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ATKLĀTA KANDAVAS NOVADA MUZEJA 
EKSPOZĪCIJA

26. septembrī Kandavas novada mu-
zejā tika atklāta pastāvīgā ekspozīcija 
”Ar zirgu uz Kandavas tirgu”. 

Tā vēsta par novada saimnieciskās 
dzīves centru – Kandavas tirgu, un uz-
ņēmumiem, kas gādāja par tirdzinieku, 
viņu zirgu un pajūgu darbotiesspējām, 
labsajūtu un drošību 19. gadsimta beigās 
– 20. gadsimta sākumā: iebraucamajām 
vietām, traktieriem un viesnīcām. Tanī 
laikā nelielajā Kandavas miestā darbojās 
16 šādi uzņēmumi. Viesu uzņemšana 
bija viena no ienesīgākajām kandavnie-
ku darbošanās nozarēm.

No tradicionālajām muzeju izstā-
dēm šī ekspozīcija atšķiras ar iespēju šeit 
degustēt vietējo mājražotāju gatavotos 
ēdienus un dzērienus, kā arī mājražotāju 
cita veida produkcijas iepazīšanu. Silto 
ēdienu un dzērienu degustāciju nodro-
šina projekta ietvaros iegādātā plīts un 
keramikas trauku servīze. Vēsturisko 

fonu šādām darbībām veido senā ie-
braucamā vieta, tirgus un traktieris, kur 
iespējams iepazīt pārtikas produktus 
un dzērienus, to mērus un cenas, kā arī 
viesu uzņemšanas apstākļus Kandavā 
pirms vairāk nekā simts gadiem.

Atklāšanas pasākums sākās ar patei-
cības vārdiem un veltēm tiem kandav-
niekiem, ar kuru praktisko atbalstu tapa 
ekspozīcija- Kandavas novada domes 
vadībai, attīstības nodaļas darbiniecēm, 
SIA ”Kalve” darbiniekiem, mākslinie-
kiem. Vietējo mājražotāju izstrādājumu 
popularizēšanas vieta tika izveidota par 
ELFLA un Kandavas novada domes lī-
dzekļiem.

Tālāk sekoja kopīga ekspozīcijas 
izzināšana, kuras gaitā seno kandav-
nieku- Sadraudzīgās biedrības biedres, 
iebrauktuves saimnieka, krodzinieces, 
viesnīcnieces un tirgus kalpotāja tēlos 
iejutušies muzeja darbinieki iepazīsti-

nāja ar lietām un darbībām, kas saistī-
tas ar tirgošanos senajā Kandavā. Izzi-
nāšana vienlaikus bija arī mēģinājums 
programmai apmeklētājiem, kas drī-
zumā papildinās muzeja piedāvājumu. 
Bet muzeja traktieris ”Pie melnā kuiļa” 
pasākumā atdzīvojās ar apmeklētājiem 
piedāvātajiem ēdieniem un dzērieniem.

Muzeja darbinieki pateicas kandav-
niekiem par pasākumam dāvātajiem 
augļiem un ziediem, kā arī muzeja krā-
jumam dāvinātajiem priekšmetiem. Kā 
dāvinājumu vai patapinājumu mēs gai-
dīsim arī citus priekšmetus, kas senatnē 
izmantoti tirgos un krogos. Muzeja tir-
gu atdzīvināt ar savas produkcijas bez-
maksas prezentēšanu muzeja ekspozīci-
jā jo īpaši tiek aicināti Kandavas novada 
mājražotāji! 

  Agris Dzenis
 Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks 
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Šajā mēnesī daudzu iedzīvotāju 
prātus nodarbināja un satrauca jautā-
jums par ūdens, kanalizācijas un apku-
res tari�em novadā. 

Esam ņēmuši vērā mūsu iedzīvo-
tāju maksātspēju un raduši iespēju 
nepaaugstināt ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumu tarifu visām 
pakalpojumu lietotāju grupām Kanda-
vas novadā līdz 2014.gada jūlijam, kad 
domes sēdē plānots skatīt šo jautājumu 
atkārtoti. Paralēli strādāsim pie SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” 
reorganizācijas, lai uzņēmuma darbs 
būtu efektīvāks un tari� nākamgad 
nebūtu jāpaaugstina, kas ir apgrūtinā-
jums patērētājiem. Saprotam, ka pa-
lielinot tarifus mēs savus iedzīvotājus 
iedzenam maksātnespējā un ieguvēju 
nebūs. Jo vairāk būs  lietotāju, jo lielā-
ka iespēja, ka tarifs nebūs jāpaaugstina, 

SVARĪGS IR IKDIENAS DARBS

AKTUALITĀTES

MIĶEĻTIRGUS KANDAVĀ

tādēļ aicinām iedzīvotājus pieslēgties 
pilsētas ūdensvadam un kanalizācijas 
sistēmai. SIA “Kandavas komunālie 
pakalpojumi” vadībai uzdots rast ri-
sinājumu, kā samazināt iedzīvotāju 
izdevumus pieslēdzoties ūdensvadam 
un kanalizācijai, dalot šos pieslēguma 
izdevumus un strādājot ar katru pieslē-
gumu individuāli. Jāatrod tāds risinā-
jums, lai ieguvēji būtu visi.

Esam izvērtējuši SIA “Kanda-
vas namsaimnieks” piedāvātos tari-
fus 2013./2014.gada apkures sezonai, 
daudz un ilgi diskutējuši, izskatot visus 
piedāvātos variantus, un septembra do-
mes sēdē tos vienbalsīgi apstiprinājuši. 
Uzņēmums ir izvērtējis savas iespējas, 
šie tari� ir objektīvi un patiesi, par to 
nav šaubu. Esošās katlu mājas un to 
iekārtas ir savu laiku nokalpojušas, 
nepieciešama to reorganizācija. Esam 
sākuši stratēģijas izstrādi, kā novadā 
nodrošināt siltuma apgādi pēc iespējas 
lētāk un efektīvāk. Nākošā gada budže-
tā jāiekļauj Ķiršu ielas māju pieslēgšana 
pie Kandavas internātvidusskolas kat-
lu mājas, izbūvējot siltumtrasi, par ko 
iepriekšējos gados ticis runāts  vairāk-
kārt, bet risinājums nav sekojis, iespē-
jams �nansiālo apstākļu dēļ. Tāpat plā-
nojam izbūvēt siltumtrasi no Kandavas 
K. Mīlenbaha vidusskolas uz Mūzikas 
un Mākslas skolu, lai abas skolas ar 
siltumu nodrošinātu viena katlu māja. 
Līdztekus jāstrādā arī pie esošo katlu 
māju efektivitātes uzlabošanas.

Esam uzsākuši darbu pie autotrans-

porta vajadzību izvērtēšanas Kandavas 
novada domei un iestādēm, apsverot 
iespēju izveidot vienotu autoparku ar 
loģistiku un rezultātā iegūstot efektīvu 
un ekonomisku autotransporta izman-
tošanu.

Savu praktisko darbību uzsācis 
pavasarī dibinātais Kandavas novada 
Iespēju fonds, kas radis iespēju �nan-
siāli atbalstīt sešus Kandavas novada 
talantīgos bērnus- pa diviem mākslā, 
mūzikā un sportā, apmaksājot viņiem 
mācību maksu Kandavas Mākslas un 
mūzikas skolā un Kandavas bērnu un 
jaunatnes sporta skolā.

Gribu informēt iedzīvotājus arī par 
to, ka brīvdabas estrāde Ozolāji nav 
atstāta novārtā, esam pasūtījuši jaunu 
tehnisko projektu, kurā darbi apjoma 
ziņā ir samazināti, lai varam iekļau-
ties paredzētajā atbalsta summā un 
līdz�nansējumā. Iepriekšējais projekts 
bija ļoti labs, bet esošajā situācijā paš-
valdība �nansiāli to nevarēja atļauties 
realizēt.

Noslēdzies konkurss “Eiropas Gada 
pašvaldība 2013” un ir zināmi tā uzva-
rētāji, tajā skaitā arī Kandavas novads. 
Esam uzvarētāji nominācijā “Pašvaldī-
ba integrācijai un iekļaušanai”. Prieks 
par to, ka mūsu ieguldītais darbs no-
vērtēts.

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs

Ko latvieši dara 29. septembrī? 
Protams, svin Miķeļdienu. 

Šajās gadskārtu ieražās parasti tiek 
rīkots Miķeļtirgus, kurā katrs tirgo to, 
kas dārzā izaudzis, mežā salasīts vai 
čaklām rokām kā citādi sarūpēts. Tā-
pat kā citus gadus, arī šogad Miķeļtir-
gus Kandavā  pulcēja daudz vietējo un 
caurbraucēju. Ļaudis  naski grozījās 
skvērā pie Pulvertorņa, lustīgas mūzi-
kas pavadībā tirgojās un iepirkās, sati-
kās cits ar citu, risināja saviesīgas saru-
nas un vēroja vietējo pašdarbnieku un 
Sabiles viesu  priekšnesumus. Par jaut-
rību gādāja divas „untlīgas”  kundzes- 
sievasmāte un vīramāte, kuras acīgāks 
vērotājs varēja atpazīt kā Solvitu no 
Kandavas un Līgu no Cēres. Notika 
izsole un rāpšanās Umurkumurā, kur 
visiem pogas atkal gribēja izgriezt pa-
gājušā gada čempions Bandera kungs, 
bet šoreiz viņam vienam to darīt neļā-
va, citi taču arī jālaiž pie vārda. 

Par jestriem dančiem gādāja 

„Kandavnieks” , „Zemīte” un Eiropas 
deju kopas no Matkules un Zemītes, 
ar dziesmām iepriecināja popgrupa 
„Abaviņa”. 

 Žēl, ka lietus nedaudz patraucēja 
slavenā Hugo de Djego un viņa pava-
došās grupas uzstāšanos.

Bija iespējams ne tikai iepirkties 
un kārumus- cukura vati un kartupeļu 
čipsus-saēsties, bet arī ziedot Kanda-

vas novada Iespēju fondam, lai savas 
pilsētas talantīgajiem bērniem spon-
sorētu mācību maksu mūzikas, māks-
las un sporta skolās un vēl citās labās 
lietās.

Par spīti mainīgajiem laika apstāk-
ļiem, Miķeļtirgus izdevās varens, bet  
mazais Miķelis no tirgus mājās devās 
ar baranku krellēm ap kaklu!

Dagnija Gudriķe
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SALIDOJUMĀ TIEKAS BIJUŠIE RADIO BŪVĒTĀJI

„NAGLĀ” 6666 APMEKLĒTĀJS

Ar pirmajām mūzikas taktīm bijušie radio būvētāji metās deju virpulī kā sendienās. 

21.septembrī bijušajā Kandavas 
radio rūpnīcas klubā uz 50 gadu ju-
bilejas salidojumu pulcējās kādreizē-
jie rūpnīcas darbinieki.

Satikties ar jaunību un tālajiem 
rūpnīcas gadiem bija ieradušies tuvu 
pie divsimt strādnieku un inženierteh-
nisko darbinieku.

Toreiz, pagājušā gadsimta sešdes-
mito gadu sākumā, Kandavas radio-
mezglu cehs tika izveidots uz Kan-
davas Rūpkombināta bāzes un tajā 
strādāja aptuveni 300 darbinieku, gal-
venokārt sievietes. Pirmais direktors 
bija Pēteris Daugavietis (1904.- 1976.). 
Svinīgā radiomezglu ceha atklāšana ar 
lentas griešanu un televīzijas piedalīša-
nos notika 1963.gada oktobra sākumā. 
Pēterim Daugavietim aizejot pensijā, 
par rūpnīcas direktoru kļuva Andris 
Lujāns, vēlāk Ivars Grasbergs, bet no  
1975.gada – Jānis Jakobovics. Viņa va-
dībā A.Popova Rīgas Radio rūpnīcas 
Kandavas �liāle kļuva par pastāvīgu 
rūpnīcu un piedzīvoja uzplaukumu. 
Labajos laikos tā nodrošināja ar darbu 
turpat 1200 cilvēku no Kandavas, tai 
tuvākas vai tālākas apkaimes un kai-
miņu pilsētām. Ar rūpnīcas līdzekļiem 
tika uzbūvētas vairākas daudzdzīvokļu 
mājas Ozolu un Zīļu ielās, restaurēts 
un atjaunots Kandavas kultūras nams, 
uzcelta jaunā pasta ēka, notika aktīva 
kultūras, sporta un saviesīgā dzīve. 

To visu salidojuma vakarā atcerējās 
bijušie radio būvētāji. Lai gan sasēdu-
šies „pa iecirkņiem”, viņi brīvi pārvie-
tojās no viena galdiņa pie otra, sarunā-
joties un jokojot par vecajiem laikiem, 
jo visi viens otru pazina un atcerējās, 

visi jutās kā liela ģimene. Tā tas bija 
arī toreiz rūpnīcas laikā, gan plecu pie 
pleca strādājot cehos, gan atpūšoties 
kopīgās ballēs, gan braucot ekskursijās 
un talkās uz kolhoziem.

Sveicot salidojuma dalībniekus 
un dāvinot svētku torti, kas izskatījās 
gluži kā radioaparāts „Abava”, Kanda-
vas novada domes priekšsēdētājs Nor-
munds Štoferts sacīja, ka atceroties 
kā rīta agrumā un pēcpusdienās pāri 
Abavas tiltam uz rūpnīcu plūdusi ļau-
žu straume. Pilsētas vēsture nav iedo-
mājama bez Kandavas radio rūpnīcas, 

ar to bija saistīti gandrīz visi tās iedzī-
votāji, iespējams, pat  deviņdesmit de-
viņi no katra simta. 

Saviesīgās sarunās, atmiņās, dejās 
un foto mirkļos, stundas aizskrēja ne-
manot.  

Lai gan rūpnīca jau ilgus gadus 
vairs neeksistē, bet dzīvo tikai tās dar-
binieku sirdīs, visi uzskatīja, ka tieši tā-
dēļ ir jātiekas. Tika nolemts, ka nāka-
mais salidojums notiks jau nākamgad 
septembra otrajā sestdienā.

Dagnija Gudriķe

24.septembrī Kandavas jauniešu 
centrā tika sveikts „Naglas” 6666 ap-
meklētājs. Šoreiz laimīgais cipars kri-
tis Normundam Kleinam. Normunds 
mācās Kandavas Kārļa Mīlenbaha vi-
dusskolā un regulāri apmeklē jauniešu 
centru, piedalās konkursos, dažādās 
rīkotajās aktivitātēs, spēlē ping-pon-
gu. Ir sirsnīgs un atsaucīgs zēns, aktīvs 
sportists. Normunds apmeklē arī Kan-
davas bērnu un jauniešu sporta skolu 
un spēlē basketbolu.

Ikdienā jauniešu centru vidēji ap-
meklē 30 - 35 jaunieši. Apmeklētāji 
„Naglā” tiek pie�ksēti vienu reizi die-
nā, katru dienu. Tas ir pašu jauniešu 
žurnāls, kuru viņi paši arī aizpilda. 
Un, jo tuvāk nāk konkrētais „Zelta” 

cipars, jo cītīgāk jaunieši 
pierakstās. Otru žurnālu, 
ar cipariem pēc kārtas, 
aizpilda centra vadītāja 
Jana Kašlaja, lai laimīgā 
apmeklētāja vārdu sagla-
bātu noslēpumā līdz ap-
balvošanai.

Tradīcija sveikt kāda 
konkrēta skaita apmek-
lētāju  „Naglā” iedibināta 
jau no centra pirmsā-
kumiem, veidojot īpašu 
„Zelta apmeklētāju” sie-
nu.

Tātad tagad varam 
gaidīt 7777 apmeklētāju.

Dagnija Gudriķe
Jauniešu centra vadītāja Jana Kašlaja apsveic 6666  

„Naglas” apmeklētāju Normundu Kleinu.



4. DOMES LĒMUMI

 KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 25.09.2013.
Kandavas novada domes 25.sep-

tembra sēdē tika izskatīti 55 jautāju-
mi. Attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās 
deputāti D. Rozenfelds, I. Priede, S. 
Tiltiņa.

Tika apstiprināti grozījumi Kanda-
vas novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. Visi minētie 
grozījumi saistīti ar pāreju no latiem uz 
eiro.

Atzina par spēkā neesošiem Kan-
davas novada domes saistošos notei-
kumus Nr. 1-2/9 „Par pašvaldības no-
devām suņu turēšanai’, arī saistībā ar 
pāreju uz eiro. 

Pamatojoties uz saņemto iesniegu-
mu, nolēma atbrīvot Gunti Gelperu no 
Kandavas novada domes izpilddirek-
tora amata ar 2013.gada 27. septembri 
(atturas – L. Gudakovska). Ar 2013.
gada 27.septembri nolēma atbrīvot 
Gunti Gelperu no  Pašvaldības mantas 
un īpašumu atsavināšanas un iznomā-
šanas izsoles priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumiem, Dzīvojamo māju pri-
vatizācijas komisijas locekļa pienāku-
miem un Ceļu un satiksmes drošības 
komisijas priekšsēdētāja vietnieka pie-
nākumiem.

Nolēma iecelt par Kandavas nova-
da domes izpilddirektora pienākumu 
izpildītāju Attīstības un plānošanas no-
daļas vadītāju Gundu Cīruli  ar 2013. 
gada 30. septembri, uz Kandavas nova-
da domes izpilddirektora pienākumu 
izpildes laiku, nosakot atlīdzību mēnesī 
840,00 latu apmērā. Noteikt ar 2013.
gada 30.septembri pirmā paraksta tie-
sības Kandavas novada domes izpilddi-
rektora pienākumu izpildītājai Gundai 
Cīrulei.

Pamatojoties uz saņemto iesniegu-
mu, atbrīvoja Agniju Osi- Pelnēnu, no 
Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Zīļuks” vadītājas amata 
ar 2013.gada 13.septembri (atturas- L. 
Gudakovska).

Atbrīvoja Ojāru Budženu no Ad-
ministratīvās komisijas sastāva ar 2013.
gada 25.septembri.

Apstiprināja  Kandavas novada Būv-
valdes arhitektu Jāni Jefremovu Ēku un 
būvju pieņemšanas ekspluatācijā komi-
sijas sastāvā  ar 2013.gada 1.oktobri un 
atbrīvoja Kandavas novada Būvvaldes 
vadītāju Baibu Beķeri no darba Ēku un 
būvju pieņemšanas ekspluatācijā komi-
sijas sastāvā ar 2013.gada 30.septembri, 
jo 2013.gada 30.septembrī beidzas dar-
ba tiesiskās attiecības ar viņu.

Apstiprināja Jāni Jefremovu par 

Kandavas novada Būvvaldes vadītāju 
ar 2013.gada 1. oktobri.

Izskatīja Kandavas novada Pensio-
nāru biedrības valdes priekšsēdētāja Z. 
Megņa iesniegumu izstrādāt projektu 
pasākuma „Pieejamības nodrošināšana 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īste-
nošanai Lielā ielā 24, Kandavā (Kan-
davas poliklīnika). Nolēma pasākuma  
īstenošanai �nansējumu plānot 2014.
gada budžetā.

Apstiprināja Kandavas novada Iz-
glītības pārvaldes vadītājas S.Tiltiņas 
ziņojumu par Kandavas novada izglītī-
bas iestādēm 2013./2014.mācību gadu 
uzsākot.

Pieņēma zināšanai Kandavas nova-
da domes pašvaldības aģentūras „Kan-
davas novada sociālais dienests” direk-
tora I.Leitarta sniegto ziņojumu, �nan-
šu pārskatu un  informāciju par auto 
transporta izlietojumu. Apstiprināja 
Kandavas novada domes pašvaldības 
aģentūras „Kandavas novada sociālais 
dienests”  vidējā termiņa darbības stra-
tēģiju 2014.-2016. gadam.

Pieņēma zināšanai Zantes ģimenes 
krīzes centra direktores A. Švānes in-
formāciju par  Zantes ģimenes krīzes 
centra darbību  uz 2013.gada 15.sep-
tembri. Apstiprināja Zantes ģimenes 
krīzes centra nolikumu un nolēma, 
ka nolikums stājas spēkā  2013.gada 
25.septembrī. Apstiprināja Zantes ģi-
menes krīzes centra sniegto maksas 
pakalpojumu cenrāža grozījumus un 
nolēma, ka grozījumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī. Uzdeva Kandavas no-
vada domes priekšsēdētāja vietniekam 
A.Ķieģelim atrisināt jautājumu par 
Zantes pasta nodaļas pārvietošanu uz 
Zantes pagasta pārvaldes ēku Skolas 
ielā 8, Zantē, Zantes pagastā, Kandavas 
novadā līdz 2014.gada 1.janvārim.

Apstiprināja  L.Gudakovskas ziņo-
jumu par konkursa „Kandavas novada 
sakoptākā sēta” rezultātiem.

Nolēma atstāt spēkā esošo SIA 
„Kandavas komunāli pakalpojumi” 
tarifu ūdensapgādei un kanalizācijas 
pakalpojumiem visām pakalpojumu 
lietotāju grupām un jautājumu par 
SIA „Kandavas komunāli pakalpoju-
mi” tarifu izmaiņām ūdensapgādei 
un kanalizācijas pakalpojumiem ska-
tīt 2014. gada jūlija domes sēdē (at-
turas- L. Gudakovska, S.Zvirgzdiņa, 
G.Birkenšteins).

Apstiprināja siltumenerģijas tarifu 
Kandavas novada katlu mājās(publicēti 
šajā laikraksta numurā). Uzdeva Kan-
davas novada SIA „Kandavas nam-

saimnieks” valdei līdz 2013. gada 21. 
oktobrim ieviest SIA „Kandavas Nam-
saimnieks” stingru un korektu �nanšu 
plānošanas sistēmu, sagatavojot SIA 
„Kandavas Namsaimnieks” ieņēmumu 
un izdevumu plānu, naudas plūsmas 
plānu un investīciju plānu, samazinot 
izdevumu daļu, sagatavot un iesniegt 
korektu un ekonomiski pamatotu �-
nanšu plānu 2014. gadam. Uzdeva 
domes Juridiskai un personāla noda-
ļai sadarbībā ar SIA „Kandavas nam-
saimnieks”, uzsākt tiesvedības parāda 
piedziņai no iedzīvotājiem, kuriem no-
slēgts  līgums par pašvaldības dzīvokļa 
īri. SIA „Kandavas namsaimnieks” kat-
rā domes sēdē sniegt informāciju par 
darbu ar debitoriem.

Izskatīja U. Kozlovska iesniegumu 
ar lūgumu izbūvēt gājēju pāreju Lielās 
– Ķiršu- Liepu ielas krustojumā Kanda-
vā, jo minētais krustojums ir slikti pār-
redzams un bīstams gājējiem. Uzdeva 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam A.Ķieģelim risināt jautāju-
mu par gājēju pārejas izdevumu tāmes 
izstrādi un iesniegšanu domē. Par gā-
jēju pārejas Lielās – Ķiršu- Liepu ielas 
krustojumā Kandavā izbūves iespēju 
skatīt, sastādot 2014.gada budžetu. 

Izskatīja A. Staškova iesniegumu 
ar lūgumu risināt jautājumu par Dim-
žu ielas braucamās daļas sakārtošanu 
(noasfaltēšanu). Kā minēts iesniegu-
mā, Dimžu ielas iedzīvotāji ir neap-
mierināti ar esošo situāciju, jo smagais 
autotransports pārvietojas pa šo ielu, 
saceļot putekļus. Nolēma Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja vietnie-
kam A.Ķieģelim risināt jautājumu par 
Dimžu ielas atputekļošanu 2014.gadā. 
Ceļu un satiksmes drošības komisi-
jai izstrādāt ceļu un ielu sakārtošanas 
attīstības plānu, iekļaujot  iedzīvotāju 
izteikto priekšlikumu par Dimžu ielas 
asfaltēšanu.

Tika izskatīta virkne citu jautāju-
mu. Domes sēdes protokols pieejams 
mājas lapā www.kandava.lv sadaļā Paš-
valdība.

Kārtējās komiteju 
sēdes notiks 

23.oktobrī no plkst. 13:00
Domes sēde notiks 

30.oktobrī plkst. 13:00



5.DOMES LĒMUMI AKTUALITĀTES

APSTIPRINĀTI APKURES TARIFI KANDAVAS NOVADĀ 

UZAICINĀJUMS BIEDRĪBĀM 
FINANSIĀLĀ 

ATBALSTA SAŅEMŠANAI

Klāt 2013./2014. gada apkures sezona Kandavas novadā, 
kas, tāpat kā daudzās citās Latvijas pašvaldībās, tiek uzsākta 
ar apkures tarifa paaugstināšanos, vidēji par 14.9%.

 
Siltuma tarifs 2013/2014 apkures sezonai

Katlu māja

Tarifs 
2013/2014 
Ls/MWh 
(bez PVN)

PVN 
12%  
iedzīvo-
tājiem

PVN 
21%  
iestā-
dēm

Tarifs 
2013/2014 
EURO/
MWh 
(bez PVN)

Ozolu iela, 
Kandava 38.02 4.56 7.98 54.1

Dārza iela, 
Kandava 50.83 6.10 10.67 72.33

Kūrortu iela 
Kandava 51.69 6.20 0.00 73.55

Ķiršu iela, 
Kandava 51.69 6.20 10.85 73.55

Vāne 42.03 5.04 8.83 59.8

Zante 37.54 4.50 7.88 53.42

Zemīte 29,23/45,21 3.93/6.08 0.00 41,59/64,33

0.702804
Pēdējo reizi apkures tarifs SIA „Kandavas namsaimnieks”  

pārziņā esošajās novada katlu mājās saražotajai siltumener-
ģijai tika mainīts 2011. gadā. Aizvadīto divu gadu laikā ir 
pieaugušas tarifu sastādošo pamata komponenšu izmaksas: 
elektrība, degviela, kurināmais, minimālā stundu likme ku-
rinātājiem, līdz ar to tarifs bija jāpārskata. Kā jau tika minēts 
iepriekšējā avīzes numurā, SIA „Kandavas namsaimnieks” 
saimniecisko darbību pirms tarifa apstiprināšanas auditēja 
revidents, kā arī pirms tarifa apstiprināšanas tas tika nodots 
izvērtēšanai neatkarīgam ekspertam, kas savā atzinumā no-
rāda, ka vienīgais veids, kā mazināt tarifus, ir katlu māju mo-
dernizācija.

Lielākā daļa mūsu pārziņā esošo katlu māju ir būvētas 

pagājušā gadsimta 50.-70. gados, arī aprīkojums jau dubultā 
nokalpojis sev paredzēto laiku, katliem un citām iekārtām ir 
augsts nodiluma līmenis, zema efektivitāte, siltuma ražoša-
nas procesā notiek diezgan ievērojami siltuma zaudējumi, 
tāpēc izdevumi ir tik lieli, bet derīguma koe�cients ļoti zems.

Lai samazinātu siltuma ražošanas izdevumus, tādējādi 
arī apkures tarifu, ir jāizstrādā siltumapgādes sistēmu stratē-
ģiskās attīstības plāns, pakāpeniski jāveic katlu māju rekons-
trukcija un iekārtu modernizācija, kā arī ir nepieciešama 
siltumtrašu nomaiņa. Esam jau uzsākuši Ozolu katlu mājas 
iekārtu (katlu) nomaiņu. Oktobra vidū tiks uzstādīts jauns 
apkures katls, ko vēl šogad kurināsim ar malku, bet nākošgad 
esam iecerējuši pāriet uz kurināšanu ar šķeldu. Tāpat 2014. 
gada projektā iecerēts Ķiršu ielas mājas, kas tiek apkurinātas 
ar gāzi, pievienot internātvidusskolas katlu mājai.

Taču kā zināms, uzņēmuma naudas līdzekļi ir ierobežo-
ti, bet patērētāju parādi diemžēl netiek apmaksāti termiņos. 
Apgrozāmo līdzekļu trūkums ierobežo mūsu iespējas, tāpēc 
vēršamies pie mūsu klientiem ar aicinājumu maksājumus 
veikt savlaicīgi, kā arī norēķināties par uzkrātajām parādsais-
tībām. 

Ja klientam ir iespēja oktobra mēnesī veikt visas parāda 
summas nomaksu, SIA „Kandavas namsaimnieks” dzēsīs uz-
krāto soda naudu. Taču, ja šādas iespējas nav, nāciet, noslēg-
sim vienošanos ar parāda atmaksas gra�ku – tādā gadījumā, 
ja veiksiet tekošos maksājumus un maksājumus pēc gra�ka 
savlaicīgi, soda naudas no vienošanās noslēgšanas dienas, 
aprēķinātas netiks!

SIA „Kandavas namsaimnieks”  pateicas klientiem, kas 
maksājumus veikuši savlaicīgi un arī tiem, kas noslēguši un 
pilda augstākminētās vienošanās.

Tikai pieliekot kopīgas pūles un sadarbojoties mēs varē-
sim panākt, ka apkures tarifu paaugstinājums nākotnē varētu 
samazināties līdz minimumam! 

Sanita Irbe 
SIA „Kandavas namsaimnieks” 

valdes priekšsēdētāja

Tuvojas 2014. gada budžeta sastādīšanas laiks, tādēļ 
Kandavas novada dome aicina Kandavas novadā reģistrē-
tas un strādājošas biedrības, kuras plāno organizēt kultūras, 
sporta pasākumus vai citas aktivitātes Kandavas novada paš-
valdības teritorijā nākamajā gadā, iesniegt projektus līdz�-
nansējuma saņemšanai.

Pašvaldības līdz�nansējumu var tikt piešķirts: 
* kvalitatīviem un aktuāliem kultūras un sporta pasāku-

miem;
* radošu ideju īstenošanai; 
* iedibināto kultūras un sporta tradīciju turpināšanai un 

attīstībai.
Informācija par pieteikumiem un veidlapas mājas lapā 

www.kandava.lv (sadaļā Aktualitātes un „Pašvaldība” – ie-
sniegumu veidlapas- Kandavas novada domes iesniegumu 
veidlapas). Sīkāka informācija pa tālr. 63107364.

KANDAVAS NOVADA 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
DIENESTS INFORMĒ

No 4.oktobra iespējams saņemt  Latvenergo dāvanu kar-
tes. Kartes izsniedz ģimenēm ar bērniem, ja viņi nav saņē-
muši iepriekšējās 2 kartes, vai daudzbērnu ģimenēm, ja viņi 
nav pieteikušies 2400 KW atlaižu programmai, kā arī audžu 
ģimenēm, aizbildņu ģimenēm, ģimenēm ar bērniem invalī-
diem un jaundzimušajiem (2013.gadā dzimušajiem). Ja Jums 
ir pārvietošanās grūtības, lūdzam sazināties ar tuvāko soci-
ālo darbinieku vai zvanīt uz novada sociālās palīdzības die-
nestu, telefons 63182063 vai 29171921.

Cienījamie klienti!
Aicinām klientus, kuriem izveidojies parāds, oktobrī 

veikt parāda nomaksu pilnā apmērā, tad tiks dzēstas aprē-
ķinātās soda naudas.

Ar cieņu,
SIA „Kandavas namsaimnieks”



6. AKTUALITĀTES

KONKURSS PAR NOVADA SAKOPTĀKO SĒTU NOSLĒDZIES

KATOĻU DRAUDZE SVIN BAZNĪCAS 10 GADI

Augusta beigās un septembra sā-
kumā konkursa „Kandavas novada sa-
koptākā sēta 2013” vērtēšanas komisija 
apbraukāja novadu, lai vērtētu sakoptā-
kās sētas. Tika apskatītas 65 sētas un no 
tām apbalvošanai izvirzītas:

Zemītes pagasts 
„Akmeņi” (Inguna, Marija un Kaspars 
Putāni un Egons Matisons)
„Zvaigznītes” (Aira un Imants Skricki)
„Kraujas” daudzdzīvokļu māja (mājas 
vecākais Ivars Diduhs)
„Cēlas” (Sanda un Guntars Bagdoņi)

Vānes pagasts 
„Ausekļi” (Vineta un Ainārs Kindzuļi)
„Ozoli– 1” (Ausma un Zigurds Pilenie-
ki)
„Brieži” (Skaidrīte Umule un Andris Zaļi domājošo „Kalnjāņu” saimniece Elita Gaile no Zantes pagasta 

 21.septembrī Kandavas 
Romas katoļu Gvadalupes 
Dievmātes draudze svinēja 
savas baznīcas 10 gadu jubi-
leju.

Lai visi kopā sanākam
 Mēs mūsu baznīcā,
Ko paši esam cēluši
Tam Kungam Kandavā.
Šīs ir rindas no Zigurda 

Megņa Dievnamam veltītā 
dzejoļa, kas uzrakstīts pirms 
desmit gadiem. Tā tik tiešām 
arī bija, baznīcu katoļu drau-
dze uzbūvēja paši savām ro-
kām, nojaucot veco ēku, un uz 
tās pamatiem ceļot jauno, mū-
rējot, betonējot, veicot visus 
darbus un neskaitot stundas.

Jubilejas reizē draudze at-
cerējās un teica paldies tiem 
cilvēkiem, kuri nežēlojot ne 
laiku, ne spēku, ne veselību, 
bez jebkādas atlīdzības cēla 
dievnamu- bijušajam draudzes 
vecākajam Eduardam Losim, 
Ādolfam un Jānim Gardovičiem, Edu-
ardam Jakubovskim, tagadējai drau-
dzes vecākajai Venerandai Prikulei, 
Dainim Lapsam, Mirdzai Ostrovskai, 
Skaidrītei Ērvaldei, Lonijai Aizupietei, 
kura baznīcas celšanas laikā rūpējās, 
lai strādnieki būtu paēduši, ērģelniecei 
Sarmītei Marijai Elksnei, profesionāla-
jam palīgam Guntim Meieram, tehnis-
kajam uzraugam Zigurdam Megnim 
un Annai  Grundmanei. Draudze teica 

paldies Tamārai Šaranovai un Hein-
riham Ostrovskim, kuri slimības dēļ 
gan uz svētkiem nebija ieradušies, bet 
viņiem tika veltīti ilgstoši aplausi. Go-
dināja arī  aizsaulē aizgājušos draudzes 
locekļus Annu Ķeniņu, Gunāru Grund-
mani un baznīcas cēlāju sirdi un dvēseli 
Rasmu Gardoviču. Lielu palīdzību baz-
nīcas celtniecībā sniedzis arī toreizējais 
pilsētas mērs Dainis Rozenfelds.

Baznīcas celšanas ideju savā sirdī 
izloloja un ar gribasspēku un neatlai-

dību dzīvē īstenoja priesteris 
Andrejs Mediņš. Priesteris 
Andrejs kalpoja draudzei 11 
gadus. Viņa vadībā tika uzcel-
ta baznīca un tornis, pēc viņa 
projekta izveidots akmens 
dārzs un sakopti katoļu kapi. 
Kad priesteri Andreju pārcēla 
uz Saldu, viņa vietā Kandavā 
tika nozīmēts priesteris Mar-
cins Vozņaks. Marcins kalpo-
ja draudzē piecus gadus. Viņš 
veidoja draudzes garīgo dzīvi, 
dalījās ar savām zināšanām, 
bet liecināja par ticību ar savu 
morālo stāju. Tagad  jau otro 
gadu draudzē kalpo priesteris 
Toms Priedoliņš. 

Draudzi jubilejas reizē 
sveica Kandavas novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks 
Alfreds Ķieģelis, Talsu katoļu 
draudzes pārstāvji un Kanda-
vas ev. lut. baznīcas  mācītājs 
Atis Freipičs.  Ar savu klāt-
būtni svētku dievkalpojumu 

un koncertu bija pagodinājis jaunais 
Liepājas bīskaps Viktors Stulpins un 
priesteris Mihails Volohovs no Kul-
dīgas. Svētkus ar dziesmām kuplināja 
Valdeķu kultūras nama jauktais vokā-
lais ansamblis „Do-re-mi”.

Ļaužu pārpildītajā baznīcā valdīja 
īpašs noskaņojums, dzeja un mūzika 
saliedēja un vienoja. Tie bija svētki ga-
ram un dvēselei.

Dagnija Gudriķe.

Pateicību par darbu saņem draudzes vecākā Veneranda Prikule un 
viņas dzīvesdraugs Dainis Lapsa.



7.VĒSTUREAKTUALITĀTES

PIRMĀ MEŽACŪKU AUDZĒTAVA LATVIJĀ - KANDAVAS 
VIRSMEŽNIECĪBĀ

Umulis)
Vānes aptieka (Mārīte Bērziņa)

Cēres pagasts 
„Jaunarāji” (Lidija Ausekle un Rai-
monds Auseklis)
„Kangari” (Antra Gaisa)
„Lauciņi” (Inese un Igors Konovi)

Matkules pagasts 
„Pavasari” (Aina un Juris Dzeņi)
„Krīvi” (Mārīte Freidenfelde un Gun-
tars Brečs)
Līvānu iela 1 (Ilga un Māris Plezeri)

Zantes pagasts 
 „Varavīksnes” (Inita un Valērijs Usi)

„Kalnjāņi” (Elita Gaile un Ivars Osis)
„Ābeles” (Dzintra un Dainis Krauzes)

Kandavas pagasts 
 „Ķuķi” (Skaidrīte un Jānis Rajecki)
„Lūši” (Anita un Jānis Liepas)
„Sniķeri” (Valda un Ivars Kalnozoli)

Kandava 
Rūmenes iela 11 (Līvija un Jēkabs Jā-
kobsoni)
Saules iela 5 (Lūcija un Ivars Sarkani)
Uzvaras iela 26 (Egita un Juris Alksni-
ņi)
 Nominēto sētu saimnieki vienas dienas 
ekskursijā dosies nākamā gada maijā, jo 
šoruden laika apstākļi ekskursijai nav 

pateicīgi,  bet  svinīgā apbalvošana no-
tiks novada zemnieku- uzņēmēju ballē.
Vērtēšanas komisijā strādāja: Alfreds 
Ķieģelis- komisijas priekšsēdētājs, 
Leonārija Gudakovska– komisijas 
priekšsēdētāja vietniece, Guntis Gel-
pers- Kandavas novada domes izpild-
direktors, Maija Jēce- Cēres pagasta 
pārvaldniece, Dzidra Jansone- Matku-
les pagasta pārvaldniece, Daina Prie-
de- Vānes pagasta pārvaldniece, Jānis 
Kālis- Zantes pagasta pārvaldnieks, 
Rita Diduha- Zemītes pagasta pārvald-
niece, Juris Jansons- Kandavas novada 
būvvaldes dārznieks.

Jaunā Kandavas novada ģerboņa 
apspriešanas gaitā nācās sastapties ar 
iebildumiem, ka Kandavas novadam 
nav vēsturiskas saistības ar mežacū-
kām. Tomēr nesen pirmskara Latvijas 
periodiskajos izdevumos izdevās atrast 
informāciju, ka Kandavas virsmežnie-
cības teritorijā – Gravu mežniecībā, kas 
atradās tagadējā Talsu novada Strazdes 
pagastā, bija izveidota pirmā valsts me-
žacūku audzētava Latvijā.   

20. gadsimta sākumā mežacūkas 
Latvijas teritorijā gandrīz pilnībā bija 
izzudušas. Īsi pirms Pirmā pasaules 
kara tās no jauna ienāca no Lietuvas un 
Polijas teritorijas, kā arī kara laikā iz-
lauzās no dažu muižnieku ierīkotajiem 
medību dārziem. Trīsdesmito gadu 
beigās Latvijā jau dzīvoja vairāk nekā 
1000 mežacūkas, lielākoties Kurze-
mē. To skaits bija tik liels, ka dzīvnieki 
spēja nodarīt ievērojamus zaudējumus 
zemnieku kartupeļu dārziem, par ku-
riem Mežu departamentam nācās iz-
maksāt krietnas kompensācijas. Tieši 
tādēļ Kandavas virsmežniecības Gravu 
mežniecībā pēc ārzemju parauga tika 
ierīkota pirmā mežacūku audzētava. 
Ierīkošanas darbus vadīja Strazdes 
mežniecības mežzine Berta Mežma-
liete, kas bija viena no divām tālaika 
Latvijas mežzinēm – sievietēm. 1937. 
gada beigās 500 ha lielajā Gravu mežā, 
kur auga daudz ozolu, ar ozolzīlēm tika 
ievilinātas vairāk kā 100 mežacūkas, un 
tad mežs iežogots ar 1,05 m augstu cin-
kotu stiepļu žogu uz ozola stabiem. Lai 
mežacūkas neatstātu aploka teritoriju, 
tās visu ziemu baroja ar kartupeļiem, 
ozolzīlēm un gaļu. Ozolzīles savāca 
paši mežniecības darbinieki, bet gaļas 
krājumu veidoja par lētu naudu iepirkti 
sešdesmit veci zirgi, tā dēvētie ādaiņi. 

Līdz gada beigām izveidoja milzīgu 
mežacūku dārzu ar 13 km garu žogu, 
kura uzstādīšana izmaksāja 35 000 Ls. 
No lielā cūku bara ārpusē bija palicis 
tikai viens kuilis, kurš tomēr uzturē-
jās aploka tuvumā. Tika aprēķināts, ka 
mežacūku barošana dārzā izmaksās 
1380 Ls gadā, kurpretim kompensāci-
jās zemniekiem nācās izmaksāt 7000 Ls 
gadā. Aplokā tika uzcelts arī mednieku 
namiņš. 

1938. gada maijā mežacūku pulku 
papildināja aptuveni 60 sivēni. Daļa 
mežacūku izlauzās no aploka, tomēr 
pēc kāda laika atgriezās, kas liecināja, 
ka dzīvnieki aplokā jutās labi. Meža-
cūku gaļu, kuras vērtība bija ap 300 Ls 
par 100 – 150 kg smagu dzīvnieku, sāka 
pieprasīt gan vietējā, gan ārzemju tir-
gū. Līdztekus mežniecības darbinieku 
veiktajai medīšanai Gravu mežacūku 
dārzā tika piedāvātas arī medības par 
maksu. 1938. gada novembrī zem-

kopības ministrs J. Birznieks noteica 
samaksu par mežacūku parkā nošau-
tajām cūkām – 0,70 Ls par medījuma 
kilogramu. Par pūdeli jeb netrāpītu šā-
vienu bija jāmaksā 10 Ls. Daļu nošauto 
mežacūku, tāpat kā fazānus no valsts 
fazānu audzētavas Ķemeros, Mežu de-
partaments piegādāja tirdzniecības �r-
mai “Kuzubovs“ un Armijas ekonomis-
kajam veikalam Rīgā. 

Mežacūku dārzs ātri kļuva arī par 
populāru tūrisma objektu. Daudzi in-
teresenti novēroja mežacūkas, sēžot 
kokos pie barošanas vietas. Nav zināms 
par mežacūku dārza likteni Otrā pa-
saules kara laikā, tomēr var pieļaut, ka 
padomju varas gados tas kļuva par pa-
matu varasvīru iecienītajai Gravu me-
dību un atpūtas bāzei.   

 Agris Dzenis
 Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks 

Kandavas virsmežzinis V. Saulītis pie mežacūku dārza vārtiem. Attēls no žurnāla 
”Mednieks un Makšķernieks”, Nr. 9, 1938.g.



8. NOVADA STĀSTI PROJEKTI

KAMĒR DZĪVO, TIKMĒR CERI

Biedrības „Kandavas Partnerība” paziņojums

Viesojāmies pie Aivara Žiedas Vā-
nes pusē, lai apskatītu viņa mājražo-
šanas uzņēmumu.

     Aivars pastāstīja, ka viņa rūpals- 
kūpinājumu un desu ražošana, nekādi 
nevar konkurēt ar desu cehu produkci-
ju un lielām ražotnēm. „Desu cehs at-
brauc uz tirgu ar savu lēto gaļu un pir-
cējs to, protams, nopērk labāk kā ma-
nējo, kas maksā dārgāk. Man pat situēti 
cilvēki sacījuši, lai nolaižu cenu saviem 
ražojumiem. Viņš piebrauc pie tirgus 
„krutajā”  džipā un grib iepirkties pa 
lēto. Bet man jau tās cūkas pašas desās 
nelien, darbs jāieliek, garšvielas, kūpi-
nāšana, malka, laiks, viss jāsaskaita”. 

Arī cūkas viņš audzējot pats, pašreiz 
gan kūts esot tukša, bet tūlīt iepirkšot 
kādas 60 gabalas. Savulaik Aivars viens 
pats ticis galā arī ar nobarojamiem 320 
rukšiem(gadā).

Kūpinot viņš savu produkciju atka-
rībā no tā, kāds ir pieprasījums. Varot 
nokūpināt daudz. Vedot mūs izrādīt 
savu kūpinātavu, Aivars pastāsta, ka  
gaļa un desas žāvējas atkarībā no laika 
apstākļiem, no kuras puses vējš pūšot. 
Ja no klajuma puses iepūšot, tad ātrāk, 
ja no kūts un mājas puses, tad divreiz 
ilgāk. Laika intervālā tas esot no pie-
cām līdz desmit stundām, un pat ilgāk. 
Tikko tu pats neesi klāt, aizbrauc kaut 
vai uz Tukumu kādās darīšanās, uguns 
ir izkurējusies un apdzisusi, jākurina 
pa jaunam, un process jāsāk gandrīz 
no sākuma. Aivars žāvējot desas, cūk-
gaļu, ribiņas un vistas, varot nožāvēt arī 
zivis, piemēram, karpas no sava dīķa. 
Kad jautāju, pēc kādas receptūras viņš 
marinē vistas žāvēšanai, Aivars atklāj, 
ka marinējot medū un garšvielās, nu tā,  
lai būtu garšīgi. „Un teikšu atklāti, man 
pašam arī tā gaļa garšo.”  

Un esot jau tikai normāli, ka desu 
cehu produkcija atšķiras no viņējās. Ja 
cehā strādā 20 līdz 30 cilvēku, kuri grib 
pelnīt normālu algu, tad vadītājam kaut 
kas lietas labā jādara. Iepērk lētāku gaļu 
un mēģina „lētāk”  kūpināt.  Neesot 
jau tā lētā gaļa negaršīga, pat „pumpē-
tā” esot normāla, nevajagot tikai pirkt 
priekš nedēļas, bet katru otro dienu 
svaigu. „Kad es saku, ka manas cūkas 

urkšķ bez akcenta, to neviens neņem 
vērā, visi grib lēti pirkt. Jautājums tikai, 
cik labi?!” 

Amerikā, piemēram, tā internetā 
bijis rakstīts, cūkas gaļu, kura barota ti-
kai ar ozolzīlēm, varot nopirkt par 200 
dolāriem kilogramā. Bet tur esot ga-
rantija, ka tā ēdusi tikai zīles. Arī viņš 
varētu cūku barot kaut ar putukrējumu, 
bet tikai vispirms jānoslēdz līgums ar 
konkrēto pircēju un iepriekš nauda jā-
iekasē, jo pēc tam jau vairs nebūs, kas 
maksā.

Kad jautāju, kāda tad peļņa sanāk, 
Aivars smejas, ka 0,000 jau būšot, jo 
desmit gadus strādājot, sakrāt mājas 
jumta nomaiņai viņam nav izdevies.

”Pasaki ārzemniekam, ka tu šitā 
raujies un nevari sapelnīt normālai 
dzīvei, viņš to nesapratīs. Esmu runā-
jis arī ar mūsējiem, latviešiem, kas uz 
to pašu Īriju aizbraukuši. Ja vien man 
būtu valoda, es arī būtu prom un tir-
gotos ar gaļu tur. Atbraucot viņi stāsta 
kādā cenā tur esot gaļa, es pat lielajos 
gadatirgos tādu cenu nevaru uzlikt. Pie 
mums par tādu naudu nepirks neviens, 
un arī nav spējīgs nopirkt, vienkāršais 

latvietis noteikti, nē. Viņi tur uzliek 
desai cenu astoņi lati, un pērk, manām 
desām cena ir 4,50 un es lieku iekšā 
karbonādi un šķiņķi, un tas nav nor-
māli. Ja tā piemetam, tad es tirgoju zem 
svaigās gaļas cenas, bet man taču zaļu-
mi arī  jānopērk, garšvielas jāliek klāt, 
gaļa jāsamaļ, jāiepilda desās, jānožāvē.” 

Aivara žāvējumi tirgū maksājot no  
trīs septiņdesmit līdz seši piecdesmit, 
vistas četri piecdesmit kilogramā. Bet 
galvenais rādītājs jau ir un paliek cil-
vēks, ja viņam garšo, tad viņš pērk.

„Es varētu ļoti daudz ko saražot, 
mājas konservus, marinētas sēnītes, 
kompotus likt, sulas spiest, ievārījumus 
vārīt..., bet mūsu valsts nenāk pretī 
mājražotājam, ar savām  prasībām un 
nepieciešamajiem līdzekļu ieguldīju-
miem, visas labās idejas tiek nokautas 
momentā. Cik ilgi tā būs, un vai kādreiz 
būs savādāk?! 

Domāju, ka nē,  bet kas to zina-  ka-
mēr dzīvo, tikmēr ceri, vai ne?!”

„Kalnājos” viesojās
 Skaidrīte Šneidere un 

Dagnija Gudriķe

Aivars Žiedas savā kūpinātavā.

Biedrība „Kandavas Partnerība” 
izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Rīcī-
bas programmas Eiropas Zivsaimnie-
cības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007.– 2013.gadam pasākuma “Teri-
torijas attīstības stratēģiju īstenošana” 
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai, atbilstoši  2009.
gada 27.janvāra MK noteikumiem 



9.PROJEKTI SPORTS

SEPTIŅAS MEDAĻAS KANDAVAS NOVADA SPORTA SKOLAS 
JAUNAJĀM VIEGLATLĒTĒM

 IEVA ANNIJA STEPIŅA, IZCĪNA BRONZAS MEDAĻU EIROPAS 
JAUNIEŠU UN BĒRNU SPĒLĒS VIEGLATLĒTIKĀ 

Ieva Annija „noprovē” bronzas stiprumu

Nr.78  „Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā 
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasāku-
miem zivsaimniecībai nozīmīgo terito-
riju attīstības stratēģiju īstenošanai”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas 
laiks – no 2013.gada 16.oktobra līdz 
2013.gada 16.novembrim.

Pieejamais publiskais �nansējums 
6. kārtā: 36 493,32  LVL

Projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 
2013.gada 16.novembrim  plkst.16:00 
biedrības „Kandavas Partnerība” birojā 
Talsu ielā 11, Kandavā, tel.28390394. 

6. projektu konkursa kārtā projektu 
iesniegumu  pieņemšana notiks sekojo-
šās rīcībās:

1.Rīcība „Atbalsts teritorijas labie-

kārtošanas pasākumiem” – pieejamais 
�nansējums 1504,37 LVL. Mērķis – at-
balstīt vietējai sabiedrībai nozīmīgus 
teritorijas labiekārtošanas pasākumus 
Kandavas Partnerības teritorijā. Aktivi-
tāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecī-
bas darbības, atjaunošana un attīstība”.

2.Rīcība „Atbalsts tūrisma un ziv-
saimniecības attīstībai Kandavas Part-
nerības teritorijā”- pieejamais �nansē-
jums 34 988,95 LVL. Mērķis – atbalstīt 
tūrisma attīstību un zivsaimniecības at-
tīstību Kandavas Partnerības teritorijā. 
Aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūris-
mu saistītas maza mēroga infrastruktū-
ras un pakalpojumu attīstība”.

Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, to 
plānotajām darbībām, projektu vērtē-
šanas kritērijiem un minimālo punktu 

skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai 
par projekta iesniegumu ir iespējams 
iepazīties Lauku atbalsta dienesta mā-
jas lapā: www.lad.gov.lv un biedrības 
“Kandavas Partnerība” mājas lapā: 
www.kandavaspartneriba.lv, kā arī 
biedrības  „Kandavas Partnerība” biro-
jā Kandavā,  Talsu ielā 11. Kontaktper-
sona: Inta Haferberga, kontakttālrunis 
28390394; e-pasts; intaha@inbox.lv . 

Projektu iesniegumus var iesniegt 
arī elektroniska dokumenta formā, pa-
rakstītu ar drošu elektronisko parakstu 
un apliecinātu ar laika zīmogu Elek-
tronisko dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms 
Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu 
lad@lad.gov.lv

10.un 11. septembrī Čehijas pilsē-
tā Brno norisinājās Eiropas jauniešu 
un bērnu spēles vieglatlētikā, kurās 
teicamus rezultātus uzrādīja Kandavas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas  ta-
lantīgā vieglatlēte Ieva Annija Stepiņa. 
Ieva Annija startēja  bumbiņas meša-
nas disciplīnā un  spēja izcīnīt bronzas 
medaļu ar personisko rekordu 38metri 
30cm.  Vispirms Ieva Annija pieda-
lījās kvali�kācijas sacensībās, kurās 
konkurence bija pamatīga- startēja 61 
dalībniece. Lai tiktu pamatsacensībās, 
vajadzēja būt pirmajā astotniekā, ko  
Ieva arī izdarīja, uzrādot ceturto labāko 
rezultātu. 

Nākošajā dienā notika �nālsacensī-
bas, kurās startēja astoņas labākās da-
lībnieces. Ievai Annijai izdevās ļoti labs 
pirmais  mēģinājums, kurā viņa  sa-
sniedza savu personisko rekordu 38,30 
metri, kas ļāva kopvērtējumā izcīnīt 
bronzas medaļu.

Vēl Kandavas novada BJSS koman-
das sastāvā sacensībās piedalījās Loreta 
Štoferte, Liene Nagle, Agnese Besikirs-

ka, Valerija Kuzmicka, Krista Dankere, 
Līva Besikirska.

Pavisam sacensībās piedalījās tur-

pat 1500 dalībnieku no deviņām val-
stīm.

20.septembrī Kandavas BJSS jaunās 
vieglatētes uzrādīja ļoti labus rezultātus 
pēdējās rudens  sacensībās Ogres no-
vadā  „Iesildāmies rudenim 2013” D 
grupā, atvedot mājās septiņas medaļas. 

Tāllēkšanā labāko rezultātu uzrādī-
ja Agnese Besikirska, kura ar rezultātu 

3.70 m izcīnīja  zelta medaļu.  Savukārt, 
Ieva Annija Stepiņa lodes grūšanā  ie-
guva augsto 2.vietu ar rezultātu 8,97, 
bet Liene Nagle lodes grūšanā izcīnīja 
3.vietu ar rezultātu  8,34m.

 Ļoti labus rezultātus jaunās vieglat-
lētes parādīja stafetē 4x100 meitenēm, 

kur piedalījās Loreta Štoferte, Agnese 
Besikirska, Ieva Stepiņa un Liene Nagle 
– ieguva  2.vietu un mājās atveda sud-
raba medaļas.  

Kandavas novada sporta 
skolas direktors 

Indulis Matīss  



10. PASĀKUMI

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

PAR KANDAVAS NOVADA MĀJVIETU VĒSTURES KONKURSU 
“VIETA DZĪVOŠANAI”

KULTŪRA UN 
IZKLAIDE

9.oktobrī
17:00 – Kļavu lapu cepuru 
darināšana – Amatniecības 
centrā
19:00 „Viena mirkļa 
dēļ…” Vara Vētras koncerts 
– Kandavas kultūras namā
10.oktobrī
15:00 – Kļavu lapu cepuru 
darināšana – Vānes kultū-
ras namā
12.oktobrī
14:00 – Ražas balle nova-
da senioriem- Pensionāru 
dienas centrā
15.oktobrī; 17.oktobrī
16:00 Keramikas nodarbī-
ba- Amatniecības centrā
16.oktobrī
17:00  - Pogu darbnīca – 
Amatniecības centrā
18.oktobrī
22:00  Disko ballīte „Tiem, 
kas vēl var…”  - Kandavas 
kultūras namā
19.oktobrī
15:00 Jauktā kora „Pa 
saulei” koncerts „Pa ce-
ļam uz Barselonu” – Zan-
tes kultūras namā
19:00  Kandavas novada 
Teātra ražas svētki – Mat-
kules kultūras namā
19:00 – Biedrības „Vara-
vīksne” 5 gadu jubilejas 
balle- Pensionāru dienas 
centrā
20.oktobrī
11:00 Radošā darbnīca 
„Šis un tas par adīšanu un 
dzijām”- Zantes kultūras 
nams
23.oktobrī

17:00  - Filcētu kreļļu 
darbnīca – Amatniecības 
centrā
19:00 – Mana kaķa die-
nasgrāmata – Stand-up 
komēdija pieaugušajiem ar 
Jāni Jarānu- Kandavas kul-
tūras namā
13:00 Tematiskā ēdienu 
pēcpusdiena „Rudens vel-
tes”- Zantes kultūras nams
19:00  Veselības 
vingrošana(pirmā nodarbī-
ba) – Zantes kultūras nams
24.oktobrī
14:00 Lasītāju klubiņa pa-
sākums” Krēslas stundā 
kopā ar grāmatu” – Kan-
davas pilsētas bibliotēka
26.oktobrī
IV Kafijas un tējas svētki 
Kandavā
 21:00 Atpūtas vakars ar 
grupu „Brīvdiena” – Val-
deķu kultūras namā
29.oktobrī; 31.oktobrī
16:00 Keramikas nodarbī-
ba- Amatniecības centrā
29.oktobrī
19:00 “Sievasmātes senču 
laiki” Cēres amatierteātris 
Vānes kultūras namā
6.novembrī
17:00 Tautastērpu darbnī-
ca – Amatniecības centrā
8.novembrī
Mārtiņa gadatirgus Vānes 
pagastā
10.novembrī
Mārtiņtirgus Matkules 
pagastā

SPORTS

10.oktobrī
18:00 Kandavas novada 

čempionāts zolītē- Kanda-
vas sporta hallē
17.oktobrī
18:00 – Kandavas novada 
čempionāts zolītē – Kanda-
vas sporta hallē
21.oktobrī 
20:00 A.Pūces kausa izcī-
ņa basketbolā- S/K Kanda-
va 86- Tukuma SS
23.oktobrī
 18:00 LJBL 1.divīzija 
zēni U-14 grupa- Kandavas 
BJSS- Sigulda
24.oktobrī
18:00 – Kandavas novada 
čempionāts zolītē- Kanda-
vas sporta hallē
25.oktobrī
14:00  LJBL 1.divīzija zēni 
U-14 grupa – Kandavas 
BJSS – Ķeizarmežs (Rīga)
31.oktobrī
18:00 Kandavas novada 
čempionāts zolītē – Kanda-
vas sporta hallē

IZSTĀDES

1. - 31.oktobrim
 Starptautiskā dzīvnieku 
aizsardzības diena Vānes 
pagasta bibliotēka 
1.- 31.oktobrim
 Rakstniekam Albertam 
Belam - 75 Vānes pagasta 
bibliotēka 
1. - 31.oktobrim
Rakstniekam Gunāram 
Cīrulim - 90 Vānes pagasta 
bibliotēka 
1.- 31.oktobrim
 Tēlniekam Kārlim Zā-
lem - 125 Vānes pagasta 
bibliotēka 
2.- 10.oktobrim

 Kandavas novada muzejs atgādina, ka atlicis mēnesis 
līdz Kandavas novada mājvietu vēstures izpētes konkursa 
noslēgumam. Šī konkursa mērķis ir veicināt Kandavas no-
vada iedzīvotāju piesaisti savai dzīvesvietai, iepazīstot tās 
vēsturi. 

  Konkursā var piedalīties Kandavas novada iedzīvotāji, 
kuri iespējami plaši izpētījuši savas dzīvesvietas: lauku sētas, 
pilsētas individuālās vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
vēsturi, ievācot informāciju no dokumentiem, stāstījumiem, 

attēliem un citiem avotiem par zemesgabalu, ēkām, saimnie-
cību, kā arī cilvēkiem un ģimenēm, kuri mājvietā dzīvojuši 
un darbojušies no senatnes līdz mūsdienām. 

Pētījumi iesniedzami Kandavas novada muzejā līdz 2013. 
gada 1. novembrim. Pēc ekspertu komisijas veiktās izvērtē-
šanas labākie darbi tiks apbalvoti. Tiks vērtēta izmantotās 
informācijas ticamība, tās plašums un dažādība, pētījuma 
valodas labskanība, ilustratīvie pielikumi: attēli un kartogrā-
�skie materiāli. 

Starptautiskā dzīvnieku 
aizsardzības diena Kanda-
vas pagasta bibliotēka 
6.- 14.oktobrim
Jubilejas izstāde “Rakst-
niekam Albertam Belam 
- 75” Kandavas pilsētas 
bibliotēka 
6. - 17.oktobrim 
Rakstniekam Albertam 
Belam-75 Kandavas pagas-
ta bibliotēka 
14. - 20.oktobrim 
Jubilejas izstāde “Dzej-
niekam Ziedonim Purvam 
- 90” Kandavas pilsētas 
bibliotēka
8.- 20.oktobrim
„Privilēģija ir redzēt ne-
redzamo” Dāvis Zēbergs 
– zīmējumi – Kandavas 
Mākslas galerijā
20. - 27.oktobrim 
Jubilejas izstāde “Rakst-
niecei Elīnai Zālītei - 115” 
Kandavas pilsētas biblio-
tēka 
21.oktobris – 15.novem-
bris
Laimas Akmentiņas glez-
nu izstāde- izstāžu zālē  
„Vējspārns”
22.oktobris- 12.novembris
18:00 Laikmetīgā Mākslas 
centra projekts, izstāde 
“Tulkojot atsauces” Kan-
davas Mākslas galerija. 
Atklāšana, lekcija, ekskur-
sija pa izstādi 22.10. plkst. 
18:00 
Noslēgums, video pasā-
kums 12.11. plkst. 18:00 



11.KULTŪRA

IEKLAUSIES SEVĪ UN DABĀ 

INESES ZIEMELES GLEZNAS „VĒJSPĀRNĀ”

16.septembrī Zemītes bibliotēkā 
notika Dzejas dienām veltīta pēcpus-
diena „Daba dzejā, dzeja dabā”. 

Uz tikšanos ar Zemītes ļaudīm bija 
ieradies fotogrāfs Raimonds Rēķis.  

Viņš  ar fotografēšanu sācis nodar-
boties pirms kādiem gadiem septiņiem. 

Raimonds pastāstīja, ka viņu uzru-
nājot daba, putni un dzīvnieki. Cilvēki 
viņa fotoobjektīva gaismās nokļūstot  
samērā reti.

Raimonds Rēķis ir tukumnieks no 
1987.gada, bet dzimis 1962.gadā ne-
tālu no Daugavpils. Mācījies Rubenes 
astoņgadīgajā skolā un Bebrenes vidus-
skolā. Vēlāk, kā visi vīrieši toreiz, aizgā-
jis armijā, bet pēc dienesta iestājies un 
arī pabeidzis Daugavpils pedagoģisko 
institūtu. Tukumā divus gadus bijis 
�zikas skolotājs. Šobrīd viņa ikdiena 
paiet dator�rmā „MEANS”, tirgojot bi-
roja tehniku un nodarbojoties ar preču 
pasūtīšanu, pircēju konsultēšanu un ci-
tām darba lietām. 

Atbildot uz uzdotajiem jautāju-
miem, tā starp citu, Raimonds ie-
sprauda arī to, ka viņam patīkot stāstīt 
anekdotes, patīkot arī makšķerēt un iet 

Kandavas kultūras nama izstāžu 
zālē „Vējspārns” apskatāma jūrmal-
nieces Ineses Ziemeles gleznu izstāde.

Varbūt kandavnieki ir  pamanījuši, 
ka jau vairākus mēnešus atkal atvērta 
izstāžu zāle „Vējspārns” Kandavas kul-
tūras namā.

 Izstāžu zāles vēsture stiepjas astoņ-
padsmit gadu garumā, kad „Vējspārns” 
vēra durvis apmeklētājiem. „Vējspārna” 
dibinātāja un tā dvēsele ir Ilzīte Grin-
berga, kura palēnām vien iedibinājusi 
paliekošas tradīcijas, regulāras izstā-
des un tikšanos ar māksliniekiem un 
vēlāk arī Mākslas Plenērus Kandavā. 
Ar daudzveidīgajām mākslas izstā-
dēm, Ilzīte piedāvāja  kandavniekiem  
vienreizēju iespēju, klātienē tikties ar 
pazīstamiem Latvijas gleznotājiem, 
keramiķiem, fotogrā�em. Kādu laiku 
„Vējspārna” durvis bija slēgtas, Ilzīte 
pati teic, ka tas bijis dzīves dažādo pe-
ripetiju dēļ, jo dzīvē jau ir ne tikai bal-
tās, bet arī pelēkās un melnās dienas. 
„Vējspārns” bija, ir un paliks liela viņas 
dzīves daļa.

Prieks, ka izstāžu zāle atkal apdzī-
vota un atvērusi durvis apmeklētājiem. 
Ilzīte Grinberga pastāstīja, ka pašreiz 
atklātā izstāde ir gleznotājas Ineses 
Ziemeles jubilejas izstāde. Viņa šogad 

Raimonds Rēķis, ķerot mirkli.

Ilzīte Grīnberga „Vējspārnā”.

bekot, sevišķi vie-
tās, kur to beku esot 
maz. Vēl viņam, 
protams, patīkot 
ķert un apstādināt 
mirkļus, un bieži 
vien viņš esot nobri-
dies, bet laimīgs.

 Bet pats inte-
resantākais ir viņa 
paraksti zem foto-
grā�jām. Tās ir tā-
das trāpīgu vārdu 
pērles. Pēdējā laikā 
Raimonds sācis arī 
rakstīt tādus garā-
kus prātojumus jeb 
atziņas par savām 
fotogrā�jām. Ieskatam dažas  no tām:

 „Jā, nepazaudēt domu un nepa-
doties ir lieliski, bet pieņemt citu pa-
līdzību un ieklausīties kāda padomos 
ir brīnišķīgi. Viss neiespējamais reiz ir 
iespējams, ja tam ir lemts piepildīties.” 

„Svarīgi ir kādreiz atļauties kādu 
joku, kādu aušību, kas nevienu neaiz-
vaino, tieši otrādi, iepriecina un uzjaut-
rina. Nevar visu dzīvi ar nopietnu seju 

staigāt, kādreiz jau jāpasmaida. Un, ja 
kādreiz nelaikā un nevietā kādi skaļā-
ki smiekli dzirdami, tie tomēr vienmēr 
būs labāki par bēdīgu nopūšanos un 
ļaunu smīnu. Smaidīsim biežāk un krā-
sim smaidu vitamīnus!” 

Tikšanās laikā smaidu vitamīni tika 
krāti daudz, klausoties gan Raimonda 
atziņās, gan anekdotēs par dažādām 
tēmām.

Dagnija Gudriķe

atzīmējot lielu apaļu 
jubileju. 

Inese Ziemele 
dzimusi Rīgā kara 
gados - 1943.gadā. 

1961.gadā viņa 
beigusi J. Rozentāla 
Mākslas vidusskolu, 
bet 1967.gadā Valsts 
Mākslas akadēmiju 
un divus gadus vē-
lāk kļuvusi par Lat-
vijas Mākslinieku 
savienības biedri. 
Beigusi asistentūru 
Tēlniecības un Ar-
hitektūras institūtā 
Ļeņingradā. Desmit 
gadus Inese Ziemele 
strādājusi par peda-
gogu Valsts Mākslas 
akadēmijā sagatavo-
šanas kursos.

Izstādēs māksliniece piedalās jau 
kopš 1967.gada, statistika vēsta, ka 
tādas bijušas pavisam 270. Ineses per-
sonālizstādes, kopskaitā 40, notikušas 
Rīgā, Jelgavā, Viļņā, Tbilisi, Bonnā. Vi-
ņas darbi eksponēti izstādēs Austrijā, 
Vašingtonā, Čikāgā, Parīzē, Tokijā un 
citur plašajā pasaulē.

Inese Ziemele gleznojusi arī Kanda-
vu un vairākas no šīm gleznām apska-
tāmas viņas jubilejas izstādē. 

Dagnija Gudriķe
Izstāžu zāle „Vējspārns”  atvērta 

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un 
piektdienās no plkst. 10:00 – 16:00.
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LĪDZJŪTĪBA

Silvija Ādiņa (1927.) Kandava
Gaida Piņķe  (1929.) Kandava
Uldis Smukkalns  (1948.) Kandava
Valentīna Vaitovska  (1952.) Kandavas pagasts
Lidija Žegalika (1938.) Vānes pagasts
Jānis Dišlers  (1929.) Zantes pagasts
 

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

septembrī reģistrēti mirušie:

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
septembrī reģistrēti 
10 jaundzimušie
Emīlija, Odrija, Paula, 
Alekss, Āris, Kristaps, 
Kristofers, Madars, 
Olivers, Ralfs

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2013.GADA OKTOBRIS

Melns darbs, balta maize,
Un stariņš laimes,
Draugu pulks un veselība,
Lai gadi nedara raizes!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās oktobra jubilārus!

Jūlija Mantaja, Erna Otsone, Mērija Birziņa, 
Modesta Rancāne, Arvīds Brīgeris, 

Zigurds Enģelis, Gaida Daukšta, 
Rasma Dedila, Ņina Horste,Tusnelda Rorbaha,  

Skaidrīte Ērvalde, Andris Freimanis, 
Mirdza Sīpliņa, Valdis Zīlītis, Daina Puhevica, 
Valda Sproģe, Silvija Reinfelde,  Beāte Lozbere, 

Ausma Jansone, Vaira Neimane, Ruta Pone, 
Valdis Pone

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Pēdējo dziesmu tev dziedam klusi,
Dusi mans, dēliņ, dusi…

Dalāmies neizsakāmajās sāpēs ar Ēriku Āboliņu 
dēlu aizsaulē pavadot.

Draugi no Talsu senioru deju kolektīva „Draudzība” 

Seminārs „DARĀM KOPĀ!”  
19.oktobrī no plkst.14.00

Aicinām pirmsskolas vecuma bērnu vecākus, bērnus 
un pedagogus brīvā un draudzīgā atmosfērā iepazīties ar 
dabisko pedagoģiju un latvisko dzīvesziņu.

14.00 Ierašanās, iekārtošanās, iepazīšanās- Vānes pa-
gasta „Apsītēs.”

14.30 – 16.30 Tēma „Raksti zeķēs un cimdos, to no-
zīme mūsu katra ikdienā.”

Brīvā gaisotnē ar tējas pauzēm, pieaugušie varēs tapi-
nāt savus rakstus, bērni savējos – ar pirkstiņkrāsām, bišu 
vaska krītiņiem un sāls mīklu. Līdzās praktiskiem darbi-
ņiem izzināsim par Veļu laiku un novembrī svinamajiem 
Mārtiņiem.

16.30 – 18.00 Gatavosim un  baudīsim sen aizmirs-
tus ēdienus, dažādus dārzeņus.

18.00 - Rotaļas, spēka dziesmas, mīklas.
P.S. Ja iespējams, līdzi ņemam pa kādam dārzenim 

(mums noderēs puķu kāposti, kāļi, rutki) un rakstainos 
sildītājus – zeķes un/ vai cimdus. 

Esam elastīgi: katrs savu laiku plāno pats, ja ir vēlme 
ierasties vēlāk vai doties prom agrāk. Lūdzam iepriekš pie-
teikties pa telefonu 26488418 Gitai

Uz tikšanos! Gaidīsim!Kandavas katoļu baznīcas telpās 
no 21.09.13- 26.10.13. atvērta 

Dinas Ābeles gleznu izstāde „ Tuvāk būt”. 
Izstāde atvērta P.,O.,C.,S. 
no plkst. 11:00 – 16:00. 

Citā laikā varat zvanīt 28334158.

Tiek organizēts brauciens uz Nacionālo teātri 
20.oktobrī plkst. 12:00 izrāde

„Sarkangalvīte un vilks”
Bērnu izrāde ar mūziku, smiekliem un 
dzīvniekiem. Zvanīt Sarmīte 26151106

Mobilais mamogrāfs Kandavā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 28. un 29.oktobrī pie Kandavas sociālā die-
nesta, Jelgavas iela 4a.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta! Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 
86 66 55


