nodokļi, 
iekārtu remonts un uzturēšana, pamatlīdzekļu nolietojums, 
apdrošināšana, procentu maksājumi, NĪN) tās ir izmaksas, 
kas nav atkarīgas no saražotās siltumenerģijas apjoma, un pā-
rējām izmaksām, pie kurām pieder administrācijas un citas 
izmaksas, kas tika sadalītas proporcionāli saražotās enerģijas 
apjomiem, un tarifā iekļauta tikai to izmaksu daļa, kura attie-
cināma uz siltumenerģijas ražošanu un tas ir 34.81% no kopē-
jām pārējām izmaksām. 

Pārējās izmaksas ietver Administrācijas izmaksas - biroja 
darbinieku algas un nodokļi, biroja tehnikas nolietojums, dar-
ba aizsardzības izdevumi, parādu piedziņa, sakaru izdevumi, 
kancelejas preces, elektrība, apsardze, revīzijas izdevumi, grā-
matvedības programmas uzturēšana un apkalpošana, bankas 
pakalpojumi, administrācijas transporta izdevumi (nolieto-
jums, apdrošināšana, tehniskā apskate, tehniskā apkope, deg-
viela u.c). un Citas izmaksas - īpašuma uzturēšana, darbnīcu 
un tehnikas uzturēšana.

 Tuvojas noslēgumam projekta “Biomasas katlu mājas un 
siltumtrases izbūve Kandavas pilsētā” īstenošana, kā rezultāta 
ir likvidētas 3 katlu mājas - Dārza ielā, Ķiršu ielā un Ozolu 
ielā, kā arī vairākas lokālās apkures sistēmas tai skaitā Kan-
davas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, Kandavas internātvidus-
skolā, Pirmskolas izglītības iestādē “Zīļuks” u.c. Projekta īste-
nošana radīja arī iespēju samazināt tarifu novada katlu mājās 
- administrācijas izmaksu pārdales rezultātā. 

Biomasas katlu māja, Sabiles ielā 22, Kandavā.
Kopējā apkurināmā platība 40472.02 m2. Kā kurināmais 

tiks izmantota šķelda. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 59.33 
bez PVN samazinājums par 7.9% no vidējā tarifa.

Katlu māja Kūrortu  iela 7A , Kandavā

Kopējā apkurināmā platība 3944,83 m2. Kā kurināmais 
tiek izmantota malka. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 68.48  
bez PVN, samazinājums par 2.9%.

Vānes pagasta katlu māja Nr.2
Kopējā apkurināmā platība 5807.6 m2. Kā kurināmais tiek 

izmantota malka. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 55.73  bez 
PVN, samazinājums par 6.6%.

Zantes pagasta katlu māja
Kopējā apkurināmā platība 5317.39 m2. Kā kurināmais 

tiek izmantota malka. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 52.38  
bez PVN, samazinājums par 8.5%.

Zemītes pagasta Zemītes tautas nama katlu māja
Kopējā apkurināmā platība 446 m2. Kā kurināmais tiek iz-

mantota granulas. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 95.52  bez 
PVN, palielinājums par 11.7%.

Siltuma tarifi 2017/2018 apkures sezonai

Katlu 
māja

Tarifs 
2016 
/2017
EUR/
MWh  
x(bez 
PVN)

Tarifs 
2017/ 
2018 
EUR/
MWh
(bez 

PVN )

Tarifs
 2017 
/2018 
EUR/
MWh

(ar 12% 
PVN)- 
fizis-
kām 

perso-
nām

Tarifs
 2017 
/2018 
EUR/
MWh

(ar 21% 
PVN)- 

juri-
diskām 
perso-
nām

Tarifa 
2017 
/2018 
pieau-
gums 

vai 
samazi-
nājums 

%

Dārza 
iela 1 , 
Kandava

72.33 - - - -

Ozolu 
iela 6A, 
Kandava

52.81 - - - -

Ķiršu 
iela 10, 
Kandava

68.21 - - - -

Sabiles 
iela 22, 
Kandava

64.45* 59.33 66.45 71.79 -7.9

Kūrortu 
iela 7A, 
Kandava

70.71 68.48 76.70 82.86 -2.9

Vānes 
katlu 
māja, 
Vāne

59.8 55.73 62.42 67.43 -6.6
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KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13
“Grozījumi Kandavas novada domes 
2015. gada  29. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.21 „Par neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas apmēru 
Kandavas novadā” 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumiem  Nr.735 „No-

teikumi par publiskas personas zemes 
nomu” 18.punktu

Izdarīt Kandavas novada domes 2015.
gada 29.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.21 „Par neapbūvēta zemesgabala no-
mas maksas apmēru Kandavas novadā” 
(turpmāk- noteikumi) šādus grozīju-

mus:
1. Aizstāt noteikumu 11.punktā vārdus 
„Komisija” ar vārdiem „Kandavas nova-
da pašvaldības īpašumu atsavināšanas 
un dzīvojamo māju privatizācijas komi-
sija”. 

Zantes 
katlu 
māja, 
Zante

57.41 52.38 58.67 63.38 -8.5

Zemītes 
tautas 
nams, 
Zemīte

85.59 95.52 106.98 115.58 11.7

* vidējais tarifs
Saskaņā ar siltumenerģijas piegādes līguma 3.6 punktu 

“Piegādātājam par tarifa vai cenas maiņu jāinformē Lieto-
tājs ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, publicējot informāciju 
Kandavas novada mājas lapā www.kandava.lv un informatīva-
jā izdevumā “Kandavas Novada Vēstis”.

Atgādinām, ka siltumenerģijas patēriņu var ievērojami sa-
mazināt, veicot ēkas siltināšanas pasākumus. Kvalitatīva ēkas 
termoizolācija siltuma patēriņu var samazināt vidēji par 35-50 
%. 

2017. gada 31.augusta Kandavas novada domes sēdē tika 
apstiprināti Siltuma tarifi 2017/2018 apkures sezonai. Jaunais 
siltuma tarifs tiks piemērots no 2017. gada 1.oktobra.

NOVADA DOMĒ IECELTS JAUNS BŪVVALDES VADĪTĀJS

Ar š.g. 1.septembri Kandavas no-
vada domē par Būvvaldes vadītāju 
strādā Reinis Mārtinsons. 

Darbam nepieciešamo pieredzi Rei-
nis Mārtinsons ieguvis, kopš 2011.gada 
strādājot Talsu novada pašvaldības Ko-
munālajā nodaļā par celtniecības spe-
ciālistu, un no 2014. gada - par Talsu 
novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju.

R.Mārtinsonam ir atbilstoša izglī-
tība celtniecības jomā. 2011. gadā viņš 
ieguvis augstāko izglītību būvzinātnē un 
būvinženiera kvalifikācijā. 2014.gadā ie-

guvis būvprakses sertifikātu būvprakses 
vadīšanā un uzraudzībā.   Reinim Mār-
tinsonam ir virkne dažādu kvalifikācijas 
iegūšanas apliecību būvniecības nozarē. 
Reinis nav mūsu novada iedzīvotājs, bet 
dzīvo Abavas pagastā, netālu no Sabiles.

Sarunā par steidzamākajiem dar-
biem, kas veicami, uzsākot amata pie-
nākumus novada Būvvaldē, Reinis Mār-
tinsons pastāstīja, ka pirmām kārtām, 
tā ir būvvaldes lietvedības dokumentu 
sakārtošana. Iespējams, nepietiekošu 
darbinieku dēļ, proti, domē ilgstoši trū-
ka arhitekts un būvvaldes vadītājs veica 
abus darbus, lietvedība nav pienācīgi 
vesta. Ir jāsakārto būvvaldes lietas no-
došanai arhīvā, kā arī jāveic lietvedības 
noteikumiem atbilstoša būvvaldes do-
kumentu uzskaite sistēmā DOCLO-
GIX, ņemot vērā pieredzi Talsu nova-
dā. “Uzsākot darbu Talsu pašvaldībā, 
līdzīgus darbus paveicu arī tur. Mums 
ir būvniecības informācijas sistēma, kas 
neder visām būvvaldēm, reāli šī sistēma 
ir, ievadām tajā informāciju, rakstām 
būvatļaujas, bet tajā pašā laikā mums 
nav pārskatāma reģistra. Šie dokumen-
ti nav sakārtoti pārskatāmā veidā, tādēļ 
nepieciešams izveidot Būvvaldē savu 
reģistru, kurā redzams, kas tiek akcep-
tēts, kādas būvatļaujas hronoloģiskā se-
cībā tiek izsniegtas, kā arī reģistrēti visi 
ienākošie un izejošie dokumenti. Tās ir 
lietas, kas jāsakārto vispirms. Svarīgi, 
lai darbi nekavētos un klientiem nebūtu 

jāgaida mēnešiem ilgi, lai saņemtu ne-
pieciešamo dokumentāciju. Grūtākais ir 
salikt pa plauktiem visu to, kas bijis, jo 
pirms tam Būvvalde darbojās tikai Būv-
niecības informācijas sistēmā.  Nākošais 
jautājums, par kuru noteikti jādomā, 
ir būvinspektors domē uz pilnu slodzi. 
Pēc manām domām, tas nav nopietni, ja 
būvinspektors strādā vienu dienu nedē-
ļā. Šādā noslodzē iespējams paveikt tikai 
pašus steidzamākos darbus. Bet būvin-
spektors ir atbildīgs arī par ekspluatāci-
jas uzraudzību nodotām ēkām, kas tiek 
ekspluatētas, tāpat jāuzrauga otrās gru-
pas būves. Tāpat ir jāsastāda atzinumi, 
pieņemšanas akti, jābrauc uz objektiem.  
Šobrīd tas reāli nav iespējams, jo būvin-
spektors ir vienu dienu nedēļā. Būvin-
spektors uz pilnu slodzi mums noteikti 
ir nepieciešams. Šis jautājums steidzami 
jārisina un tas nav viegli izdarāms, jo 
visā valstī ir būvinspektoru deficīts. Pra-
sības ir lielas, diezin vai daudzi jaunie 
speciālisti ir ieinteresēti cīnīties, lai visas 
šīs prasības izpildītu, strādājot pašvaldī-
bā par nesamērīgi mazu algu”. 

Būvvaldes vadītājs atzina, ka darba 
ir ļoti daudz un nāksies ieguldīt maksi-
mālu enerģiju, lai tos paveiktu.

Būvvaldes vadītājs apmeklētājus 
pieņem: pirmdienās no 13:00- 19:00 un 
ceturtdienās no 9:00- 12:00.

Dagnija Gudriķe

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS PIEDALĪTIES AKCIJĀ “SIMTGADES PAVASARIS KANDAVĀ”, 
DĀVINOT KROKUSU SĪPOLUS, LAI OKTOBRĪ TOS KOPĪGI IESTĀDĪTU VECPILSĒTAS ZAĻAJĀS ZONĀS.

KROKUSU SĪPOLUS LŪDZAM NOGĀDĀT KANDAVAS NOVADA MUZEJĀ.
AKCIJU ORGANIZĒ KANDAVAS NOVADA DOME SADARBĪBĀ AR “KANDAVAS ĢILDI”.



8. DOMES LĒMUMI

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 2017.GADA 24.AUGUSTĀ 
PIEŅEMTIE LĒMUMI

DOMES  SĒDĒ 2017.GADA 31.AUGUSTĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Nolēma
Izveidot Kandavas novada domes kapi-
tālsabiedrības SIA „Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” valdes locekļa nomi-
nācijas komisiju  šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja 
Inga Priede,  komisijas locekļi-  Vides 
aizsardzības un komunālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Egils Bariss,  
Sociālo lietu un veselības aizsardzības 
komitejas priekšsēdētājs Dainis Rozen-
felds, domes priekšsēdētājas vietniece 
Gunda Cīrule un domes izpilddirek-
tors Egīls Dude, kā arī apstiprināja SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” 
valdes locekļa nominācijas komisijas 
nolikumu. Komisijai uzdots izvērtēt 

Nolēma
Izveidot deinstitucionalizācijas vadī-
bas darba grupu šādā sastāvā: vadības 
darba grupas priekšsēdētāja,  domes 
priekšsēdētāja Inga Priede, grupas lo-
cekļi - pašvaldības aģentūras “Kandavas 
novada sociālais dienests” direktors Ints 
Leitarts, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rit-
ma Supe, domes Attīstības un plānoša-
nas nodaļas vadītāja Santa Āboliņa un  
Zantes ģimenes krīzes centra direktore 
Aija Švāne, kā arī  apstiprināja  deinsti-
tucionalizācijas darba grupas nolikumu. 
Minētais nolikums publicēts Kandavas 
mājas lapā www.kandava.lv vietnē – 
pašvaldība- nolikumi, noteikumi, cen-
rāži.
Pieņemt zināšanai Nekustamā īpašu-
mu nodaļas nodokļu administratores 
A.Žakaites pārskatu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādiem uz 2017.gada 
22.augustu un veiktajiem pasākumiem 
nodokļa parāda piedziņai, kā arī uzde-
va nodokļu administratorei A.Žakaitei 
pārskatu par nodokļa parādiem un veik-
tajiem pasākumiem parāda piedziņai 
iesniegt domei izskatīšanai divas reizes 
gadā – jūnija mēnesī par pusgadu un 
janvārī par iepriekšējo gadu.
Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
„Līdumi”, Cēres pagasts, Kandavas no-
vads  un uzdot Kandavas novada domes 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 
rīkot nekustamā īpašuma „Līdumi” iz-
soli ar augšupejošu soli, kā arī  noteica 
nekustamā īpašuma „Līdumi” izsoles 
sākumcenu EUR 10 000, izsoles soli 
EUR 100  un nodrošinājumu 10% ap-
mērā no sākuma cenas.
Uzdot Kandavas novada domes pašval-
dības īpašumu atsavināšanas un dzī-

pretendentu atbilstību uz vakanto SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” 
valdes locekļa amatu ne vēlāk kā līdz 
2017. gada 15. septembrim. Komisija 
pienākumus veic līdz brīdim, kamēr 
kapitāla daļu turētājs ieceļ amatā valdes 
locekli.
Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai 
izstrādāt un iesniegt projekta “Zemī-
tes pagasta ceļa Nr.20 “P121 – Lapsas 
– P121” pārbūve” pieteikumu Lauku 
atbalsta dienestā, kā arī apstiprināja 
projekta kopējās izmaksas 283  585,82  
EUR, no kurām kopējās attiecināmās iz-
maksas 283 585,82  EUR,  domes finan-
sējums (10% no attiecināmajām izmak-
sām) 28 358,58, publiskais finansējums 

vojamo māju privatizācijas komisijai 
organizēt nekustamā īpašuma- zemes 
„Rūtas”, Cēres pagasts, Kandavas novads 
pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot 
pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašu-
ma ēku (būvju) īpašniekam saskaņā ar 
Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likuma 44.1 pantu, kā arī noteica  
 nekustamā īpašuma- zemes „Rūtas” no-
sacīto cenu  EUR 950,55.
Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
„Sudrabiņu zeme”, Cēres pagasts, Kan-
davas novads  un uzdot Kandavas no-
vada domes pašvaldības īpašumu atsa-
vināšanas un dzīvojamo māju privatizā-
cijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma 
„Sudrabiņu zeme” izsoli ar augšupejošu 
soli, kā arī  noteica nekustamā īpašuma 
„Sudrabiņu zeme” izsoles sākumcenu 
EUR 6400,  izsoles soli EUR 100  un 
nodrošinājumu 10% apmērā no sākuma 
cenas.
Deleģēt Kandavas novada domes At-
tīstības un plānošanas nodaļas vadītāju 
Santu Āboliņu pārstāvēt Kandavas no-
vada domi biedrības „Kandavas Partne-
rība” padomē.
Atbrīvot no Kandavas novada Būvval-
des vadītāja amata pienākumu pildīša-
nas Jāni Jefremovu ar 2017.gada 1.sep-
tembri, pārceļot Kandavas novada Būv-
valdes arhitekta amatā. 
Iecelt ar 2017.gada 1.septembri Reini 
Mārtinsonu par Kandavas novada Būv-
valdes vadītāju.
Atteikt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanu 50% apmērā 
2017. taksācijas gadā Mārtiņam Vanu-
škam par nekustamo īpašumu Zemītes 
ielā 46, Kandavā, Kandavas novadā.
Nodot bez atlīdzības valstij nekustamo 
īpašumu „Lejas Mustene”, Kandavas pa-

(90% no attiecināmajām izmaksām) 
255  227,24 EUR. Projekts jāfinansē no 
domes budžeta līdzekļiem.
Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai 
izstrādāt un iesniegt projekta “Zantes 
pagasta ceļa Nr.2 “Dumpji - Miezāji” 
pārbūve” pieteikumu Lauku atbalsta 
dienestā, kā arī apstiprināja projekta 
kopējās izmaksas 285 035,66  EUR, no 
kurām kopējās attiecināmās izmaksas 
285  035,66  EUR, domes finansējums 
(10% no attiecināmajām izmaksām) 
28 503,57 EUR, publiskais finansējums 
(90% no attiecināmajām izmaksām) 
256  532,09 EUR. Projekts jāfinansē no 
Kandavas novada domes budžeta lī-
dzekļiem.

gastā, Kandavas novadā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības 4,4 ha platībā un 
piecām būvēm, jo tas vairs nav nepiecie-
šams pašvaldības funkciju nodrošināša-
nai.  
Piešķirt biedrībai “Kandavas partnerī-
ba” līdzfinansējumu 604,90 EUR  pro-
jekta “Lauku viensēta – Latvijas dabas 
vērtību goda vietā”  atbalsta gadījumā 
no biedrībām un nodibinājumiem plā-
notajiem līdzekļiem.
Piedalīties projektā “Dabas “simtnieks” 
Ziemeļkurzemē” kā projekta partnerim. 
Sniegt galvojumu Anetei Prodniecei 
studējošā kredīta 5200 EUR apmērā sa-
ņemšanai no AS “SEB banka” ar noteik-
to atmaksas termiņu 10 gadi. 
 Apstiprināja
Saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Kan-
davas novada domes saistošo noteiku-
mu Nr.3 „Par īpašumiem, kurus neņem 
vērā, nosakot ģimenes (personas) at-
bilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem” ar 2018.gada 
1.janvāri, saistošos noteikumus Nr. 15 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
2016.gada 24.novembra saistošajos no-
teikumos Nr. 14 “Par pabalstu piešķir-
šanu Kandavas novada iedzīvotājiem” 
un  Nr.16 “Grozījumi Kandavas novada 
domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 “2017.gada pamat-
budžets un speciālais budžets”. 
Saistošie noteikumi Nr. 14 un Nr.15 no-
sūtīti Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai elektroniskā vei-
dā atzinuma sniegšanai, bet Nr.16  par 
2017.gada pamatbudžeta grozījumiem 
nosūtīti ministrijai zināšanai. 
Noteikumus „Kandavas novada do-
mes un tās iestāžu īpašumā, valdījumā 
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un turējumā esošo transporta līdzekļu 
izmantošanas noteikumi”, kuri stājas 
spēkā 2017.gada 1.septembrī. Minētie 
noteikumi publicēti Kandavas mājas 
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldī-
ba- nolikumi, noteikumi, cenrāži.
   Siltumapgādes tarifus Kandavas nova-
dā.
Delegācijas vadītājas I.Gruntes atskaiti 
komandējumam uz Ibanesti no 2017.
gada 23.augusta līdz 2017.gada 28.au-
gustam. 
Ievēlēja
Ar 2017.gada 31.augustu Kandavas no-

vada vēlēšanu komisiju 9 locekļu sastā-
vā:
Didzis Zeibots, Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolas skolotājs, Ginta Bogdanova, 
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sko-
lotāja, Uldis Vēciņš, biedrības  SK “Kan-
dava” pasākumu organizators, Ņina 
Zalcmane, Kandavas internātvidussko-
las skolotāja, Agrita Žakaite, Kandavas 
novada domes Nekustamā īpašuma  
nodaļas nodokļu administratore, Dai-
ga Pelīte, DB INVEST  lietvede, Jolanta 
Vicinska, Kandavas novada bāriņtiesas 
locekle, Iveta Ķevica, Kandavas nova-

da domes  vecākā lietvede un  Sarmīte 
Koluža, Kandavas Mākslas un mūzikas 
skolas lietvede.      

KĀRTĒJĀS KOMITEJU 
SĒDES NOTIKS 2017.GADA 

21.SEPTEMBRĪ  

NO PLKST.13.00, 

DOMES SĒDE 2017.GADA 
28.SEPTEMBRĪ PLKST.13.00 

NOSLĒGUSIES KONKURSA “DIŽENI KANDAVAS NOVADĀ” 
VĒRTĒŠANA

Konkursam kopumā pieteikti 24 
pretendenti, ir pārstāvēta Kandavas pil-
sēta (5 pretendenti) un visi novada pa-
gasti: Kandavas pagasts (1 pretendents), 
Matkules pagasts (6 pretendenti), Vānes 
pagsts (4 pretendenti), Zemītes pagasts 
(2 pretendenti), Cēres pagasts (3 preten-
denti), Zantes pagasts (3 pretendenti). 
No 8 nominācijām tikai vienā -“Darbī-
gākā organizācija”, nav izvirzīts neviens 
kandidāts.
Nominācija “Sakoptākā privātmāja”
1) Kandava, Vidzemes iela 5 (Dace un 
Andrejs Grosi)
2) Kandava, Talsu iela 41 (Agrita un Ha-
rijs Žakaiši)
3) Kandava, Ķiršu iela 22 (Gints Riek-
stiņš)
4) Matkules pag., “Pavasari” (Aina un 
Juris Dzeņi)
5) Zemītes pag., “Medņi” (Mārīte Starte)
6) Zantes pag., “Kalnjāņi” (Ivars Osis)
Nominācija “Sakoptākā zemnieku 
saimniecība”
1) Cēres pag. z/s “Čunčas” 
(Gita un Guntis Krūmiņi)
2) Zantes pag. z/s stādaudzētava 
“Vīksnas” (Kārlis un Mārtiņš Ērgļi)
Nominācija “Sakoptākā daudzdzīvok-
ļu māja”
1) Matkules pag. “Saulītes”
2) Matkules pag. “Lāstekas”
3) Kandavas pag., Valdeķi, 
Valdeķu iela 8
Nominācija “Dižākā lauku sēta”
1) Matkules pag. “Dziras” (Arta un Val-
dis Leimaņi)
2) Cēres pag. “Kalndruvas” (Inese un Il-

mārs Bukovski)
3) Vānes pag. “Brieži” (Skaidrīte un 
Andris Umuļi)
Nominācija “Skaistākais dārzs”
1) Matkules pag., Rožu iela 3 (Līga un 
Alvis Brencsoni)
2) Vānes pag. “Arāji” (Iluta Brūdere)
Nominācija “Radošākais novadnieks”
1) Kandava, Linda Romanovska 
2) Cēres pag., Antra Gaisa 
3) Vānes pag. “Plieņi”, Aija Vīnakmene
Nominācija “Vieta, kas jāredz”
1) Kandava, Lielā iela 16 “Anitas rokdar-
bu veikals” 
2) Matkules pag. Buses pilskalns (Bu-

senbergs)
3) Zemītes pag. Zemītes pamatskola
4) Vānes pag. “Lejas lejnieki” (Sarmīte 
un Ivars Kreceri)
5) Zantes pag. Smiltiņkalns
Patreiz notiek rezultātu apkopošana, 
rezultāti tiks paziņoti informatīvā izde-
vuma “Kandavas Novada Vēstnesis” ok-
tobra numurā un pašvaldības mājaslapā 
www.kandava.lv
Laureāti tiks godināti Kandavas novada 
zemnieku un uzņēmēju ballē novembra 
beigās.

Līga Šupstika 

Vieta, kas jāredz - Zemītes pamatskola

PAR KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANU LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ 18.NOVEMBRĪ

Kandavas novada dome aicina iedzīvo-
tājus, uzņēmējus, novada iestādes iz-
virzīt kandidātus apbalvošanai Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienā 

18.novembrī. Iesniegumus lūdzam ie-
sniegt Kandavas novada domē, Dārza 
ielā 6, Kandavā 202.kabinetā vai pagastu 
pārvaldēs līdz 2017.gada 20.oktobrim 

plkst. 15:00. 
Iesnieguma veidlapa pieejama vietnē 
www.kandava.lv sadaļā pašvaldība - ie-
sniegumu veidlapas.
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TURPINĀS ZEMĪTES ESTRĀDES ATJAUNOŠANA

JAUTRĪTE ĀBELĪTE – GADA SKOLOTĀJA 2017

Zemītes estrādes renovācijas darbi 
bija ieplānoti šī gada sociālās attīstības 
un ekonomiskajā plānā, līdz ar to arī 
pašvaldības budžetā. Estrādes grīda 
bija savu laiku nokalpojusi, nedroša 
gan amatiermākslas kolektīviem kon-
certējot, gan estrādes apmeklētājiem 
zaļumballēs. 

Budžetā estrādes atjaunošanai bija 
paredzēti 10 tūkst. eiro. Renovācijas 
darbu projekts tika izstrādāts 2016.gadā, 
šogad tika pievienotas aktuālās būv-
darbu tāmes ar vairākiem renovācijas 
risinājumiem. Jūnija beigās Zemītes pa-
gasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
sēdē tika lemts, kuru versiju atbalstīt. 

Renovācijas plānā paredzēts, ka es-
trāde tiek renovēta saglabājot estrādes 
nojumi, pie kuras tiek atjaunots laukums 
jeb skatuves daļa. Pirmajā piedāvātajā 
variantā tiek demontēts segums un tā 
vietā uzliets asfalts, laukums saglabājas 
esošajā vietā un robežās. Otrajā variantā 
tiek demontēts vecais dēļu segums, no-
jumes priekšā uzlikta koka grīda 3 met-
ru platumā ar kāpnītēm amatierkolek-
tīvu vajadzībām un tālāk uzliets asfalta 
segums apmēram 3 metru platumā. Pa-
augstinājums uz skatuves nepieciešams 
amatierkolektīvu un skolas kolektīvu 
vajadzībām, tas dod arī iespēju skatī-
tājiem labāk redzēt notiekošo. Atklāti 
balsojot, konsultatīvā padome nolēma, 
ka tiek saglabāta estrādes nojume, tās 

Novada izglītības darbinieku kon-
ferencē apbalvojumu “Gada skolotājs 
2017” pirmsskolas izglītībā saņēma 
Kandavas pirmskolas izglītības iestā-
des “Zīļuks” pedagoģe Jautrīte Ābelīte.

Piedāvāju sarunu ar skolotāju par to, 
kas svarīgs viņas dzīvē un darbā.

 Kāda ir Jūsu pieredze izglītības 
darbā? Cik gadus jau strādājat par bēr-
nudārza audzinātāju?

-Pieredze šajā darbā man liela. Par 
pirmsskolas skolotāju strādāju vairāk kā 
trīsdesmit trīs gadus. Esmu iepazinusies 
ar daudzām reformām izglītības jomā.

Vai kļūt par bērnudārza audzinātā-
ju bija Jūsu bērnības sapnis? 

- Jā, tā varētu teikt. Mans bērnības 
sapnis bija darbs ar bērniem. Otra sirds-
lieta – ģeogrāfija.

Kas ir tas, kas šajā darbā ir svarī-
gākais?

- Mīlēt bērnus, izprast viņus, augt 
līdzi. Nekad neturēt dusmas uz bērnu.

Cik Jums pašai ir bērnu, kur viņus 
aizveduši dzīves ceļi?

-  Man ir trīs bērni un pieci mazbēr-
ni. Prieks, ka viņi visi dzīvo un strādā 

Zemītes estrāde šā gada septembrī

Ābelīte pēc apbalvojuma “Gada 
skolotājs 2017” saņemšanas

priekšā izbūvēts paaugstinājums aptu-
veni 3 metru platumā ar pakāpieniem, 
tālāk tiek ieklāts betona segums ar gu-
mijotu virskārtu vai asfalta segums, ja 
iespējams iekļauties apstiprinātajā tāmē.

Šobrīd darbi Zemītes estrādē turpi-
nās, nojume un paaugstinājums izbūvē-
ti, 2 kārtās ieklāts asfalta segums, vēl tiks 
ieklāta asfalta seguma 3.kārta. Asfalta 
segums tika atzīts par labāko variantu, 
jo tiek dota iespēja arī sportot, tā kā es-

Latvijā. Dēls izvēlējies militāro profesi-
ju. Vecākā meita ir friziere, bet jaunāka-
jai sirdslieta ir parku un dārzu dizains.

Vai esat kandavniece? Ar ko no-
darbojās Jūsu vecāki, cik kuplā ģimenē 
pati uzaugāt? 

- Bērnības gadi pavadīti Aizdzires 
ciemā piecu bērnu ģimenē. Manu vecā-
ku darbs un dzīve bija saistīta ar mežu. 
Mamma ļoti mīlēja puķes un rokdarbus, 
ko iemācīja mums bērniem. Man bija 
laime augt kopā ar vecmāmiņu.

 Kā pagāja Jūsu bērnība, kādi spilg-
ti iespaidi no tās palikuši atmiņā?

-Iespaidi – vasara – siena laiks tāla-
jās pļavās. Kopīga ogošana, sēņošana un 
vakarēšana pēc darba. Ziemā – braucie-
ni uz skolu kamanās caur sniega kupe-
nām.

Vai esat apmierināta, ka izvēlējā-
ties šādu profesiju savā dzīvē, esat gan-
darīta ar sasniegto?

-Viennozīmīgi “Jā”. Gandarījumu 
sniedz tas, ka bijušie audzēkņi atceras 
savu audzinātāju, ka viņiem dzīvē vei-
cas.

Kas Jūs visvairāk iepriecina dzīvē? 

trāde ir daudzfunkcionāls objekts. Proti, 
jau iepriekš laukums tika izmantots bas-
ketbolam un šobrīd esošie basketbola 
grozi ir nogādāti atjaunošanai. 

Darbus veic SIA “Kandavas ceļi”, tā 
izmaksas ir 11 940,35 eiro. Estrāde izbū-
vēta saskaņā ar projektu, kurā paredzēts 
ka visas koka konstrukcijas ir impregnē-
tas, bet asfalta segums tiks veidots tā, lai 
ir iespējams dejot un sportot. 

Dagnija Gudriķe

Kas sarūgtina?
-Iepriecina bērnu veiksmes, maz-

bērni. Tas, ka varu strādāt, ka nav vese-
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lības problēmu. Sarūgtina – nemitīgās, 
neprognozējamās pārmaiņas izglītībā.

Kāda ir Jūsu darba ikdiena bērnu-
dārzā?

-Katra diena atnes kaut ko jaunu. 
Darba ritms – spraigs. Ikdiena prasa 
radošumu, neļauj apstāties. Mēs mācām 
bērnus – viņi mūs.

Ko gribat novēlēt saviem kolēģiem 
un ko pati sev?

-Sev un kolēģiem gribu novēlēt ve-
selību, prasmi priecāties par dzīvi, iztu-
rību, radošumu. Nezaudēt cerību, ka pa-
augstināsies darba novērtējums (alga)!

Atbildēs uz manis uzdotajiem jautā-
jumiem skolotāja bija īsa un konkrēta, 
tādēļ, aicināju bērnudārza vadītāju Dinu 

Tauriņu pastāstīt vairāk par Jautrīti kā 
darbinieci un kolēģi. 

Dina Tauriņa:
-Skolotāja Jautrīte katrā bērnā saska-

ta mākslinieciskās spējas un atrod iespē-
ju tās realizēt. Viņa liek saskatīt bērniem 
dabā krāsu un formu daudzveidību. 
Rezultātus mēs redzam bērnu darbos, 
kas tiek izvirzīti dažādiem konkursiem 
un izstādēm iestādes ietvaros un pie-
daloties starptautiskajā bērnu mākslas 
izstādē “Lidice 2017” par ko bērni saņē-
ma pateicību. Jautrīte ar bērniem un ve-
cākiem izgatavo arī fantastiskus darbus 
no otrreizējām izejvielām, ko varējām 
skatīt izstādē “Ūdens transporta līdzek-
ļi”. Ar savām inovatīvajām idejām viņa 

cenšas padarīt mūsu iestādi krāsaināku. 
Savā radošajā darbībā skolotāja vien-
mēr dalās ar savām idejām, bez Jautrītes 
mākslinieciskās līdzdarbības nenotiek 
neviens pasākums. Tas izpaužas tērpu 
radīšanā un telpu noformēšanā.

Jautrītei ir svarīgas ģimenes vērtības. 
Tās skolotāja nodod bērniem, tradicio-
nāli rīkojot savā grupā “Vecmāmiņu 
pēcpusdienu”. Gatavošanās šiem svēt-
kiem palīdz bērniem izprast ģimenes 
paaudžu saikni.

 Kā kolēģe viņa vienmēr ir atvērta, 
pretimnākoša un atsaucīga. Viņas idejas 
dod ierosmi kolēģiem.

Intervēja 
Dagnija Gudriķe

MĀJAS VĪNS NO „TĒVIŅIEM”
Saruna ar uzņēmēju Ivo Immermani, 

Tēviņu mājas vīnu darītavas saimnieku.
Nesen piedalījāties pirmajā vīnogu 

vīna, augļu un ogu vīna Baltijas kon-
kursā „BALTIC CUP 2017”, kas notika 
Rīgā restorānā “Moltto” un kuru vēr-
tēja starptautiskā žūrija. Pastāstiet kā 
Jums veicās šajā konkursā? 

-Latvijas vīndaru un vīnkopju bied-
rība jau vairākus gadus organizē  Latvijas 
vīnu konkursus. Līdz šim mēs nebijām 
tajos piedalījušies. Šis bija pirmais gads, 
kad tika organizēts Baltijas valstu vīnu 
konkurss, kurā piedalījās vīndari no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Mēs no-
lēmām tajā piedalīties ar vairākiem vīnu 
paraugiem. 40 vīndari iesniedza 110 
vīnu paraugus dažādās kategorijās. Vīnu 
paraugus vērtēja vīnziņi (žūrija) no Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas. 
Vīndari šajā procesā nepiedalās. Res-
torāna somaljēri žūrijai pasniedz vīnu, 
nesniedzot nekādu informāciju par vīna 
izejmateriālu un vīndari. 

Rezultāti netiek izpausti līdz apbal-
vošanas ceremonijai. 

Mums bija gandarījums par augsto 
vērtējumu mūsu “Aveņu dzirkstošajam” 
vīnam, kurš ieguva dalītu 1. vietu augļu 
un ogu vīnu grupā, kas gatavoti pielieto-
jot tradicionālo metodi ar dabīgu otrrei-
zējo fermentēšanu pudelēs.

Kas ir Tēviņu mājas vīns?
-Tēviņu mājas vīns ir mājas vīna da-

rītava, kurā tiek darīti dažādi augļu un 
ogu vīni no pašu dārzā un savvaļā ievāk-
tiem izejmateriāliem. Visas ogas un aug-
ļi tiek audzēti ekoloģiski, nepielietojot 
rūpnieciski ražotus augu aizsardzības 
līdzekļus. 

Neskatoties uz to, ka mūsu saražo-
tās produkcijas apjomi ir nelieli, vīna 
darīšanas procesā mēs pielietojam tra-
dicionālās metodes. Šeit nevar izgudrot 
jaunu divriteni.

Kāda ir Jūsu mājas vīna darītavas 
vēsture? Kā Jums radās doma- gatavot 

mājas vīnus?
-Sākumā vīnu gatavojām pašpatēri-

ņam. Pateicoties draugu un radu vērtē-
jumam un pamudinājumam esam no-
nākuši tur, kur esam.

Sākums, pirms gadiem divdesmit 
astoņiem, protams, bija kā jau visiem, 
kuriem paliek pāri āboli, ogas un ievārī-
jums. Salikām visu balonā, pielikām klāt 
krietni daudz cukura un priecājāmies 
par brūvējumu. Tad likās, ka iznāk labs 
mājas viņķelis un bija jau arī viņķelis, 
nevis Vīns. Tad arī nebija iespējams ie-
gādāties kultivētu vīna raugu, bet pro-
cess vienalga likās interesants.

Ir būtiska atšķirība starp fermentē-
šanas procesu, kuru veic dabīgie mež-
raugi un procesu, kurš notiek lietojot 
kultivētus vīna raugus. 

Tā arī tas notika. Tiklīdz mūsu vei-
kalos parādījās dažādi vīna darīšanas 
piederumi un materiāli, es turpināju 
savu vaļasprieku, bet nu jau ar nedaudz 
nopietnāku pieeju. Ne viss uzreiz iz-
devās, jo nepietiek tikai ar labiem izej-
materiāliem, bet ir nepieciešamas arī 
zināšanas, lai radītu labu un baudāmu 
produktu. Laba vīna iegūšanai ir sva-

rīgs viss no stāda līdz pudelei. Padomu 
esmu prasījis pieredzējušiem vīndariem, 
kā arī meklējis un izzinājis informāciju 
globālajā tīmeklī.

Cik ilgi jau darbojaties šajā noza-
rē?

-Šis ir ceturtais gads, kopš esam re-
ģistrēti  kā “Apstiprināta akcīzes preču 
noliktava ”, jeb “Mazā vīna darītava” 

Kā veicās sākumā, ar kādām grūtī-
bām saskāraties?

-Uzsākot vīna darītavas projekta īs-
tenošanu, nekādu nepārvaramu šķēršļu 
nebija. Protams, bija daudz nezināmā. 
Telpu pārbūvēšanai vīna darītavas va-
jadzībām un pirmā aprīkojuma iegādei 
LAD tika iesniegts  projekts, lai iegūtu 
līdzfinansējumu. Par šī projekta veik-
smīgu izstrādi un realizēšanu man pal-
dies ir jāsaka Kandavas Partnerībai, kur 
mani arī pamudināja piedāvāt mūsu 
produkciju plašākam cilvēku lokam, kā 
arī  Ivetai Piesei, kura visas manas idejas 
salika tabulu pareizajās ailītēs. Visa pro-
jekta realizēšanas laikā man ļoti palīdzē-
ja ģimene, draugi, radi un darba kolēģi. 
Viens es to nebūtu paveicis. 
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LĪDERES DODAS UZ KANDAVU!

19.oktobrī, ieskandinot savu 15 
gadu jubileju, uz Kandavu dosies LĪ-
DERE - biedrība, kas apvieno Latvijas 
sievietes – uzņēmējas un augstākā lī-
meņa vadītājas.

Biedrība LĪDERE dibināta 2003.
gadā un jau 15 gadus ar nenogurstošu 
apņēmību un degsmi, tā aktīvi iesaistās 
sieviešu uzņēmīguma veicināšanā, men-
toringa kustības Latvijā un Eiropā attīs-
tīšanā, sieviešu līdzdalības sekmēšanā 
sabiedriskajā dzīvē un sociāli atbildīgā 
uzņēmējdarbībā.

Šajos 15 gados ir paveikts ļoti daudz. 
Gan mentoringa kustības radīšana un 
ieviešana Latvijā, kuras rezultātā jau 330 

jaunie uzņēmēji ir saņēmuši mentoru 
atbalstu un padomu, gan starptautiskas 
sadarbības veicināšana ar tādām val-
stīm kā Afganistāna, Irāka, Eiropa, ASV, 
Azerbaidžāna, Gruzija, Baltkrievija. 

LĪDERE aktīvi ir iesaistījusies so-
ciālā dialoga un sieviešu uzņēmīguma 
veicināšanas  jautājumos nacionālā un 
Eiropas līmenī. Ir organizētas daudzas 
nacionālas un starptautiskas nozīmes 
konferenes kā arī iesaiste tādos projek-
tos kā “Atdzimt no pelniem” un “Lec 
biznesā!”

Šobrīd ir radusies jauna, lieliska, 
interesanta un jēgpilna iniciatīva -  LĪ-
DERES KODS, kas ir biedrības “Līdere” 
izveidota, attīstīta un popularizēta dis-
kusiju platforma par vērtībām uzņēmēj-
darbībā un sabiedrībā.

Šīs iniciatīvas mērķis ir noskaidrot 
Latvijas sievietes – uzņēmējas spēka for-
mulu, vērtību, dzīves un darba pamat-
vērtību kodu, un aktualizēt pamatvēr-

tību nozīmi valsts un uzņēmējdarbības 
izaugsmē.

Lai to paveiktu, visos Latvijas no-
vados uzmeklēsim sievietes uzņēmējas, 
kas būtiski ietekmējušas novada attīstī-
bu un ar kurām lepojas novada iedzīvo-
tāji. Uzklausot dažādos uzņēmēju stās-
tus Latvijas novados, kopīgi secināsim, 
kas mūsu valsti dara stipru!

Kopā mēs radīsim informācijas ap-
riti iedvesmas stāstiem. Katram nova-
dam ir savas līderes un biedrība LĪDE-
RE veicinās visu šo līderu apvienošanos 
vienā spēcīgā, lielā projektā “LĪDERES 
KODS”.

Kandavas novada uzņēmējas, mēs 
aicinām jūs pievienoties LĪDERES KO-
DAM, lai arī jūsu stāsts, vērtības un 
iedvesma caurvītu kopējo Latvijas sie-
viešu LĪDERU KODU. Aicinām uz tik-
šanos 19. oktobrī plkst. 17:30 Kandavas 
kultūras nama mazajā zālē.

Lielu paldies varu teikt arī Kanda-
vas novada pašvaldības amatpersonām, 
kuras bija pretimnākošas un palīdzēja 
sakārtot visu nepieciešamo dokumen-
tāciju.

Cik cilvēku darbojas Jūsu vīna ra-
žotnē? Kā ģimene atbalsta Jūsu nodar-
bi?

-Algots darbinieks mūsu uzņēmu-
mā esmu es viens.  Ražas novākšanas 
laikā pieaicinām talciniekus. Procesā 
no stāda līdz pudelei ir iesaistīta visa ģi-
mene. Ginta - mana dzīvesbiedre, mans 
stiprais balsts, ir klāt visos darbos. Abas 
meitas Līva un Dita arī palīdz, kad vien 
atliek laika atskriet uz mājām, dārza un 
apkārtnes kopšanā, ražas novākšanā, 
etiķešu izgatavošanā, mājas lapas izvei-
dē un uzturēšanā - tā teikt brīvprātīgais 
darbs. Kad steidzami jāsagatavo kāds 
pasūtījums, tad katram ir savi pienā-
kumi. Tad manā pārziņā ir tikai vīna 
nopildīšana. Manas dāmas rūpējas par 
pudeļu spodrināšanu, etiķetēm, akcīzes 
markām un uzskaiti. 

Ļoti liels paldies par maniem panā-
kumiem man ir jāsaka Latvijas vīnkopju 
un vīndaru biedrības (LVVB) priekšsē-
dētājam Ričardam Ivanovam, kurš ļoti 
daudz strādā pie tā, lai atvieglotu Latvi-
jas vīndaru ikdienas darbu un populari-
zētu Latvijas vīndaru veikumu. Ričards 
man ir devis daudz vērtīgu padomu at-
tiecībā uz vīna darīšanas tehnoloģijām, 
pateicoties kuriem man ir izdevies sas-
niegt labus rezultātus. LVVB biedri ir 
liels, draudzīgs un izpalīdzīgs kolektīvs.

Kur realizējat savus vīnus? Kur tos 
iespējams nobaudīt? 

- Lielākā daļa produkcijas tiek rea-

lizēta mūsu vīna darītavas veikaliņā. 
Mūsu produkcija ir arī pieejama kafej-
nīcā “Pienene” Vecrīgā, veikalā “Zaļais 
čiekurs” Saldū un veikalā “Dzīvais alus” 
Liepājā. Mēs regulāri piegādājam vīnu 
mūsu vīnu cienītājiem un pastāvīgajiem 
pasūtītājiem.

Tāpat mēs piedāvājam apmeklēt 
mūsu vīna darītavu, iepriekš piesakot 
viesošanos. Viesiem tiek piedāvāta pa-
staiga pa dārzu, kuras laikā pastāstām 
ko un kā audzējam. Tad seko vīna pag-
rabiņa apmeklējums un stāsts par vīna 
darīšanu. Noslēgumā tiek piedāvāta 
mūsu vīnu baudīšana. Tā saucamajā 
standarta piedāvājumā ir dažādu vīnu 
baudīšana, no sausa līdz saldam, bet var 
pasūtīt arī ko īpašu, kā piemēram “Ave-
ņu dzirkstošā” vīna un ābolu brendija 
“Latvadossa” baudīšanu. Šie abi ir mūsu 
īpašie produkti.

Mēs esam gatavi sagatavot īpašu 
piedāvājumu jebkurām apmeklētāju vēl-
mēm. Mūsu vīna darītavu ir iecienījušas 
vecmeitu ballīšu rīkotājas, apaļu jubileju 
atzīmētāji, kā arī jaunlaulātie, kuriem 
šeit tiek dota iespēja nopildīt savu vīna 
pudeli, aizkorķēt to un noformēt pēc 
savas patikšanas. Tā īsti nesaprotu kā-
pēc, bet vecpuišu ballīšu rīkotāji gan 
pie mums nebrauc. Nu jā, laikam jau 
tas mūsu saimniecības nosaukums spēlē 
savu lomu un dāmām pie mums patīk. 

Mūsu vīna darītavā ciemiņus vien-
mēr gaidām, aicinām gan novadniekus, 
gan tālākus viesus!

Kurš no  vīniem Jums pašam liekas 
labākais, varbūt vīnu pats nemaz ne-
baudāt?

-Es pat nevaru tā īsti nosaukt manu 
favorītu, jo visus vīnus  gatavoju pēc sa-

vas smaržas un garšas izjūtām, un tādēļ 
visi liekas gana labi. Ir daži favorīti, bet 
to pastāstīšu, kad  viesosieties pie mums. 

Nevaru iedomāties vīndari, kurš 
nebauda vīnu. Vīna baudīšana jeb kva-
litātes kontrole ir neatņemama vīna da-
rīšanas procesa sastāvdaļa. Tad arī tiek 
izdarīti secinājumi, vai jāturpina pēc 
esošās receptes, vai kaut kas ir jāmaina. 

Vai esat piedalījušies vēl kādos 
konkursos?

-Nē, šis bija pirmais.
Un mūsu sarunas noslēgumā var-

būt nedaudz par saviem nākotnes plā-
niem?

-Par nākotnes plāniem gan neko ne-
stāstīšu. Vienīgi, ja nu to, ka centīsimies 
noturēt un uzlabot mūsu produktu kva-
litāti. Ja izdosies tas, ko esmu iecerējis, 
tad arī būs vērts par to runāt.

Varbūt ir vēl kāda lieta, par ko 
Jums nepajautāju, bet par kuru vaja-
dzētu pastāstīt? 

-Zinu, ka mūsu saimniecības nosau-
kums “Tēviņi” izraisa interesi. Ļaudis 
bieži jautā, kāpēc tāds nosaukums?

 Kad nopirkām nelielu zemes gabalu 
no “Reiniķu” īpašnieces, tad reģistrējot 
jauno īpašumu, tam bija jādod nosau-
kums. Tā kā vēsturiski šī saimniecība 
bija ar nosaukumu “Tēviņi”, tad nolē-
mām atgriezt šai vietai seno nosauku-
mu, kurš, līdz ar pievienošanu “Rei-
niķiem”, bija zudis no Latvijas kartes. 
Mūsu izvēle izrādījās pareiza, jo vēlāk 
uzzinājām, ka paugurs, kas atrodas bla-
kus saimniecībai,  ir senču svētvieta un 
vairākās kartēs atzīmēts ar nosaukumu 
“Tēviņkalns”. 

Ar Ivo Immermani sarunājās 
Dagnija Gudriķe
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KANDAVAS JAUNIEŠI PIEDALĀS STARPTAUTISKĀ 
PIEDZĪVOJUMU SEMINĀRĀ SOMIJĀ 

Pateicoties biedrības “Kandavas 
Partnerība” piedāvātajai iespējai, kā 
arī finansiālajam un morālajam at-
balstam, pieci Kandavas novada jau-
nieši šajā vasarā devās uz Somiju, lai 
piedalītos starptautiskā piedzīvojumu 
seminārā “Amaze me LEADER”, kas 
bija balstīts uz LEADER lauku atbalsta 
projektiem.  “Kandavas Partnerību” 
pārstāvēja mūsu jaunieši Zane, Krišs, 
Roberts un divas Ievas, kas kopā ar vēl 
20 jauniešiem no Latvijas devās pie-
dzīvojumā uz Somiju. Par to, kā mums 
tur gāja, lasi šajā ziņā tālāk…

Piedzīvojumu seminārā piedalījās 
jaunieši no lauku reģioniem Somijā, 
Latvijā, Igaunijā un Skotijā, kopumā pie-
dalījās gandrīz 60 jaunieši. Jaunieši tika 
sadalīti 15 mazākās grupās, katrā grupā 
bija dažādu valstu pārstāvji, tāpēc bija 
daudz laika, lai iepazītu lauku jaunie-
šus no citām valstīm un izprastu katras 
valsts sniegto atbalstu lauku reģioniem, 
īpaši jauniešiem. Piedzīvojuma seminā-
ra galvenā būtība bija sniegt iespēju da-
lībniekiem pašiem iepazīt Somijas lauku 
reģionus un to ģeogrāfiskās īpatnības, 
kā arī LEADER projektu atbalstu.

Katrai dalībnieku grupai tika pie-
šķirta automašīna, ar kuru bija jāpārvie-
tojas uz apskates objektiem, pusdienām 
un naktsmājām. Tas raisīja lielu izaici-
nājumu, jo braukt pa Somijas līkumai-
najiem ceļiem, kalniem un lejām, klinšu 
aizām un ezeru lejām nemaz nebija tik 
viegli, kā varēja šķist sākumā. Orientē-
ties palīdzēja maršruts ar “checkpoints” 
mobilajā aplikācijā. Mēs nekad nezinā-
jām, kas ir mūsu nākamais apskates ob-
jekts, pusdienu vieta vai naktsmājas, jo 
tas viss mobilajā aplikācijā atklājās tikai 
dienas gaitā. No vienas puses forši, bet 
no otras puses nepieciešama liela dros-
me, lai mestos tādā piedzīvojumā. Jo tu 
nekad nezini - gulēsi teltī vai kempinga 
mājiņā, ēdīsi siltas vakariņas vai pašam 

uz ugunskura būs jāpagatavo maltīte, 
būs silta duša vai būs jāpeldas dzestra-
jā Somijas Saeimaa ezerā. Visa nedēļa 
bija kā liels pārsteigumu piedzīvojums. 
Taču jāatzīst, ka piedzīvojuma semināra 
organizācija bija ļoti augstā līmenī un 
mēs varējām daudz ko iemācīties no šī 
pozitīvā piemēra. 

Mūsu maršruts veda apkārt Saei-
maa ezeram, tāpēc apmeklējām dažādus 
LEADER projektu atbalstītus pieturas 
punktus- bijām somu beisbola arēnā, 
Nacionālajā parkā “Repovesi”, apmek-
lējām vairākas lauku sētas un ciematus, 
viesojāmies trifeļu audzētavā un resto-
rānā, apmeklējām vikingu laivu centru, 
ciemojāmies pie populāras somu dabas 
blogeres un pabijām vēl daudzās intere-

santās vietās, tiekoties ar interesantiem 
cilvēkiem.

Esam priecīgi, ka iepazinām Somijas 
lauku reģionus, īstenotos LEADER pro-
jektus un aktīvus lauku reģionu jaunie-
šus no dažādām Eiropas valstīm. Ceram 
ar viņiem satikties vēl kādos sadraudzī-
bas pasākumos! Noteikti iesakām iz-
mantot atbalstu, ko sniedz lauku reģio-
niem, tajā skaitā mūsu biedrības “Kan-
davas Partnerība” projektu konkursu.

Galvenā atziņa ko guvām - nesēdi 
malā un negaudies, cik grūti un slikti, 
bet celies un sāc rīkoties, sāc ar mazu-
miņu! 

Ieva Ozoliņa 
Jauniešu centra “Nagla” vadītāja

IELŪDZAM UZ DISKUSIJĀM „JAUNATNES STRATĒĢIJA 
KANDAVAS NOVADĀ”

Diskusijas norisinājās:
11.09. Cēres pamatskolā 17:00
12.09. Zemītes pamatskolā 17:00
13.09. Zantes pamatskolā 17:00

Diskusijas norisināsies:
14.09. Vānes pamatskolā 17:00
14.09. Matkules kultūras namā 18:30
15.09. Kandavas jauniešu centrā 

«Nagla» 17:00
Dalībai diskusijās aicinām gan jau-

niešus, gan vecākus, gan pagasta cil-
vēkus, kam tuvs jaunatnes darbs tieši 
Kandavas novadā. Aicināts piedalīties 
ikviens, kas vēlas sniegt savu personīgo 
ieguldījumu un redzējumu par jaunat-
nes darbu mūsu novadā.

*Kāpēc tiek rīkotas diskusijas? Reiz 

jauniešu centrā tika sagatavota Jaunat-
nes stratēģija 2010.-2013. gadam, kas 
ir sens laika periods. Tādēļ vēlamies at-
jaunot jaunatnes darba plānošanas do-
kumentu mūsu novadā, iesaistot visus 
novada pagastus, lai stratēģija būtu pēc 
iespējas daudzpusīgāka un visaptvero-
šāka.
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PAMATLĪDZEKĻU IEGĀDE KANDAVAS KULTŪRAS NAMAM
Kandavas novada dome īstenojusi 

projektu “Pamatlīdzekļu iegāde Kanda-
vas kultūras namam”, kura mērķis bija 
nodrošināt Kandavas novada Kultūras 
pārvaldes Kandavas kultūras nama or-
ganizēto pasākumu kvalitatīvu apska-
ņošanu un apmeklētājiem komfortablu 
vidi pasākumu baudīšanai telpās un āra 
apstākļos, kas veicinātu dažādu pasāku-
mu kvalitātes līmeņa paaugstināšanos 
un paplašinātu pasākumu piedāvājumu 
klāstu. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
15  438,81 EUR, no kurām publiskais 
finansējums 13 500,00 EUR, bet līdzfi-
nansējums 1938,81 EUR.

Īstenojot projektu, tika iegādāti 20 
galdi un 40 soli, kā arī  divas satelītu 
skandas, divas basu skandas, divi mon-
tāžas stiprinājumi, četras transporta 
somas, 13 mikrofonu statīvi un četri 
signāla pārveidotāji. (projekta Nr.2016 /
AL14 /2/ A019. 22.03/8)

I. Rudēvica

 BIEDRĪBA „KANDAVAS PARTNERĪBA”  IZSLUDINA LEADER 
PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 5. KĀRTU 

Biedrība “Kandavas Partnerība” iz-
sludina LEADER projektu iesniegumu 
konkursa 5.kārtu lauku attīstībai 2014.–
2020. gadam apakšpasākumā “Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

KANDAVAS JAUNIEŠU CENTRA “NAGLA” 
IKDIENAS AKTIVITĀTES

KANDAVAS 
JAUNIEŠU CENTRS 
„NAGLA” IELŪDZ 

JAUNĀS UN 
TOPOŠĀS MĀMIŅAS 

UZ NEFORMĀLU 
TIKŠANOS „ES- 

SUPER MĀMIŅA!” 

Kandavas jauniešu centra “Nagla” 
ikdienas aktivitātēm var sekot līdzi 
mūsu mājas lapā jcnagla.lv.

Variet iepazīties arī ar mūsu ikmē-
neša plānotajām aktivitātēm. Jaunie-
šu centrs ir atvērts katru darba dienu! 
Mazie jaunieši (7-14 gadi) ir aicināti 
apmeklēt jauniešu centru plkst. 14:00-
17:00, bet lielie jaunieši (15-25+) ir ai-
cināti apmeklēt jauniešu centru plkst. 
14:00-19:00.

Pirmdienās mums ir filmu un rado-
šo domu vakari.

Otrdienās mums ir mandalu krāso-
šana, prāta asināšanas uzdevumi un gal-
da spēļu pēcpusdiena.

Trešdienās un ceturtdienās plkst. 
16:00-18:00 norisinās radošā pulciņa 
nodarbības.

Piektdienās plkst. 16:00-19:00 mums 
ir muzikālie vakari “Just dance!”

Mūsu šī mēneša papildus aktivitātes:
24.09.-04.10. Dalībā starptautiskā 

jauniešu apmaiņas projektā Baltic youth 

Neformālā pēcpusdiena norisināsies 
š.g. 26. septembrī plkst. 17:00 Jauniešu 
centra telpās. Šādas neformālās pēcpus-
dienas plānotas vienu reizi mēnesī, kat-
ra mēneša pēdējā otrdienā. Pēcpusdienu 
mērķis ir pulcēt Kandavas jaunās un to-
pošās māmiņas, lai kopīgi saturīgi pava-
dītu brīvo laiku un atpūstos no ikdienas 
rūpēm un raizēm. Pirmās tikšanās laikā 
plānosim savu turpmāko darbu, izvēlē-
simies turpmāko pēcpusdienu tematus 
un vienosimies par kopīgu darbu!

climate exchange “Value Baltic” Vācijā 
(piedalās 6 novada jaunieši)

26.09. plkst. 15:00 ēdienu gatavoša-
nas nodarbība “Roll-biskvīts” 

Jauniešu centrā ir iespēja iepazīties 
ar Starptautisku jauniešu pašizaugsmes 
programmu AWARD.

Jauniešu centrā ir iespēja iepazīties 
ar projektu “Proti un Dari!”, lai kopī-
giem spēkiem rastu risinājumu jauniešu 
“nemācīšanās un nestrādāšanas” prob-
lēmai.

Jauniešu centrā ir sastopams droša 
interneta reģionālais vēstnesis, kas pa-
līdz risināt interneta drošības jautāju-
mus gan bērniem, gan jauniešiem, gan 
vecākiem, gan skolotājiem, gan bibliote-
kāriem, gan senioriem.

Lai gan esam noslēguši vasaras se-
zonu skeitparkā, saulainās dienās jop-
rojām ir iespēja baudīt ekstrēmas aktivi-
tātes Kandavas skeitparkā un sportiskas 
aktivitātes uz āra trenažieriem pie skeit-
parka.
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CĒRES PAMATSKOLAS AKTIVITĀTES PROJEKTĀ ERASMUS+ 

Augustā beidzās projekta Eras-
mus+ aktivitātes stratēģiskajā skolu 
sadarbības partnerību projektā “My 
nationality is human”  jeb “ Mana tau-
tība ir cilvēks” , kurā divu gadu garu-
mā piedalījās Cēres pamatskola. 

Projekta sadarbības partneri bija 
skolas Bulgārijā, Itālijā, Grieķijā un Ru-
mānijā.

Divu gadu laikā skolēni un peda-
gogi daudzpusīgās aktivitātēs sekmēja 
starptautisko sadarbību starp skolām, 
veicināja draudzīgas attiecības starp 
dažādām tautībām, veidoja pozitīvu at-
tieksmi cilvēciskās attiecībās pret citādo. 
Iepazina citu tautu kultūras un reliģijas, 
saskatīja citādo un kopīgo. Aktivizēja 
valodas prasmes, attīstīja IKT tehnolo-
ģiju lietošanas prasmes. Piedaloties pro-
jektā, skolēni varēja attīstīt savas perso-
nīgās spējas- pašapziņu, atbildības sa-
jūtu, prasmi komunicēt un pielāgoties, 
rast kompromisu, uzņemties iniciatīvu.

Projekta aktivitātes bija visdažādā-
kās. Skolēni zīmēja projekta logo, aiz-
pildīja anketu par cilvēktiesību izprat-
ni, veidoja kopēju e-grāmatu par sevi, 
savām interesēm un hobijiem, sacerēja, 
zīmēja, līmēja Cilvēktiesību hartas pla-
kātus. Veidoja stāstu grāmatu “Dalies ar 
savu stāstu”. Bija labsirdības akcija “Veic 
labu darbu”. Tika izveidots starpkul-

tūru kalendārs un savus nozīmīgākos 
svētkus visas valstis apvienoja kopējā 
svētku grāmatā. Bija dziedošo ģime-
ņu koncerts. Foto izstāde “Nav sienu, 
nav barjeru”. Tika izveidota visu valstu 
kopēja mīļāko ēdienu recepšu grāma-
ta. Skolēni sacerēja un zīmēja komiksu 
grāmatu “Kas notika tālāk…” Izveidoja 
plakātu ar savām domām par “100 vei-
diem kā domāt zaļāk”. Izmantojot tikai 
mājās esošās lietas, skolēni tika rosināti 
piedalīties Eco modes šovā. Skolēni iz-
domāja sižetu un filmēja īsas filmiņas 
par cilvēcību, labām attiecībām. Un vēl 
skolēni dalījās ar saviem sapņiem par to, 
kas mainītu pasauli uz labo pusi.

Divu gadu laikā skolēniem notika 4 
mācību mobilitātes (Learning Training 
Teaching Activities). Itālijā skolēni pē-
tīja Ekoloģiju un ekosistēmas. Grieķijā 
bija divas tēmas- Radoša un atbildīga 
interneta lietošana un 19 dažādi morā-
les scenāriji. Rumānijā apskatīja tēmu- 

Pasaules reliģijas. Bulgārijā:-Bērnu tie-
sības un aktīva pilsonība. No Latvijas 
mācību mobilitātēs pavisam piedalījās 
12 skolēni. Uzņemot sadarbības partne-
rus pie sevis 2016. gada oktobrī, mūsu 
tēmas bija “Veselīgas ēšanas māksla” un 
“Cieņas kauss”.

Pedagogi projekta laikā tika rosināti 
apmainīties viedokļiem. Redzot part-
nervalstu izglītības sistēmas, tika iegūta 
jauna pieredze.

Esam aktīvi darbojušies, apguvuši 
jaunas zināšanas un prasmes, kā arī no-
stiprinājuši jau zināmās. Esam ieguvuši 
jaunus draugus un sapratuši, ka cilvēcī-
ba un sapratne par citādo mūs padara 
par pasaules pilsoņiem. Ar pārliecību 
varam teikt “Mana tautība ir cilvēks”.

Projekta koordinatore Ilona Lazdāne
(līguma Nr. 2015 - 1 - BG01 - KA219 - 
014174_6. 
Projekta finansējums -16 530.00 EUR.)

Projekta dalībnieki viesošanās laikā Cēres pamatskolā 
2016.gada oktobrī

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
(apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē 
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas ini-
ciatīvas” un aktivitātē “Vietas potenciā-
la attīstības iniciatīvas” atbilstoši 2015. 
gada 13. oktobra Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākumā “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 
Projektu iesniegumu pieņemšanas ter-
miņš: 02.10.2017. – 02.11.2017. 

Kopējais izsludinātais finansējums 
5. kārtā:  77209,41 EUR. Projektu īste-
nošanas vieta – Kandavas Partnerības 
teritorija: Kandavas novads, Jaunpils 
novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagas-
ti Tukuma novadā. Izsludinātās Rīcības 
un finansējums: 1.Rīcība “Atbalsts uz-
ņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) 

uzsākšanai un attīstībai” – 22474,01 
EUR; 2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdar-
bībai tūrisma jomā” – 22817,79 EUR; 
3.Rīcība “Atbalsts publiskās infrastruk-
tūras uzlabošanai” – 22928,37 EUR; 
4.Rīcība “Atbalsts dabas, vēstures un 
kultūras mantojuma objektu attīstībai” 
– 8989,24 EUR.

Ar Kandavas Partnerības attīstības 
stratēģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrī-
bas virzīta vietējās attīstības stratēģija) 
un dokumentāciju, kas nepieciešama, 
lai iesniegtu projekta iesniegumu, var 
iepazīties: biedrības „Kandavas Part-
nerība” birojā Talsu ielā 11,  Kandavā,  
un tīmekļa vietnēs http://www.kanda-
vaspartneriba.lv/  un   http://www.lad.
gov.lv.

Projekta iesniegumu elektroniska 
dokumenta veidā var iesniegt Lauku at-
balsta dienesta Elektroniskās pieteikša-

nās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login 
vai nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.
lv Elektronisko dokumentu likumā no-
teiktajā kārtībā.

Projekta iesniegumu papīra formātā 
var iesniegt biedrības „Kandavas Part-
nerība” birojā Talsu ielā 11,  Kandavā, 
2 eksemplāros un tā elektronisko ko-
piju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja 
to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta  
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai 
elektroniska dokumenta veidā saskaņā 
ar Elektronisko dokumentu likumu). 
Kontaktinformācija – Inta Haferberga, 
tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese 
intaha@inbox.lv. 

Vairāk informācijas par projek-
tu konkursa 5.kārtu šeit: http://www.
kandavaspartneriba.lv/lv/open-ne-
ws:460983
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ZĀLĀJU ATJAUNOŠANA ABAVAS SENLEJĀ

Tiekoties ar novada iedzīvotā-
jiem, viena no visvairāk apspriestajām 
problēmām ir pļavu aizaugšana ar 
krūmiem, kā rezultātā pazūd skaistie 
ierastie skati uz Abavas upes ieleju. 

Projekta “Dabas aizsardzības plā-
na ieviešana Abavas senlejā” uzdevums 
ir īstenot dabas parka “Abavas senleja” 
teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa 
mērķi - saglabāt dabas parka ainavisko 
un kultūrvēsturisko vērtību, to biolo-
ģisko daudzveidību, uzlabojot mežu, 
zālāju, purvu un saldūdens, atsegumu 
biotopu kvalitāti un, veicinot daudzvei-
dīgās augu, putnu bezmugurkaulnieku, 
sikspārņu un citu sugu, kā arī to dzīvot-
ņu saglabāšanas ilglaicību, vienlaikus 
nodrošinot arī izglītošanas un audzinā-
šanas funkciju izpildi, teritorijas attīs-
tību un iedzīvotāju labklājības līmeņa 
celšanos.

Dabas parka “Abavas senleja” dabas 
aizsardzības plānā izvirzīti teritorijas 
apsaimniekošanas mērķi turpmākajam 
divpadsmit gadu periodam, nosakot 
konkrētus darba uzdevumus un veica-
mos pasākumus. Dabas aizsardzības 
plāna izstrādes laikā vērā tika ņemts 
teritorijas pašreizējais stāvoklis, pastā-
vošie draudi teritorijai raksturīgas bio-
loģiskās daudzveidības saglabāšanai un 
citi faktori.

Primāri svarīga ir bioloģiski vērtīgo 
zālāju apsaimniekošana, lai tos sagla-
bātu un uzturētu labā kvalitātē. Šobrīd 
dabas parka zālāji ievērojamās platībās 
ir aizauguši un netiek atbilstoši apsaim-
niekoti, vai arī tiek apsaimniekoti pārāk 

intensīvi Realizējot dabas aizsardzības 
plānā noteiktos biotopu un sugu ap-
saimniekošanas pasākumus, tiks nodro-
šināts labvēlīgs aizsardzības statuss aiz-
sargājamo un tipisko augu un dzīvnieku 
sugu populācijām, vienlaikus pieļaujot 
teritoriju izmantot rekreācijai, ciktāl tas 
nav pretrunā ar dabas aizsardzības mēr-
ķiem. 

Viena no galvenajām projekta ak-
tivitātēm ir potenciāli vērtīgo atklāto 
aizsargājamo zālāju atjaunošana un ap-
saimniekošana, koku un krūmu ciršana 
un pļaušanas atsākšana zālājos, – pa-
redzēts attīrīt no krūmiem un atvasēm 
bioloģiski vērtīgos zālājus Kandavas un 
Sabiles pilsētās, Kandavas pagastā un 
Abavas pagastā. Visi šie darbi tiks veikti 
bioloģiski vērtīgu zālāju atjaunošanai un 
uzturēšanai ainaviski skaistās vietās.

Kandavā paredzēts attīrīt no krū-
miem Čužu purva stāvlaukuma apkārt-
ni, Pūzurgravu un pļaviņu ap mobilo 
sakaru torni, Abavas upes krastus aiz 
ceļinieku un elektriķu mājām un Skolas 
kalna nogāzi, lai atkal pavērtos skats uz 

skaisto Abavas ieleju. Kandavas pagastā 
paredzēt attīrīt no aizauguma bioloģiski 
vērtīgus zālājus pie Mācītājmuižas, kur 
agrākos gados ir izveidota pastaigu taka 
uz Vecajiem Ozolājiem. Sabiles pilsētā 
paredzēts attīrīt no krūmiem un kokiem 
pļavu Abavas upes labajā krastā, kuru 
ieraugam iebraucot Sabilē no Kandavas 
puses. Zālāju pirmreizējo pļaušanu ie-
cerēts veikt Abavas upes kreisajā krastā 
starp Zviedru cepuri un Sabili, kur izvei-
dots Zirgu takas maršruts un ir ainaviski 
skaista vieta. Kopā projekta ieviešanas 
laikā līdz pavasarim no aizauguma tiks 
attīrīti 53 ha zālāju. 

Koku, krūmu ciršanu, atvašu un 
zāles pļaušana tiks veikta sadarbībā ar 
zemju īpašniekiem piesaistot dažādus 
pakalpojumu sniedzējus.

Projektu “Dabas aizsardzības plāna 
ieviešana Abavas senlejā” finansē Lat-
vijas vides aizsardzības fonds, to rea-
lizē biedrība “Abavas ielejas attīstības 
centrs”.

Projekta vadītāja Iveta Piese

BRĪVĀ LAIKA ATPŪTAS KOMPLEKSS PIE ZANTES 
PAMATSKOLAS

Kandavas novada dome īstenojusi 
projektu “Brīvā laika atpūtas kompleksa 
attīstība pie Zantes pamatskolas”, kura 
mērķis bija veicināt fiziskās sagatavotī-
bas iemaņas, veselīgu, sportisku dzīves-
veidu un dažādot brīvā laika pavadīša-
nas iespējas pagasta iedzīvotājiem Zan-
tes pamatskolas parka teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 9911,96 
EUR, no kurām publiskais finansē-

jums 8920,76 EUR, bet līdzfinansējums 
991,20 EUR.

Īstenojot projektu tika uzstādīti četri 
āra trenažieri, divas vingrošanas līdz-
tekas, preses sols, horizontālās trepītes, 
metāla pievilkšanās stienis, āra trena-
žieru komplekss, līdzsvara bluķu kom-
plekss un velosipēdu statīvs. 
(projekta Nr. 16 - 08 - AL14 - A019, 2203 
- 000009)    I. Rudēvica
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turpinājums 18.lpp.

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:

Nr.
p.k.

Sākuma 
datums 

(dd.
mm.gggg.)

Beigu datums 
(dd.mm.gggg.)

Il-
gums 
(st.)

Norises 
laiks

(plkst. 
no-līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1 27.09.2017. 27.09.2017. 4 18:00-
22:00

Kandavas Sporta halle, Skolas 
iela 12, Kandava, Kandavas 

novads, LV-3121

„Crosffit” nodarbības fizisko 
aktivitāšu daudzveidības popu-

larizēšanai

2 14.09.2017. 14.09.2017. 2 18:00-
20:00

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadions, Skolas iela 
10, Kandava, Kandavas novads, 

LV-3120

Vingrošana svaigā gaisā trene-
ra vadībā 

3 19.09.2017. 19.09.2017. 2 18:00-
20:00

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadions, Skolas iela 
10, Kandava, Kandavas novads, 

LV-3120

Vingrošana svaigā gaisā trene-
ra vadībā 

PROJEKTA DALĪBNIEKI APGŪST KONSERVĒŠANAS PRASMES
Augustā lauku mājās “ Indāni” no-

tika vasaras praktiskā nodarbība pro-
jekta “Dari, baudi, dalies Kandavas 
novadā 2017” dalībniekiem. 

Uz projekta atbalstu Kandavas nova-
dā šogad pieteicās 24 ģimenes. Vasaras 
nodarbībā piedalījās un kopīgi rosījās 52 
dalībnieki. Plaši bija pārstāvēta projekta 
dalībnieku jaunā paaudze. 

Praktiskajā nodarbībā, kuru vadīja 
šefpavāre Sandra Ezeriņa, tika apgūtas 
prasmes izgatavot divas dažādas ēdienu 
piedevas – gurķu un jāņogu ievārījumu 
un kečupu. Dalībnieki saņēma arī ietei-
kumus, kā pareizi sagatavot turpmākajai 
glabāšanai ziemā izmantojamus pārti-
kas produktus no mazdārziņos augoša-
jiem dārzeņiem, lai tie nebūtu obligāti 
jāuzglabā pagrabos, bet tos varētu turēt 
arī vēsā vietā dzīvoklī. 

Vēl tika iepazītas dažādas pārtikas 
krājumu uzglabāšanas metodes, kurās 
galvenā nozīme ir trauku pareizai saga-
tavošanai glabāšanai un konservēšanas 
palīgvielu izvēlei. Vēstures skolotāja 
Aksilda Petrevica dalījās ar zināšanām 
par vēsturiskajām pārtikas uzglabāša-
nas metodēm, kuras attīstot mūsdienās 
ir izveidojusies māksla pārtiku uzglabāt 
žāvējot, kaltējot,  saldējot, dažādi mari-
nējot un konservējot. 

Kamēr vecāki līdzdarbojās praktis-
kajā nodarbībā, tikmēr bērni kopā ar 
projekta darba grupas brīvprātīgajām 
palīdzēm Līgu Rozi un Kristu Kirillovu 
sportoja, spēlēja spēles un ieguva pa kā-

dam jaukam hennas zīmējumam. 
Darbīgā diena noslēdzās baudot 

kopīgi gatavoto zupu, cepot desiņas un 
sarunājoties par dārzos paveikto un vēl 
veicamo.  Neizpalika arī sarunas par 
sēklu dīgšanas īpatnībām un paņēmie-
niem, kā šajā salīdzinoši vēsajā un sau-
sajā vasarā censties palielināt un sagla-
bāt augošo ražu, cik no tās jau ir salikta 
burciņās un kā varētu vēl dažādot jau 

esošās konservēšanas un marinēšanas 
zināšanas ar jaunām garšām, dārzeņu 
salikumiem un marinēšanas garšaugu 
piedevām. 

Projektu finansē Borisa un Ināras 
Teterevu fonds jaunajā programmā 
“Pats savam saimes galdam”, to īsteno 
Kandavas novada iespēju fonds. 

Projekta koordinatore 
Ērodeja Kirillova
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4 30.09.2017. 30.09.2017. 2 14:00-
16:00

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadions, Skolas iela 
10, Kandava, Kandavas novads, 

LV-3120

Vingrošana svaigā gaisā trene-
ra vadībā 

5 20.09.2017. 20.09.2017. 2 18:00-
20:00

Zantes kultūras nams, Skolas 
iela 6, Zante, Zantes pagasts, 
Kandavas novads, LV-3134

Vingrošana fizioterapeita 
vadībā 

6 27.09.2017. 27.09.2017. 2 18:00-
20:00

Zantes kultūras nams, Skolas 
iela 6, Zante, Zantes pagasts, 
Kandavas novads, LV-3134

Vingrošana fizioterapeita 
vadībā 

7 19.09.2017. 19.09.2017. 3 17:00-
20:00

Kandavas novada sociālais die-
nests, Jelgavas iela 4a, Kandava, 

Kandavas novads, LV-3120
Izglītojoši semināri par garīgās 
veselības veicināšanu ģimenēm

8 23.09.2017. 23.09.2017. 2 14:00-
17:00

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolas stadions, Skolas iela 
10, Kandava, Kandavas novads, 

LV-3102

Izglītojošas nodarbības par 
pareizu skriešanu, treniņa 

plāna izstrādāšana un izpildi 
skriešanas interesentiem

9 23.09.2017. 23.09.2017. 3 12:00-
15:00

Kandavas novada sociālais die-
nests, Jelgavas iela 4a, Kandava, 

Kandavas novads, LV-3120

Izglītojošs seminārs par sirds 
un asinsvadu slimību riska 

faktoriem, kurus var novērst, 
lietojot atbilstošu uzturu

10 28.09.2017. 29.09.2017. 3 12:00-
15:00

Kandavas novada sociālais die-
nests, Jelgavas iela 4a, Kandava, 

Kandavas novads, LV-3120

Izglītojošs seminārs par sirds 
un asinsvadu slimību riska 

faktoriem, kurus var novērst, 
lietojot atbilstošu uzturu

Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem 
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem ie-
dzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā. 

 Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu īstenoša-
nai tiks īstenotas 7 aktivitātes, aptverot atkarību mazināšanu, 
sirds asinsvadu slimību profilaksi un garīgās veselības profi-
laksi. Bet veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks 
īstenotas 19 aktivitātes, aptverot garīgās veselības veicināša-

nu, reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes, 
popularizējot vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot 
veselīga uztura seminārus. 

 Projekts tiks realizēts laika periodā no 2017. gada 7. jūni-
ja līdz 2019. gada 30. decembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs 
vismaz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus. 

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

 Visas organizētās aktivitātes ir bez maksas. 
I. Rudēvica

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
16.septembrī
12:00 Muzikāls Dzejas dienu pa-

sākums “Āboli krīt…” -piedalās Liene 
Grosa( balss, ģitāra) – Cēres pamatskolā 

19:00 Dzejas dienu pasākums 
“Man viņa ir visskaistākā tik un tā”- 
dzejas lasījumi un dziesmas sieviešu 
vokālā ansambļa “Par to…” izpildījumā- 
Vānes kultūras nama kamīnzālē

19.septembrī
9:00 Mobilais mamogrāfs Kandavā 

– pie Kandavas novada sociālā dienesta 
Jelgavas ielā 4a

17:00 Seminārs par garīgās veselī-
bas veicināšanu ģimenēm – Kandavas 
novada sociālā dienesta telpās Jelgavas 
ielā 4a

23.septembrī
12:00 Seminārs par sirds un asins-

vadu slimību riska faktoriem -Kanda-
vas novada sociālā dienesta telpās Jelga-
vas ielā 4a

24.septembrī
No plkst. 9:00 
Miķeļtirgus Kandavā -skvērā pie 

Bruņinieku pilskalna
26.septembrī
10:00 Izrāde bērniem “Kā kļūt par 

varoni”- Kandavas kultūras namā 
28.septembrī
12:00 Seminārs par sirds un asins-

vadu slimību riska faktoriem - Kanda-
vas novada sociālā dienesta telpās Jelga-
vas ielā 4a

19:00 Grupas “OPUS PRO” KON-
CERTS- Kandavas kultūras namā- iegā-
dātās biļetes derīgas

30.septembrī
17:00 Vingrošana svaigā gaisā 

trenera vadībā Kandavā- Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā

6.oktobrī
19:00 Komēdija “Silvija” –  režisors 

Voldemārs Šoriņš – ieejas maksa 8,- 7,-
5,-eiro- Kandavas kultūras namā 

13. oktobrī
18:00 Burvju triku šovs “Edžus un 

Ieva iluzionisti” - Kandavas kultūras 
namā, ieeja EUR 2,-

14.oktobrī
Amatierteātru Ražas svētki- Zantes 

kultūras namā
SPORTS
12.septembrī
18:00 Nūjošanas nodarbība Cērē- 

pie Cēres pamatskolas
13.septembrī
18:00 Vingrošana fizioterapeita 

vadībā Zantē- Zantes kultūras namā
14.septembrī
18:00 Vingrošana trenera vadī-

bā svaigā gaisā Kandavā- Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
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19.septembrī
18:00 Vingrošana trenera vadī-

bā svaigā gaisā Kandavā – Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā

20.septembrī
18:00 Vingrošana fizioterapeita 

vadībā Zantē- Zantes kultūras namā
22.septembrī
17:30 Kandavas novada iestāžu un 

uzņēmumu sporta diena- Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā

23.septembrī
14:00 Izglītojoša nodarbība par 

pareizu skriešanu Kandavā- Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas stadions

24.septembrī
Kartinga sacensības Discomania- 

Kandavas kartodromā
23.-24. septembris
Latvijas čempionu kauss basket-

bolā finālturnīrs Kandavā -Kandavas 
sporta hallē

27.septembrī
17:00 Crossfit nodarbība Kandavā- 

Kandavas Sporta halle
18:00 Vingrošana fizioterapeita 

vadībā Zantē- Zantes kultūras namā 
IZSTĀDES
11.09.-27.10. Gleznu izstāde – iz-

stādē piedalās Pūres mākslas studijas 
“Pindzeles un Co” dalībnieces Andra 
Freimane, Ilma Kramēna, Solvita Em-
siņa- Kandavas kultūras nama izstāžu 
zālē “Vējspārns”

Šo vasaru, kas atmiņā paliks kā 
tāda, kurā saulītes bija pamaz, izde-
jojis Kandavas kultūras nama senioru 
deju kolektīvs “Kandavnieks”.

Vispirms jau 17.un 18.jūnijā pieda-
lījāmies senioru deju dienā “Četri vēji“ 
Ventspilī. Divas dienas Ventspils Olim-
piskajā centrā 70 deju kolektīvi no vi-
siem Latvijas novadiem sajuta sevi vie-
notā dejas solī. Kopīgi izdejojām četrus 
vējus – seno, cēlo, darba un prieka vēju. 
Kopā ar mums bija mūsu kolektīva ņip-
rā vadītāja Andra Eimane. Dejotāji prot 
vingrināt ne tikai kājas, bet arī balsis, tas 
pierādījās braucot mājās no Ventspils, 
kad iemēģinājām balsis, dziedot apdzie-
dāšanās dziesmas. Tās mums noderēja 
piedaloties Jāņu ielīgošanas pasākumā 
Virbos. Tur gan vairāk ļāvām vaļu kā-
jām un dejojām. Arī svinējām, jo mūsu 
dejotāju pulkā ir trīs Jāņi. 

Jūlijā devāmies uz kaimiņpilsētu Sa-
bili svinēt Vīna svētkus, kas ilgst četras 
dienas. Pirmajā vakarā mūsu kolektīvs 
ieguva jaunu nosaukumu “Raitais zob-

“Kandavnieks” kā “Raitais zobratiņš” Sabiles Vīna svētkos šajā vasarā

ratiņš “. Raibās kleitās pa “kolhoznieku 
modei “ ģērbušās dejotāju sievas un rū-
tainos kreklos, ar puķi rotātā žokejnī-
cā  “pa kombainieru “modei ģērbušies 
vīri  - tā mēs dejojām Priežu ciemata 
kolhoznieku pasākumā. Piedalījāmies 
veikala atklāšanā, kur paju biedriem 
preces bija atsevišķā plauktā un pats 
kolhoza priekšsēdētājs saņēma mūsu 
sālsmaizi no ordeņotās kultūras druvas 
kopējas, kas izskatījās pēc mūsu dejotā-
jas Sandras. Kopā ar mums kolhoznieku 
gājienā raitu soli gāja arī Kandavas no-
vada domes priekšsēdētāja Inga Priede. 
Piebildīšu, ka viņas  dreskods arī bija 
no kolhoznieku garderobes. Sestdienas 
rītā pulcējamies pie Sabiles Vīna kalna 
svētku atklāšanas gājienam. Un tad jau 
ugunsdzēsēju sētā dejojām svētku kon-
certā kopā ar vēl  citiem kolektīviem. 
Tālākie dejotāji bija mērojuši ceļu no 
Cēsīm. Pēcpusdienā mūs gaidīja uz-
stāšanās Sabiles veco ļaužu pansionāta 
iemītniekiem. Sabiles Vīna svētku no-
skaņu nav iespējams precīzi aprakstīt, tā 

jābauda un jāizjūt pašam uz vietas esot. 
Pagalmi, ieliņas bija ļaužu pilni un svēt-
ku mutulī ienirām arī mēs.

 Esam pavaļojušies, kājas no mēģinā-
jumiem atpūtinājuši  un gatavi jauniem 
deju priekiem. Tā nenopietni jau tas iz-
klausās. Bet deja ir prieks! Prieks par to, 
ka nesam tālāk latviešu dejas rakstus, ka, 
tāpat kā mūsu senči, nodejojam nost no 
sirds rūgtumu un ikdienas sagurumu, 
un priecājamies par dzīvi caur deju, ka-
mēr kājas un sirds var turēt garam līdzi.

Mūsu pirmā jaunās sezonas tik-
šanās notiks ceturtdien, 21.septembrī 
plkst.19.00 uz Kandavas kultūras nama 
skatuves. 

Kolektīva vadītāja Andra Eimane un 
mēs- 19 “Kandavnieka” dejotāji, gaidī-
sim arī jaunus dalībniekus. Darba mums 
daudz – jāgatavojas nākamās vasaras lie-
lajiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā. 

“Kandavnieka” dejotāja 
Zinta Ošenberga

“KANDAVNIEKA” VASARA
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DIEVKALPOJUMI 
NOTIEK:

Kandavā plkst. 10:00 katru svēt-
dienu Kandavas evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā;

Vānē plkst. 15:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā svētdienā Vānes 
evanģēliski luteriskajā baznīcā.

Sākot ar 24.septembri bērni un 
jaunieši katru svētdienu plkst. 11:30 
tiek aicināti uz Svētdienas skolu Kan-
davas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Mācītāja V.Podziņa pieņemšanas 
laiks: ceturtdienās no plkst. 17:00 
Kandavas evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas sakristejā. T.29171129

KANDAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJAI DRAUDZEI 
JAUNS MĀCĪTĀJS

Ar 1.augustu Kandavas, Vānes un 
Sabiles evanģēliski luteriskajās drau-
dzēs sācis kalpot  mācītājs Valdis Po-
dziņš. 

Augustā jaunais mācītājs piedalījās 
Kandavas novada domes Izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas sēdē. Valdis 
Podziņš pastāstīja par savu iepriekšējo 
darba pieredzi, kalpojot Balgales, Nur-
mes, Dzirciema un Strazdes draudzēs, 
kā arī dalījās   ieteikumos, kā turpmāk 

veiksmīgi veidot sadarbību starp Kan-
davas evaņģēliski luterisko baznīcu un 
pašvaldību, noturot kopīgus svētbrīžus 
valsts svētkos, rīkojot koncertus Kanda-
vas baznīcā, kā arī organizējot izglītojo-
šus pasākumus, kas palīdzētu cilvēkiem 
un sabiedrībai kopumā garīgi izaugt, 
nostiprinot savas pamatvērtības dzīvē.

V.Podziņš norādīja, ka turpinās par 
ikgadēju un svētīgu tradīciju kļuvušo 
labdarības pasākumu “Lūgšanu brokas-
tis”, ir gatavs draudzi iesaistīt arī vēl ne-
bijušās aktivitātēs, kā “Muzeju nakts” un 
“Baznīcu nakts”. Mācītājs uzskata, ka šie 
pasākumi ir lieliska iespēja plaši atvērt 
baznīcas durvis arī vēlās vakara stundās, 
piedāvājot dažādas aktivitātes, muzi-
kālus priekšnesumus un iepazīšanos ar 
vēsturi.

Valdis Podziņš ir precējies un viņa 
ģimenē aug nepilnu pusgadu vecs dē-
liņš. 

Viņš dzimis Rīgā, bet kopš četru 
gadu vecuma dzīvo Tukumā. Ir absolvē-
jis Rīgas Tehniskās Universitātes Inže-
nierekonomikas fakultāti, dažus gadus 
strādājis laicīgu darbu, bet tad saņēmis 
iekšējo un ārējo aicinājumu studēt Lute-
ra akadēmijā, lai kļūtu par mācītāju.

2013.gadā viņš tika ordinēts palīg-
mācītāja pakāpē, bet 2015.gadā saņēma 

amata krustu un mācītāja pakāpi. 
Valdis Podziņš sevi uzskata par diez-

gan daudzpusīgu personību, viņam ir 
dažādas intereses, sākot ar grāmatu la-
sīšanu un fotografēšanu un turpinot ar 
sportu, ceļošanu un ģitāras spēli. Viņš 
dziedājis arī Tukuma jauktajā korī, dzie-
dāt viņam patīk, ļoti iespējams, ka jauk-
tajam korim “Kandava” vīru balsīs būs 
labs papildinājums.

Dagnija Gudriķe

TE VĒJŠ, TE SAULE, TE LIETUS MAZLIET…..

Pirms piecdesmit gadiem, 1967.
gada 19.augustā, Rīgas Dzimtsaraks-
tu birojā “jā” vārdu viens otram teica 
divi jaunieši- Elīzabete Īle un Andris 
Averats. Šogad šajā datumā, lai sveiktu 

nozīmīgajā kāzu jubilejā- Zelta kāzās, 
laulāto pāri viņu mājās “Tapilniekos” 
apciemoja domes priekšsēdētāja Inga 
Priede un Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja Maija Zariņa. 

Gaviļņiekiem tika pasniegts vēstu-
risks dokuments- 1967.gada laulības 
akta ieraksta kopija, kuru Rīgas pilsē-
tas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā bija 
sameklējusi Maija Zariņa. Pēc svinīgas 

Elīzabete un Andris Averati kāzu dienā 1967.gada 19.augustā un Zelta kāzās 2017.gada 19.augustā
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DZĪVE RAIBA, KĀ DZEŅA VĒDERS

turpinājums 22.lpp.

Helga un Ilgvars Dišleri pēc kāzām 1957.gadā un 2017.gada 24.augustā -Dimanta kāzās

laulību solījuma atjaunošanas, pārim 
tika pasniegta jauna laulību apliecība.

“Tapilniekos” Elīzabete un Andris 
saimnieko kopā ar dēlu Uldi. Šajā svētku 
reizē namā viesojās arī ģimenes draugs 
Viesturs ar kundzi, kurš savulaik armi-
jas draugu un darbabiedru Andri aiz-
vedis ciemos uz Rīgu pie Elīzabetes, lai 
iepazīstinātu ar savu iecerēto…

Šķirstot fotoalbumu, kurā melnbal-
tos fotomirkļos iemūžināti dzīves no-
zīmīgākie notikumi, šķetinājās atmiņu 
pavedinieni un klātesošo sarunas rai-
sījās par Elīzabetes un Andra iepazīša-
nos, kā arī par to, kā izdevies nodzīvot 
kopā līdz zelta gadiem. Kā atzina pati 
saimniece, visa kopdzīve aizvadīta kāzu 
dienas vēsmās- te vējš, te saule, te lietus 
mazliet... 

Andris dzimis Tukuma rajona Aiz-
dzires ciemā. Armijā bijis aviācijas me-
hāniķis, vēlējies izmācīties par lidotā-
ju. Veselības pārbaudes tika veiksmīgi 
izietas, bet, mammas uztraukumu un 
pārdzīvojumu ietekmēts, mācības tā 
arī neuzsāka. Armijā ieguvis labu drau-
gu Viesturu, ar kuru pēc armijas kopā 
strādājis Tukuma lidlaukā. Pēc armijas, 
abi jaunieši meklējuši piedzīvojumus 
un iepazīšanos. Reiz Viesturs piedāvājis 
Andrim kopā aizbraukt pie viņa klases-
biedrenes-  foršas meitenes. Andris ie-
raudzījis Elīzabeti un uzlicis rozā brilles. 
Viesturam nācies atgriezties Tukumā, 
abi jaunieši viņu pavadījuši uz vilcienu. 
Palikdami divatā, staigājuši pa Rīgu, pa 
Vērmaņdārzu, gar Kanālmalu. Sākuši 

tikties arvien biežāk. 
Kādā nedēļas nogalē Elīzabete brau-

kusi no Rīgas, lai iepazītos ar Andra 
vecākiem. Viņa pati gan domā, ka nav 
bijusi tā vēlamākā vedekla Andra ve-
cākiem, jo lauku dzīvei un darbiem la-
bāk piestāvētu kāda augumā druknāka. 
Ne velti, smalkā auguma dēļ Elīzabetei 
bērnībā vairākas reizes ticis piedāvāts 
mācīties baletskolā, bet māte nav pieļā-
vusi, uzskatīdama to par nepiedienīgu 
nodarbošanos. 

Tomēr kāzas notika un tās rīkoja 
Elīzabetes un Andra vecāki. Pēc laulību 
ceremonijas Rīgas Dzimtsarakstu birojā, 
jaunais pāris ar taksometru, bet viesi ar 
autobusu, devušies uz “Tapilniekiem”, 
kur divu dienu garumā, turpinājušās 
kāzu svinības. Bija gan muzikanti un 
pirmais valsis, gan vedējtēva sarūpēts 
rožu pušķis un tēva brūvēts alus. Lai 
kāzu naktī pieteiktos dēls, zem pūra lā-
des ticis novietots zāģis. Izrādās, ka ve-
dējpāris cirvi nav varējuši atrast.

Jaunlaulātie pēc kāzām kopā ar Elī-
zabetes māti dzīvojuši nelielā istabiņā 
Rīgā. 1968.gada septembrī piedzimis 
pirmais dēls Uldis, tad pieteicies otrs- 
Gunārs. Rīgā latviešu bērnudārzos trū-
cis brīvu vietu, tādēļ bērniem nācies 
apmeklēt bērnudārzu, kurā mācības 
notikušas krievu valodā. Uldis atceras, 
ka pirmais vārds, ko tur apguvis bijis 
“ķiho”, bet, kad vēlējies padzerties, ve-
cākiem sniedzis krūzi teikdams: “na, na 
pej”. 

Pēc dēlu piedzimšanas istabiņā pa-

licis par šauru, nācies meklēt risināju-
mu. Kuldīgā dzīvojusi Andra māsa ar 
ģimeni, kuri bija uzsākuši savas mājas 
celtniecību. Andris pārcēlās dzīvot un 
strādāt Kuldīgā pie māsas, ar norunu, 
ka pēc diviem gadiem, kad māja būs 
gatava, Andrim paliks plašais trīsistabu 
dzīvoklis. Tā arī noticis. Kuldīgā Andris 
strādājis celtniecības firmā par šoferi, 
Elīzabete darbu dabūjusi meliorācijas 
pārvaldē par grāmatvedi, vēlāk par ve-
cāko grāmatvedi, tad- galveno. 

Dēls Uldis, kas “Tapilniekos” dzīvo 
jau trešo gadu, pastāstīja, ka mamma, 
kā viņi mīļi dēvē Elīzabeti, ir kā mazs 
rūķītis- visu dienu kaut ko darbojos un  
rosās, tā dienu no dienas. Saimniecībā ir 
aitas, cāļi, zosis, suņi un dārzs, kas prasa 
ikdienas rūpes. 

Elīzabete jau skolas laikā bijusi sa-
biedriska un aktīva, dejojusi deju ko-
lektīvā un dziedājusi skolas korī, vē-
lāk- kolhoza. Šobrīd labprāt apmeklē 
teātra izrādes, koncertus un baleta uz-
vedumus, savukārt Andra vaļasprieks ir 
makšķerēšana. 

Atbildot uz jautājumu par ilgās kop-
dzīves noslēpumu, Elīzabete uzsvēra, ka 
viss slēpjas pacietībā - sievietei jābūt pa-
cietīgai, bet vīrietim - savaldīgam. 

“Mīlestība ir pašā sākumā, ar laiku 
tā pāraug pienākumā. Pienākumā pret 
bērniem, pienākumā pret vecākiem un 
pienākumā pret vīru. Vīrs ir jāciena. Un 
sevi arī.” 

Līga Šupstika

24.augustā domes priekšsēdētāja 
Inga Priede un Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja Maija Zariņa apciemoja 
kandavniekus Helgu un Ilgvaru Diš-
lerus, lai godinātu viņus 60 gadu kāzu 
jubilejā jeb Dimanta kāzās. 

Gaviļnieki saņēma vēsturisko laulī-
bas reģistra ieraksta kopiju, kuru 1957. 

gada 24.augustā parakstījusi divdesmit 
trīsgadīgā Helga Liepa un divdesmit-
gadīgais Ilgavrs Dišlers. Gluži kā pirms 
sešdesmit gadiem, pāris atkal teica viens 
otram jāvārdu, saņemdami jaunu laulī-
bas apliecību.

Viesojoties pie gaviļniekiem tika iz-
skatīti fotoalbumi ar senākām un ne tik 

senām fotogrāfijām, runāts par dzīves 
līkločiem, atmiņā atsaucot priecīgas un 
ne tik priecīgas dienas, jo, kā sarunas 
noslēgumā atklāja Helgas kundze, abu 
kopdzīve bijusi raiba, kā dzeņa vēders.  

Kā Jūs iepazināties, kur tobrīd dzī-
vojāt un kā satikāties?
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turpinājums no 21.lpp.

INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI
Kandavas novada domes 

vadības tikšanās ar uzņēmē-
jiem 14.septembrī 17:00
Kandavas kultūras nama 

mazajā zālē 
(ieeja no Dārza ielas)

Darba kārtība:
1. LEADER un citu projektu līdzfi-

nansējuma piesaistes iespējas;
2. Par Kandavas novada iestāžu un 

uzņēmēju sporta spēlēm 22.septembrī;
3. Kandavas novada sociālās attīstī-

bas un ekonomiskā plāna izpilde, prio-
ritātes nākamajam gadam.  

Aicinām uzņēmējus pieteikt savu 
dalību, rakstot uz e-pastu liga.supsti-
ka@kandava.lv vai zvanot uz mob. tālr. 
26451427. 

Zemītes Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas draudze informē 

Dievkalpojumi Zemītes ev.lut. 
baznīcā sākot ar 03.09.2017. notiks 

katra mēneša pirmajā un trešajā 
svētdienā plkst. 14:00.

Helga: Cēsu Skolotāju institūtā stu-
dēju Dabaszinības ar tiesībām mācīt ķī-
miju, zooloģiju, bioloģiju. Pēc institūta 
beigšanas, toreiz man bija divdesmit 
gadu, mani nosūtīja uz trīs gadiem obli-
gātajā norīkojumā darbā Zentenes skolā 
par skolotāju. Ilgvars dzīvoja Zentenē 
un tajā laikā bija kolhoza kultorgs. Skolā 
man bija jāvada deju kolektīvs, bet tā kā 
es vēl nevienu nepazinu, tad nācās kon-
taktēties ar Ilgvaru, viņš organizēja ko-
lektīvu un es to vadīju. Abi dejojām pārī 
un sadejojāmies. Reiz kaimiņiene stāstī-
ja, ka viņš savai mātei teicis, ka skolā ir 
jauna učene, vajadzēs piecirst.

Kā dzīves ceļi jūs uz Kandavu at-
veda?

Helga: Zentenē, kā jau lauku skoli-
ņā, sākumā nebija elektrības, rudenī vis-
apkārt dubļi, transports nekursē, uz ra-
jona centru, Kandavu, jāiet ar kājām. Pēc 
trīs obligātajiem gadiem varēju meklēt 
citu darbavietu. Vienu gadu nostrādāju 
Aizdzires skolā, tad atnācu uz Kandavu, 
uz Kandavas vidusskolu. Nepatika man 
darbu vadīšana izmēģinājumu lauciņos 
un zooloģija man nepavisam nepatika, 
tāpēc iestājos Universitātē, kur neklā-
tienē apguvu ģeogrāfiju. Nomācījos 6 
gadus un studijas pabeidzu, turklāt, pa 
šiem gadiem arī meita piedzima. Tā kā 
vidusskolā ģeogrāfijas skolotājas vieta 
jau bija aizņemta, mani uzrunāja tehni-
kuma direktors,  lai nāku ģeogrāfiju mā-
cīt tur. 1962. gadā sāku strādāt Kandavas 

tehnikumā, mācīju ģeogrāfiju. Pēc laika 
mainījās mācību programmas un radās 
vajadzība bērniem mācīt ķīmiju. Tā kā 
attiecīgā izglītība jau bija iegūta, tad at-
lika atsavaidzināt zināšanas kursos un 
sākt mācīt ķīmiju. Tehnikumā nostrā-
dāju līdz pensijai, kurā aizgāju 56 gados.  

Ilgvars: 1962. gadā, atnākot no ar-
mijas, arī sāku strādāt tehnikumā. 1972.
gadā direktors Kleinbergs aicināja uz 
vienu gadiņu pastrādāt par arodbiedrī-
bas priekšsēdētāju, un nu jau ir pagājuši 
45 gadi, brīvprātīgi darbojoties arod-
biedrībā. Šogad stafeti plānoju nodot 
kāda cita rokās. 

(2009.gadā Ilgvars Dišlers ir saņēmis 
Kandavas novada domes Goda rakstu 
par ilggadīgu un apzinīgu darbu VKLT 
arodbiedrības komitejas priekšsēdētāja 
amatā un aktīvu līdzdalību Pensionāru 
padomes darbā )

Vai atceraties kāda bija Jūsu kāzu 
diena toreiz pirms sešdesmit gadiem 
24.augustā?

Helga: No iepazīšanās līdz kāzām 
pagāja trīs gadi draudzējoties, jo es vēl 
papildus pusgadu Rīgā mācījos, viņš 
gadu mācījās Lauksaimniecības skolā. 
Laulību ceremonija notika Zentenes ve-
cajā ciema padomē. 

Ilgvars: Uz Dzimtsarakstu nodaļu 
braucām ar smago mašīnu. Kāzas bija 
laukos. Tajā naktī lija lietus un nebi-
ja vietas, kur fotogrāfēties, tāpēc foto 
tapa otrā dienā. Pēc tam mēs atnācām 
uz “Čīmām”. Tur bija skolotāju dienesta 

māja, mums bija viena istabiņa ar kopē-
ju virtuvi. Esmu sapratis, ka sava māja 
ir nepieciešama, kamēr esi jauns, kamēr 
bērni izaug. Ar gadiem paliek grūti to 
uzturēt, spēka par maz.

Cik Jums bērnu un mazbērnu?
Helga: Mums ir viena meita Baiba, 

viņa ir Akadēmiskās informācijas cen-
tra direktore Rīgā, nepārtraukti brauc 
ārzemju komandējumos. Ir divi maz-
bērni- mazdēls Reinis un mazmeita 
Beāte. Mazmeita ir precējusies ar itāli un 
viņiem ir 6 mēnešus veca meitiņa Elīza. 
Beāte beidza angļu filologus un palika 
strādāt Latvijas Universitātes Ārlietu 
departamentā, kas koordinē ERASMUS 
programmu universitātē. Puisis Latvijā 
ieradās kā ārzemju apmaiņas students 
no Itālijas un tā viņi iepazinās. Nu jau 
piecus gadus dzīvo Latvijā un ļoti labi 
apguvis latviešu valodu.

Ilgvars: Ja sākumā mums komuni-
cēt bija ļoti grūti, tad nu jau pirtī ejot, 
varam labi saprasties. 

Kāda ir Jūsu labās kopdzīves re-
cepte?

Helga: Dzīve bijusi raiba kā dzeņa 
vēders, ir bijis visādi. 

Ilgvars: Uz vecuma pusi mājās jā-
būt diviem televizoriem, tas nu ir fakts. 
Mani interesē sports, kundze otrā istabā 
tikmēr var skatīties turku seriālus. Un 
miers mājās. 

Līga Šupstika

No septembra 
audžuģimenē un aizbildnībā 
esošajiem bērniem iespējams 
veikt pierakstu bērnu mutes 

dobuma diagnostikai, 
individuāla plāna sastādīšanai 

un ārstniecībai. 

Lai veiktu pierakstu, kā arī noskaid-
rotu detalizētāku informāciju par zob-
ārstniecības pakalpojuma saņemšanu, 
aicinām no 29. augusta sazināties ar 
kontaktpersonu Antru Matušonoku pa 
tālr. 27065326

No š.g. 1.septembra Kandavas 
pilsētas bibliotēka atvērta: 

darba dienās no 10:00-18:00; sest-
dienās no 10:00-15:00, 

bet svētdienās – slēgta.
Katra mēneša 2.trešdiena - Spodrī-

bas diena, 
lietotājus neapkalpo.

Kandavas kultūras nams 
aicina pieteikties jaunus 

dalībniekus sekojošos 
amatiermākslas kolektīvos:

-jauktajā korī “Kandava”, visās balss 
grupās (pirmais mēģinājums notiks 
18.septembrī plkst. 19:00 Kandavas kul-
tūras nama kora telpā);

-senioru deju kolektīvā “Kandav-
nieks”;

-vidējās paaudzes deju kolektīvā 
“Ozolāji” 

(telefons 22319923 Gatis); 
-senioru jauktajā vokālajā ansamblī 

“Vīgriezes”.
Telefons: 63122789

Iepērkam sulai rudens-ziemas 
ābolus maisos 

Maisus dodam uz apmaiņu. Mūsu 
adrese: Kandava Jelgavas iela 1j, biju-
šās Kandavas radio rūpnīcas teritorijā. 
Cena par 1 kg- 5 eiro centi. 

Telefons 28753813.
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SVĒTKUS SVIN ZEMĪTES PAGASTĀ 

26.augustā Zemītes pils 
parkā ar sporta un pagasta 
svētkiem tika atzīmēta Ze-
mītes 580. gadadiena.

Rīta pusē pils parkā aktīvi 
rosījās lieli un mazi sportot 
gribētāji. Tika spēlēts volej-
bols, futbols, mestas šautri-
ņas un notika citas sportiskas 
aktivitātes. Jauniešiem līdz 
18 gadu vecumam bija iespē-
ja pārbaudīt savas prasmes 
orientēšanās sportā, bet pie 
Zemītes pamatskolas inte-
resenti varēja apgūt pareizas 
nūjošanas pamatus speciālista 
vadībā. Mazākie svētku dalīb-
nieki tika aicināti baudīt ūdensbumbu atrakciju Dzirnavezerā, 
seju apgleznošanu vai aktivitātes piepūšamajā atrakcijā. Lielus 
un mazus skatītājus priecēja iluzionisti Edžus un Ieva, Zemī-
tes motokrosistu krosa motociklu un aprīkojumu aplūkošana 
“Kad Zemītē motori rūc” un dokumentālās  filmas “Motors 
rūc cauri gadiem” skatīšanās, kā arī vizināšanās ar zirgu.  

Pēc Zemītes pagasta aktīvo senioru sarūpētas kopīgas 
Pankūku ballītes un svētku zupas baudīšanas, uzstājās Cēres 

PAGASTOS

amatierteātris ar lustīgu uzve-
dumu “Sabiedrības labā”. Kul-
tūras baudīšana turpinājās Ze-
mītes Tautas namā ar svētku 
koncertu “Sirdij un dvēselei”, 
kurā uzstājās Rikardions jeb 
Rihards Millers un Kristīne 
Šomase.

27.augustā nozīmīgu jubi-
leju, 450.gadadienu, ar svēt-
ku dievkalpojumu atzīmēja 
Zemītes evanģēliski luteris-
kās baznīcas draudze. Svētku 
Dievkalpojumu vadīja Lie-
pājas diacēzes bīskaps Hans 
Martins Jensons un mācītājs 
Vilnis Auziņš. Svētkus kupli-

nāja Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede un 
ansamblis “Cantabile” Toma Kazimirisaņeca vadībā. 

Rakstos Zemītes evaņģēliski luteriskā baznīca pirmoreiz 
minēta 1567. gadā, kā Kandavas evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas filiāle, turklāt ar nosaukumu Plāņu baznīca, jo Zemītes 
muiža un Plāņu muiža Zantes pusē piederējusi vienam īpaš-
niekam. 

 Līga Šupstika 

INFORMĀCIJA

Latvijas Čempionu kauss bas-
ketbolā 

finālturnīrs Kandavā 23.un 
24.septembrī 

Kandavas Sporta hallē:

23. septembris
12:00 1. ceturtdaļfināls
13:45 2. ceturtdaļfināls
15:30 3. ceturtdaļfināls
17:15 4. ceturtdaļfināls
19:00 1. pusfināls
20:45 2. pusfināls 

•••
24. septembris
13:00 spēle par 3. vietu
15:00 fināls

•••
Aicinām atbalstīt Kandavas 

Rietumu līgas čempionu 
basketbola komandu, spēlē
 23.septembrī plkst.17:15!

No 6. septembra 
atkal atvērts 

Ķesterciema slēgtais 
peldbaseins.

Baseinā ir trīs 25 m gari celiņi, dzi-
ļums no 1 m līdz 2 m, ūdens tempera-
tūra 28°C. 

•••
Ķesterciema baseinā atpūtas kom-

pleksā “Albatross” tiek piedāvāts basei-
na apmeklējums individuāli un kopā ar 
ģimeni, peldēšanas apmācības bērniem 
un pieaugušajiem, ūdens aerobikas no-
darbības, iespēja noīrēt visu baseinu vai 
vienu celiņu, korporatīvās un bērnu bal-
lītes baseinā. 

•••
Baseina cenas un darba laiks brīva-

jam apmeklējumam mājaslapā: www.
albatross.lv vai zvanot pa tālruni +371 
28233193.

Ārstu kontakti un prakses 
vietas Kandavā:

dr. S.Jurēvica- 28648340 
Kandavā Valteru ielā 6/3 

dr. A.Piebalga – 63126845 
Kandavā Valteru ielā 6/3

dr. M.Ševčuka – 29725314 
Kandavā Valteru ielā 6/3

dr. A.Birkenšteina  - 29321483 
Kandavā Valteru ielā 6/3

Zobārste dr. I.Studena - 29174362 
Kandavā Skolas ielā 10

Zobārste dr. A.Krūzmane – 29445964 
(šobrīd nepieņem)

Zobu tehniķe A.Dreifogele - 26199710

Pateicība
Esam pateicīgi Irēnai un Edītei par 

skaistajām puķu dobēm pilsētas apstādī-
jumos, kas priecēja mūs visu vasaru.

Ozolu ielas iedzīvotāji Kandavā



24.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
gadskārtās septembra jubilārus!

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 14.09.2017.

LĪDZJŪTĪBA

LĪDZJŪTĪBA

PATEICĪBA

Ēriks Bandenieks  (1945.) 
no Tukuma novada, 
Ināra Čabaja  (1948.), 
Edmunds Freimanis (1949.) 
no Kandavas pagasta, 
Jānis Dreimanis  (1954.) 
no Olaines novada, 

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2017.gada augustā izdarīti 
8 ieraksti miršanas reģistrā:  

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2017.gada augustā 
reģistrēti 

5 jaundzimušie - 
3 meitenes un 2 zēni:

ULLA, ALISE, 
EVELĪNA, EDUARDS, 

KRISTOFERS

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2017.GADA SEPTEMBRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Uz varavīksnes tilta
Turēties un nenokrist,
Dzīves skaistākās iespējas
Lietā likt,
Pašā dzīves viducī 
Turpināt būt!

Lonija Linde, Mirdza Šmite, Mirdza Dobele, 
Genovefa Ose, Lonija Prūse, Roberts Kulmanis, 
Gaida Jēkabsone, Rasma Klauss, Arnis Ģigulis, 

Marija Goldberga, Arvids Grenevics, Valija Skarnele, 
Biruta Valtere, Mirdza Grīnberga, Valdis Grosbārdis, 

Silvija Dakstiņa, Sniedze Apse

SEPTEMBRĪ KĀZU JUBILEJĀS SVEICAM: 

Rita un Sigurds Priedes
 8.septembrī svinēja Smaragda kāzas

Velta un Aldis Turki 
14.septembrī atzīmēs Dimanta kāzu jubileju

Kandavas novada dome

Sveicam Kandavas novadā augusta 
mēnesī salaulātos 13 pārus:

Mārtiņš Kreilis un Rūta Priede
Andris Freimanis un Ingrīda Zīle

Toms Bitmanis un Kristiāna Balcere
Ģirts Upenieks un Elaine Michelle Rattray 

Aigars Bogdanovs un Ivita Brukšteina
Jānis Ramanis un Sarmīte Zaure
Endijs Libeks un Ieva Dravniece

Mārtiņš Krautmanis un Lāsma Zute
Sandis Madris un Mairita Jansone

Armands Zagurilo un Agnese Lazdiņa

* Ziņas par laulībām tiek publicētas ar personu raks-
tisku atļauju.

Sveicam jaunās ģimenes!

Kandavas novada dome Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Velta Grauzermane  (1934.) 
no Kandavas, 
Marija Jēce  (1941.) 
no Zantes pagasta, 
Dainis Ozols  (1956.) 
no Vānes pagasta
Roberts Rudzītis  (1965.) 
no Cēres pagasta

Vien kopā Jūs esat debesis,
Vien kopā Jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem,
Līdz jūrai divatā aizšūpot ļauts!

Izsaku dziļu līdzjūtību 
Jutai un Artim Rudzīšiem 
tēvu pāragri zaudējot.
Esiet stipri un sargiet viens otru!

Ar godpilnu cieņu Dzintars Lindemanis.

Paldies mūsu skolas bijušajam audzēknim, 
uzņēmējam Raivim Bērziņam, par 4 metāla 

skrūvspīļu uzdāvināšanu skolai, mācību darbnīcu 
labiekārtošanai.

Kandavas internātvidusskolas skolotājs Broņislavs


