
Ļoti smagi veicās ar projekta “Parka 
pie K.Mīlenbaha vidusskolas labiekār-
tošana” īstenošanu. Iepirkuma rezultātā 
izvēlētais būvnieks, pēc daļējas darbu 
veikšanas, izdomāja būvobjektu pamest. 
Sekoja līguma laušana un jauna būvnieka 
meklējumi, izsludinot iepirkumu. Tikai 
trešajā iepirkumā pieteicās viens preten-
dents, kurš apņēmās iesāktos darbus pa-
beigt par cenu, kas bija būtiski augstāka 
par sākotnējo. Neskatoties uz grūtībām, 
paredzētos darbus izdevās veiksmīgi 
pabeigt. 

Aizgājušā gada pēdējie “rūpju bēr-
ni” ir Vānes pagasta pārvaldes korido-
ru telpu un ieejas mezgla pārbūve un 
Cēres pagasta pārvaldes jumta seguma 
pārbūve. Vānes objekts jau iesākās ne-
veiksmīgi. Iepirkumā uzvarējusī firma 

pēc ilgām pārdomām atsauca savu piedā-
vājumu. Līguma slēgšana tika piedāvāta 
nākošajām divām firmām ar iepirkumā 
piedāvātajām lētākajām cenām. Arī tās 
atsauca savus piedāvājumus. Tika izslu-
dināts atkārtots iepirkums, kā rezultātā 
noslēdzām līgumu ar būvuzņēmēju, kas 
apņēmās darbus pabeigt līdz augusta 
beigām. Tagad ir janvāra sākums, bet visi 
darbi vēl pabeigti nav…. Situācija tāda, 
ka darbu kvalitāti uzrauga pašvaldības 
nolīgts būvuzraugs, kas nepieļauj atkāpes 
no kvalitātes prasībām. Objektā vairāk-
kārt nomainīti strādnieki un pārstrādāti 
nekvalitatīvi veiktie darbi. Pašvaldība jau 
sen bija tiesīga lauzt līgumu ar uzņēmēju, 
tomēr to darījām viena iemesla dēļ. 

Egīls Dude | Domes izpilddirektors |

Šogad neīstenojām Kandavas Ozolā-
ju estrādes kora kāpņu atjaunošanu. 
Iemesls ir pārlieku lielā būvdarbu 
sadārdzināšanās. Ja bijām plānojuši 

49610 Eiro, tad iepirkuma rezultātā saņē-
mām piedāvājumu par gandrīz 108 tūk-
stošiem. Šobrīd ir pārstrādāts tehniskais 
risinājums šo kāpņu pārbūvei, to novien-
kāršojot un samazinot paredzamās izmak-
sas. Ļoti ceru, ka darbus izdosies īstenot 
2019. gada pavasarī.

Pastaigu taku Pūzurgravā Kandavā 
neizveidojām, jo iekavējās projektēšanas 
darbi. Ceru, ka to izdarīsim šajā gadā, vēl 
jo vairāk tāpēc, ka ir paredzēts ES fondu 
līdzfinansējums.

Mazās skolas ielas posmu no Sabiles 
ielas līdz jaunajai katlu mājai neizbūvējām, 
jo šis posms atrodas uz privātīpašnieka 
zemes un ar īpašnieku pašvaldībai 
neizdevās vienoties. Paredzētais 

finansējums tika novirzīts Lapu ielas se-
guma pārbūvei. Tāpat segumu nepārbūvē-
jām Cīruļu un Dzeņu ielās un finansējumu 
novirzījām Lapu ielai. Arī Zīļu ielas posmā 
un Kalnu ielā segumu nepārbūvējām un 
finansējumu novirzījām virsmas apstrādes 
darbiem uz Kandavas pagasta auto ceļa Nr. 
56 Smilškalni – Kandava. Visas šīs finansē-
jumu pārdales ir saistītas ar ceļu būvdarbu 
sadārdzināšanos. Gada sākumā, uz bu-
džeta sastādīšanas brīdi, ir tāmes ar 
vieniem cipariem, bet pēc pus-
gada cipari jau ir citi.
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Viens no mūsu lielākajiem 
izaicinājumiem ir likt 
jauniešiem izkāpt no virtuālās 
dzīves un darboties praktiski

Katru gadu, pieņemot pašvaldības gada budžetu, tiek 
apstiprināts arī attiecīgā gada “Sociālās attīstības un 
ekonomiskais plāns”. Nosaukums varētu likties pietiekami 
sarežģīts un nesaprotams, bet šī dokumenta būtība ir lielāko 
plānoto darbu apkopojums ar tam atvēlēto finansējumu. 
Visiem 2018. gada plānā paredzētajiem pasākumiem un 
veiktajiem darbiem nepieskaršos, pastāstīšu par būtiskākajām 
izmaiņām un mēģināšu pamatot tās.

Par paveikto 2018. gada sociālās 
attīstības un ekonomiskā plāna izpildē

Veiksmīgu Jauno
 2019. gadu!

Turpinājums 2. lpp.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS PAGASTU ZIŅAS

Ir sācies atkal Jauns gads, jauna ceļa sā-
kums! Gribas, lai tas būtu labāks un 
bagātāks par aizvadīto. Aizvadītais 

gads ir bijis ļoti smags, gan darba, gan per-
sonīgajā dzīvē. Saka, ka domām un ticībai 
ir liels spēks. Tāpēc ir jādzīvo ar apziņu un 
pārliecību, ka visi šķēršļi ir pārvarami, līdzī-
gi kā tas ir bijis līdz šim. Smagi ir virzījušies 
būvniecības projekti, un nākas atskārst, ka 
valstī trūkst cilvēkresursu, lai darbus varētu 
veikt termiņā un kvalitatīvi. Tāpat nākas, un 
nāksies atteikties no dažādām iecerēm, jo 
būvniecības cenas aug vēja ātrumā. Strādā-
jot pie budžeta veidošanas ļoti izjūtam ne-
skaidrības valdības veidošanā un attieksmē 
pret lauku reģioniem. Mūsu pašvaldības bu-
džets būs mazāks par iepriekšējo, uzsāksies 
arī aizdevuma atmaksa Mākslas un mūzikas 
skolas būvniecībai. Bet, visvairāk baida in-
ternātvidusskolas finansēšanas iespējas. Tā 
ir prioritāte Nr.1. Kopā ar skolas direktori, 
pārcilvēciskiem spēkiem darām visu, lai šo 
valsts finansējumu saglabātu, un notiktu 
normāls darbs pie skolas reorganizācijas 
plāna. Tomēr, dažiem ministriju ierēdņiem 
šķiet, ka 600 000 eur gadā liels finansējums 
skolas uzturēšanai no pašvaldības budžeta ir 
nieks. Ceram uz jaunievēlētās Saeimas de-
putātu saprātu, jo vēl cīņa nav zaudēta, un 
atbalstu Saeimā jūtam. 

Sāpīgi ir noraudzīties un piedalīties 
radītajā farsā par kartodroma darbību. Ir 
prātam neaptverami, kur un kā, it kā viens 
cilvēks, ņem spēku, sakarus un iespējas, lai 
trase pārstātu darboties uz visiem laikiem. 
Šķiet, šādu pretestību no Kandavas un vi-
sas Latvijas iedzīvotājiem, kad kopumā 
tika savākti 5500 parakstu, lai atjaunotu 
trases darbību, nelabvēļi vēl nebija piedzī-
vojuši. Ceram uz institūciju sapratni un 
likteņa labvēlību. Sāp sirds par aizvadītā 
gada klimata postošo ietekmi uz mūspuses 
zemnieku uzņēmējdarbību, cerot, ka nāka-
mais gads būs labāks, un spēsim atsperties. 
Ir bijušas arī labas lietas un jauki brīži, kad 
jūtam gandarījumu par katru sapostu stū-
rīti un sakārtotu vietu novadā, bet to, lai 
vērtē iedzīvotāji un novada viesi! Ar prieku 
gatavosimies novadnieku dienai, kuru atzī-
mēsim novada svētku laikā, maija nogalē.

Katrs gads nāk ar jaunām iespējām 
un izaicinājumiem, tāpēc šajā gadā novē-
lu prast ieraudzīt mums sniegtās iespējas 
un nepalaist garām brīžus, kad varam da-
rīt kādam labu. Šoreiz, uzrunājot novada 
ļaudis, man īpaši gribētos teikt - dzīvosim 
visu gadu ar domu un laba vēlējuma spē-
ku, ko cits citam sakām, gan Ziemassvētku 
laikā, gan Jauno gadu sagaidot! Apzinā-
simies to domu un vārdu spēku, kas tiek 
veltīts otram. Labo domu nekad nevar būt 
par daudz – vēlēsim cits citam mieru gan 
ģimenē, gan plašajā pasaulē. Veselību un 
veiksmi, mīlestību un sapratni, spēju ie-
klausīties un tikt saklausītam, drosmi uz-
drīkstēties un ieraudzīt to, kas līdz šim bijis 
nepamanīts! Veselība, enerģija, drosme un 
spēks noderēs mums ikvienam, vēlot, lai 
izdodas viss iecerētais Jaunajā 2019. gadā! 
Cerot, ka Cūkas gads nesīs veiksmi!

Sirsnībā, Inga Priede,  
Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Cienījamie Kandavas 
novada iedzīvotāji!

Sākums 1. lpp.
Svaigā atmiņā ir būvnieka meklējumi 

darbu pabeigšanai parkam pie K.Mīlenba-
ha vidusskolas. Saprotu, ka neviens īpaši 
nevēlas turpināt cita iesāktos darbus, labot 
pieļautās kļūdas, bet, ja to darīs, tad jautā-
jums par kādu cenu. Tāpat ir ar garantijas 
uzņemšanos. Šobrīd situācija tāda, ka bū-
vuzraugs darbus objektā ir apturējis. Lī-
gums ar būvuzņēmēju tiks lauzts un tiek 
meklēts cits uzņēmējs, kas iesāktos darbus 
varētu pabeigt. 

Nedaudz citāda ir situācija ar Cēres pa-
gasta pārvaldes ēkas jumta nomaiņu. Sākot-
nēji bija paredzēts mainīt visas jumta kons-
trukcijas un jumta segumu. Uzsākot darbus 
objektā un noņemot izdedžu – skaidu un 
vēl nezināmas vielas griestu pārsegumu 
siltinājumu, atklājās, ka ļoti sliktā stāvoklī 
ir griestu pārsedzes. Konsultējoties ar pro-
jekta autoru, būvuzņēmēju, būvuzraugu un 

būvkonstruktoru, pieņēmām lēmumu pa-
stiprināt griestu pārsedzes ar metāla sijām. 
Tāpat nolēmām veikt grozījumus projektā 
un nemainīt visas jumta konstrukcijas, bet 
tikai tās, kas ir bojātas un visas pārējās pa-
stiprināt. Saistībā ar iepriekš minēto, pro-
jekta autors izstrādāja izmaiņas projektā, 
būvkonstruktors - iespējamos risinājumus 
un veica nepieciešamos aprēķinus, savukārt 
būvnieks sagatavoja darbu tāmes saskaņo-
šanai. Katrai no šīm darbībām bija nepie-
ciešams noteikts laiks, tādēļ tie ievilkās līdz 
gada beigām. Tāpat bija problēmas ar darbu 
kvalitāti, kas pateicoties būvuzraugam tika 
atrisinātas.

Atskatoties uz visu iepriekš minēto, seci-
nāju, ka, pirms iepirkumu slēgšanas, mums 
jāapmeklē potenciālais būvuzņēmējs, jā-
apskata tā īstenotie projekti, jāuzklausa at-
sauksmes, jo vairs nevaram paļauties uz to, 
kas tiek iesniegts rakstiski.

Vēlu veiksmīgu Jauno gadu!
Par citiem paveiktajiem darbiem 

2018. gadā, turpinājums februāra numurā.

Rita Diduha | Zemītes pagasta pārvaldes 
vadītāja |

Paveiktie darbi 2018. gadā.
• Pabeigti būvdarbi Zemītes pagasta 

ceļam Nr.20, “P-121 “Lapsas” P-121” 
• Nodots projekts: “Meža dienas” 

(“Latvijai – 100”)
• Realizēts KNIF projekts “Dari pats!” – 

atjaunoti četri informācijas stendi, Zemītes 
kapsētā kapusvētku norises vietā uzstādīti 
trīs soli, īstenojot ieceri – nodrošināt ie-
spēju apsēsties gados veciem cilvēkiem. 
Divi soliņi uzstādīti pagasta teritorijā, kas 
nodrošina iespēju atpūsties cienījama gadu 
gājuma ļaudīm pa ceļam uz veikalu, pagas-
tu un parkā pie ezera.

• Nosvinēti Zemītes pamatskolas 
170. gadi.

• Zemītes pagasta TN vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Zemīte” piedalījās Dzies-
mu un deju svētkos.

• Uzturēti kārtībā pašvaldību ceļi un 
ielas, sakopta pagasta teritorijas apkārtne, 
pagasta kapsētas.

• Veikti estrādes remonta darbi
• Daļēji apgaismota Pils iela.
• Lepojamies ar saviem cilvēkiem un 

viņu sasniegumiem. Raitis Priede Latvi-
jas – 100. dzimšanas dienā saņem “Kanda-
vas novada Pateicību” par iejūtību, atsaucī-
bu, labdarību un aktīvu līdzdalību pagasta 
un novada sabiedriskās dzīves norisēs.

• Konkursā “Diženi Kandavas Novadā – 
2018” Zemītes pagastā ir divi laureāti: No-
minācija “Sakoptākā zemnieku saimniecība”, 
Ilze un Mairis Zvirbuļi, z/s “Plencneri” un 
“Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums” – Gin-
ta un Ivo Immermaņi, “Tēviņu mājas vīns”.

Paldies par sniegtajiem pakalpoju-
miem: SIA Kandavas komunālie pakal-
pojumi, SIA Kandavas ceļi, SIA ELFA, 
SIA “Elmonte” komercdirektoram Valdim 
Fuksim, Kandavas novada pašvaldības po-
licijai, Valsts policijas Kandavas iecirknim.

Šogad izaicinājumu netrūks – tiks rea-
lizēti aizsāktie projekti un veikti jauni dar-
bi, jaunas ieceres. 

• Turpināsim darbu pie ielu apgaismo-
šanas un ceļu labiekārtošanas.

• Veiksim darbu pie projekta “Apkures 
sistēmas aprīkojuma iegāde un uzstādīša-
na Zemītes baznīcā”

• Budžetā ir iekļauti Zemītes pagasta 
sapņi un vīzijas, šoreiz publiski neinfor-
mēšu par tiem, jo vēlos lai piepildās. 

Novēlu, lai Jaunajā gadā ir spēks un 
drosme piepildīt savus sapņus!

Aizvadītais gads Cēres pa-
gastam bija labiekārtošanas, 
remontu, gaidīšanas “būs vai 
nebūs” gads. 

Maija Jēce | Cēres pagasta pārvaldes 
vadītāja |

Tika īstenoti vairāki projekti. Iz-
veidots stāvlaukums pie Cēres 
pagasta administratīvās ēkas, šo 
projektu īstenoja SIA “Kandavas 

ceļi”. Biedrība “Cēres spēks” Kandavas no-
vada Iespēju fonda projekta “Dari pats” ie-
tvaros izgatavoja puķu kastes, kas pavasarī 
tiks izvietotas stāvlaukuma malās. Tika 
veikta arī grants ceļu Nr.2 un Nr.20 pārbū-
ve, arī šo projektu īstenoja SIA “Kandavas 
ceļi”. Vēl arvien turpinās darbi pie admi-
nistratīvās ēkas jumta nomaiņas un bēniņu 

siltināšanas. Priecīgā ziņa, ka šajā gadā 
tika uzsākti Cēres pagasta un visa nova-
da iedzīvotāju ilgi gaidītie valsts autoceļu: 
Līgas- Zentene- Rideļi, Cēres apvedceļa, 
Cēre- Pilsarāji-Gobas pārbūves darbi, kas 
turpināsies arī šogad ar šķembu seguma 
virskārtas, asfaltbetona seguma ieklāšanas 
un citiem atbilstoši projektam paredzēta-
jiem darbiem.

Šogad Cēres pamatskola turpinās 
dalību starptautiskajā skolēnu projektā 
Erasmus+ “Lasīšana bez robežām”. Mūsu 
prioritāšu sarakstā ir skolas fasādes krāso-
šanas darbi, malkas šķūņa remonts, spor-
ta laukuma kvalitātes uzlabošana, tāpat 
turpināsim pagasta teritorijas sakopšanas 
darbus, iesāktās kultūras dzīves tradīcijas. 
Paldies visiem par Jūsu ieguldīto darbu 
pagasta labā!

Lai Jaunajā gadā ikkatram no Jums ir 
savs sapnis, kas piepildās, savs mērķis, 
kuru sasniegt, un veiksme, kas nepamet!

Aizvadītajā gadā paveikts daudz
Saku lielu paldies par aizvadīto gadu un novēlu visiem Zemī-
tes pagasta iedzīvotājiem bagātu, aizrautīgu un enerģijas pilnu 
Jauno gadu.

2018. gads bija – “būs vai nebūs” gads

Par paveikto 2018. gada sociālās attīstības...
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Esam veiksmīgi iesoļojuši 
2019. gadā. Aizvadītajā gadā 
Matkules pagastā kopīgiem 
spēkiem esam veikuši lielākus 
un mazākus darbus. 

Dzidra Jansone | Matkules pagasta 
pārvaldes vadītāja |

Atjaunots Centra ielas segums 
un ceļa Nr. 24 (Puķes – Vegri) 
pārbūve. Piepildīta jauniešu 
vēlme – sporta laukumā uz-

celta lapene. Piedaloties projektā “Dari 
pats”, kuru finansēja Kandavas novada 
Iespēju fonds ar Kandavas novada domes 
un ziedotāju atbalstu, atjaunots žogs gar 
sporta laukumu. Darbus veica Matkules 
aktīvākie sporta atbalstītāji. Priecāja-
mies, ka izvietoti soliņi pie dīķa, sporta 

laukumā un centra kapos. Kopā mēs va-
ram paveikt daudz labu darba sava pa-
gasta labā. 

Vēlos pateikt lielu paldies mūsu čakla-
jiem zemniekiem, kuri vienmēr palīdz un 
atbalsta. Paldies par sadarbību SIA” Kanda-
vas komunālie pakalpojumi” un SIA “Kan-
davas ceļi “ vadītājiem un darbiniekiem.

Vēlu pagasta un novada ļaudīm laimī-
gu Jauno gadu! Lai sirdsmiers, labklājība 
un prieks mīt katrā mājā!

Ar mirdzošām svecīšu liesmi-
ņām eglītē, mēs šķīrāmies no 
vecā gadiņa. Kāds bija aizgā-
jušais 2018. gads Vānes ļau-
dīm? Man bija žēl šķirties, jo 
gads bija labs. Pastāstīšu par 
to, ko labu paveicām.

Daina Priede | Vānes pagasta pārvaldes 
vadītāja |

Realizējām dažādus projektus. 
Kandavas novada Iespēju fonda 
ietvaros tika izstrādāts projekts 
“Dari pats”, atjaunojām un la-

biekārtojām gājēju celiņu. Pateicoties 
Latvijas Politiski represēto apvienības fi-
nansiālajam atbalstam, labiekārtojām Po-
litiski represēto piemiņas vietu. Ar LAD 
projekta palīdzību un atbalstu tika izvei-
dots bruģēts gājēju celiņš pie pagasta ad-
ministratīvās ēkas. Veicām un joprojām 
turpinām veikt gaiteņa un ieejas fasādes 
remontu.

Par dalību konkursā ”Diženi Kanda-
vas novadā 2018” Vānes pagasta pārvalde 
saņēma Pateicību un šeit sirsnīgus vārdus 
gribu teikt visiem, visiem maniem Vānes 
ļaudīm par atsaucību, par mūsu kopdarbu. 
Māte Terēze vēstījusi, ka svarīgs nav mūsu 
padarītā darba lielums, bet gan mīlestības 

daudzums, ko ieliekam savos darbos, un 
mūsu darbā tika ielikts liels mīlestības 
daudzums.

PALDIES!
Īsumā par to, ko domājam paveikt šo-

gad. Brīvdabas estrādei nomainīsim grīdas 
segumu. 

Tiks veikts darbs pie Vānes pagasta 
ceļa Nr.5 (Vāne-Mehdarbnīcas-Bēlerti). 
Turpināsim darbu pie ielu apgaismošanas. 
Tāpat joprojām turpināsim veikt visus ma-
zos un lielos darbus, kas saistīti ar pagas-
ta labiekārtošanu, teritorijas appļaušanu, 
kopšanu.

Lai mums nezūd apņēmība, lai nepie-
trūkst enerģijas, lai viss, kas iecerēts īste-
notos un lai mums Jaunajā gadā izdodas 
noķert izsapņotos sapņus!

Paldies visiem par sadarbību, par atbal-
stu, par labu vārdu!

Atkal ir pagājis gads un atska-
tāmies uz tajā paveikto. Zantes 
pagastā 2018.gads pavadīts 
Latvijas 100 gades zīmē, kas 
aizsākās ar Baltā galdauta 
svētkiem, kuros pagasta cilvē-
ki kavējās sarunās pie kopīgi 
uzklātā galda. 

Jānis Kālis | Zantes pagasta pārvaldes 
vadītājs |

Kā pirmie Kandavas novadā 
svinējām pagasta svētkus 
“Kad baltos ziedos pavasa-

ris plaukst”. Tāpat kā katru gadu Vasaras 
saulgriežus ciema ļaudis nosvinēja brīvda-
bas estrādē ar komēdiju “Žūpu Bērtulis”, 
kuru iestudēja mūsu pašu ļaudis. 

Esam lepni par mūsu pašdarbības ko-
lektīviem – jaukto kori, jauniešu un vidējās 
paaudzes deju kolektīvu, kas nesa Zantes pa-
gasta vārdu XIII Vispārējos latviešu Dzies-
mu un deju svētkos. 

 Labi gads pavadīts Zantes pamatskolā, 
varam būt patiesi lepni, ka jau vienpadsmito 
reizi skola ir saņēmusi novērtējumu – Zaļo 
karogu par dalību starptautiskajā Ekoskolu 
programmā. 

Patriotiskie Zantes ļaudis 11. novembrī 
Zantes zemessargu vadībā devās Lāpu gā-
jienā, pieminot Lāčplēša dienas notikumus.

Latvijas 100-gadi atzīmējām īpaši svinī-
gi. Tajā tika aicināti piedalīties visi tie pagas-
ta ļaudis, kuri saņēmuši piešķirto augstāko 
novērtējumu – apbalvojumu “Zantes lep-
nums”. Esam pateicīgi par radīto dziesmu 
Zantes pagastam, kura pirmo reizi izskanēja 
svinīgā pasākuma izskaņā. Noslēgumā prie-
cājāmies par sarūpēto uguņošanu un ballīti 
kopā ar “Lustīgo blumīzeri”.

Ceļu infrastruktūras uzlabošanas un 
skolēnu drošības nodrošināšanai pabeigts 
gājēju celiņš no skolas līdz bērnudārzam. 
Septembra mēnesī tas ieguvis jaunu izskatu 
ar kopīgi stādītajām liepiņām par godu Lat-
vijas dzimšanas dienai. 

Priecājamies arī par ceļa renovāciju 
4,5 km garumā no “Dumpjiem” līdz valsts 
autoceļam. 

2019.  gadā plānojam atjaunot asfalta 
segumu Skolas ielā, atjaunot laukumu pie 
kultūras nama, uzstādīt soliņus un atkritu-
mu urnas gar jauno gājēju celiņu kā arī veikt 
kosmētisko remontu Feldšeru punktā.

Vēlos pateikt paldies visiem tiem, kas ie-
guldījuši darbu un laiku, lai varam lepoties 
ar savu pagastu. Īpašs paldies SIA “Kandavas 
ceļi” , SIA “Saltums” , SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi”, SIA “Mežasīļi”, Zantes 
ģimenes atbalsta centram, Zantes pamat-
skolas kolektīvam, Zantes pagasta kultūras 
namam un pašdarbniekiem, “Stropiņa” dar-
biniekiem, Zantes pagasta Feldšeru punk-
tam, pastam, pagasta bibliotēkai, pagasta 
sociālajai darbiniecei.

Vēlos pateikt paldies ikvienam, kurš 
piedalījies Zantes pagasta aktivitātēs, pasā-
kumos un turējis Zantes vārdu augstā godā 
ar savu veikumu. Jaunajā 2019. Cūkas gadā 
vēlu visiem būt radošiem, atsaucīgiem un 
aktīviem savu ieceru īstenošanā!

Lai sirdsmiers un labklājība 
katrā mājā!

Vānes pagasta ļaudīm 
aizvadītais gads bijis veiksmīgs

Vēlu būt radošiem,  
atsaucīgiem un aktīviem!

Tiek stādīta liepiņu aleja Latvijas simtgadei

Zemā pasta pakalpojumu 
pieprasījuma dēļ Kandavas 
novada Cēres pagastā no 
2019. gada 23. janvāra tiek mainīts Cēres 
pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, 
pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. 
Turpmāk Cērē visi pasta pakalpojumi tiks 
nodrošināti līdzšinējā pasta nodaļas adresē 

pagasta padomes telpās Silavās 
katru darbdienu no plkst. 11 līdz 12 
vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos 

saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Cēres iedzīvotāji par pasta pakalpojumu 
saņemšanas iespējām no 2019. gada 23. janvāra 
tika informēti ar īpašiem paziņojumiem savās 
pastkastītēs jau 2018. gada decembrī.

Kandavas novada Cēres pagastā 
pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam 
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2019. gada 5. janvāris

KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 24. JANVĀRĪ NO PLKST. 13.00, 
DOMES SĒDE 2019. GADA 31. JANVĀRĪ PLKST. 13.00

Domes ārkārtas sēdē 2018.gada 
13.decembrī pieņemtie lēmumi

• Apstiprināja papildus darbus projekta “Kandavas 
pilsētas pirmskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ener-
goefektivitātes paaugstināšana” ietvaros par kopējo 
summu 70 736,22 EUR. Uzdeva domes priekšsēdē-
tājai I. Priedei noslēgt: 1) vienošanos ar SIA “AMAT-
NIEKS” par summu 60  871,01 EUR (summa bez 
PVN – 50  306,62 EUR); 2) līgumu ar SIA “ELFA” 
par papildus darbu veikšanu par summu 3927,09 

EUR (summa bez PVN – 3245,53); 3) līgumu ar SIA 
“NIK Drošības Sistēmas”, reģ. Nr. 40003678117 par 
summu 5938,12 EUR (summa bez PVN – 4907,54 
EUR). Papildus darbus, ko veiks SIA “AMAT-
NIEKS” finansēt, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. 
SIA “ELFA” un SIA “NIK Drošības Sistēmas” veica-
majiem darbiem finansējumu paredzēt no pašvaldī-
bas pamatbudžeta. 

Domes sēdē 2018. gada 20. decembrī 
pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports
• Uzdeva Kandavas novada Kultūras un sporta pār-

valdei iesniegt uz 2019.  gada janvāra domes sēdi 
apstiprināšanai kultūras un sporta pasākumu plānu 
2019. gadam.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 21 “Grozījumi 

Kandavas novada domes 2018. gada 25. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 “2018. gada pamatbudžets 
un speciālais budžets”.

• Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 60  871 
EUR ar atmaksas termiņu 10 gadi, ar kredīta devēja 
noteikto procentu likmi, projekta “Kandavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” energoefekti-
vitātes paaugstināšana” īstenošanai, kā arī lūgt Paš-
valdību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi akceptēt aizņēmuma 60 871 EUR 
ņemšanu no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksa tiks 
garantēta no Kandavas novada domes pamatbudžeta 
līdzekļiem.

• Nolēma atļaut atsavināt īpašumu – dzīvokli „Krau-
jas”-3, Zemītē, Zemītes pagastā saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantu. Ne-
kustamā īpašuma – dzīvokļa „Kraujas”-3 atsavināša-
nas veids – nomaksa ar termiņu līdz 3 (trīs) gadiem, 
avanss 10 procentu apmērā no iepriekšējā atsavinā-
šanas paziņojumā norādītās pirkuma maksas, kā arī 
par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus 
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un 
par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu ka-
vējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta ap-
mērā no kavētās maksājuma summas par katru kavē-
juma dienu. Dzīvokļa pārdošanas cena 1800,00 EUR.

• Nolēma atļaut atsavināt īpašumu – dzīvokli, kas at-
rodas „Kraujas”- 4, Zemītē, Zemītes pagastā saskaņā 
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
45. pantu. Nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Kraujas” 
- 4 atsavināšanas veids – nomaksa ar termiņu līdz 3 
(trīs) gadiem, avanss 10 procentu apmērā no iepriek-
šējā atsavināšanas paziņojumā norādītās pirkuma 
maksas, kā arī par atlikto maksājumu pircējs maksā 
sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 
maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto mak-
sājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procen-
tus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma sum-
mas par katru kavējuma dienu. Dzīvokļa pārdošanas 
cena 2300,00 EUR.

• Nolēma atļaut atsavināt dzīvokli, kas atrodas „Krau-
jas”-7, Zemītē, Zemītes pagastā saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantu. 
Dzīvokļa „Kraujas”-7, Zemītē, Zemītes pagastā, Kan-
davas novadā (kadastra numurs 9094 900 0063) at-
savināšanas veids- nomaksa ar termiņu līdz 3 (trīs) 
gadiem, avanss 10 procentu apmērā no iepriekšējā 
atsavināšanas paziņojumā norādītās pirkuma mak-
sas, kā arī par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus 
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas 
daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 
termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par 
katru kavējuma dienu. Dzīvokļa „Kraujas”-7 pārdo-
šanas cena 2100,00 EUR.

• Nolēma atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Sabi-
les iela 8-32, Kandava un uzdot Kandavas novada 
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzī-
vojamo māju privatizācijas komisijai rīkot minētā 
nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. Ne-
kustamā īpašuma Sabiles iela 8-32 izsoles sākumcena 
ir 3550,00 EUR , izsoles solis 100,00 eiro un nodroši-
nājums 10% apmērā no sākuma cenas.

Sociālie jautājumi
• Nolēma izīrēt pašvaldības labiekārtotu trīsistabas 

dzīvokli “Jauda 1”-9, Kandavas pagastā, labiekārtotu 
vienistabas dzīvokli Kūrorta iela 7-20, Kandavā un 
dzīvokli Kūrorta ielā 2 - 45, Kandavā.

• Nolēma izīrēt sociālajās mājās telpas: Liepu iela 9-1, 
Zante, ”Kraujas”-24, Vāne, ”Briedumi”, Matkules pa-
gasts un divas telpas Ķiršu iela 10, Kandava. Uzdeva 
PA “Kandavas novada sociālais dienests” direktoram 
I. Leitartam noslēgt īres līgumus.

Vides un komunālie jautājumi
• Nolēma iznomāt Kandavas novada Kooperatīvai 

krājaizdevu sabiedrībai nedzīvojamo telpu Nr. 3 – 
15,9 m2 platībā, kas ir daļa no Kandavas novada 
domei piederošā nekustamā īpašumā Tirgus lau-
kumā 11, Kandavā, sākot no 2019. gada 2. janvāra, 
nosakot nomas maksu atbilstoši Kandavas novada 
domes iekšējiem noteikumiem „Par nedzīvojamo 
telpu nomas maksu”. Sabiedrībai nodoto nekusta-
mo īpašumu – telpu Nr. 3 Tirgus laukumā 11 drīkst 
izmantot tikai paredzētiem mērķiem un nepaslik-
tinot to stāvokli. Domes izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar Kandavas novada Kooperatīvo krājaiz-
devu sabiedrību par minētās telpas iznomāšanu.

• Nolēma svītrot domes ārkārtas sēdes 2016.  gada 
14. janvārī (protokols Nr. 1 2.§) pieņemtā lēmuma 
„Par nekustamā īpašuma Sabiles iela 22, Kandava, 
Kandavas novads nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
un apsaimniekošanā SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” 6. punktu. Uzdeva izpilddirektoram 
Egīlam Dudem aktualizēt nepieciešamos grozīju-
mus 2016. gada 20.  janvārī noslēgtajā Nekustamā 
īpašuma Sabiles iela 22, Kandava lietošanas un ap-
saimniekošanas līgumā.

Citi jautājumi
• Ievēlēja ar 2019.  gada 7.  janvāri Daigu Gēci par 

Kandavas novada bāriņtiesas locekli.
• Apstiprināja Kandavas novada domes iekšējos no-

teikumus „Par neapbūvēta zemesgabala iznomā-
šanas kārtību Kandavas novadā”, kas stājas spēkā 
2019. gada 1. janvārī. Noteikumi publicēti Kanda-
vas mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldī-
ba – noteikumi, nolikumi, cenrāži.

• Nolēma izbeigt ar 2018.  gada 20.  decembri Ēku 
un būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas 
darbību, kā arī atbrīvot komisijas locekļus Daini 
Grasi, Jāni Jefremovu un Antru Apini no komi-
sijas locekļu pienākumu pildīšanas ar 2018.  gada 
20. decembri.

• Apstiprināja noteikumu “Par Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” 
grozījumus, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. 
Konsolidēti noteikumi publicēti Kandavas mājas 
lapā www.kandava.lv vietnēs – pašvaldība – notei-
kumi, nolikumi, cenrāži un Dzimtsarakstu nodaļa.

• Apstiprināja Domes pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
nolikuma grozījumus, kas stājas spēkā 2019. gada 
1. janvārī. Konsolidēts nolikums publicēts Kanda-
vas mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldī-
ba – noteikumi, nolikumi. 

Informatīvie jautājumi
• Par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes 

locekļa amata kandidātu izvērtēšanas komisijas 
darbu un rezultātiem, vizīti uz Šilali (Lietuva), kā 
arī domes priekšsēdētājas I.  Priedes un izpilddi-
rektora E. Dudes pārskats par paveikto decembra 
mēnesī

Dagnija Gudriķe

Tās sasniegšanai tika 
izvirzīts uzdevums, 
izveidot Kandavas 
novadam raksturī-

gus un vienojošus suvenīrus. 
Tā veiksmīgākai realizācijai 
māksliniece-dizainere Baiba 
Rulle ir izveidojusi Kandavas 
novadam raksturīgu grafisko 
zīmi, kurā attēlotas septiņas 
ozola lapas, kas simbolizē 
Kandavas pilsētu un sešus pa-
gastus. Par pamatu izmantotas vairākas lat-
viešu spēka zīmes – Austras koks, Ausekļa 
un Laimas zīmes. Austras koka zīme simbo-
liskā nozīmē sargā dzimtu, ģimeni, savieno 
ar Dievu, dod spēku un padomu, Ausekļa 
zīme simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu, 
bet Laimas zīme ir veiksmes, svētības un 
laimes simbols. Grafiskās zīmes pamatkrāsa 

ir balta uz olīvzaļa fona vai 
olīvzaļš uz balta fona. Atseviš-
ķos gadījumos izmantojamas 
papildkrāsas  – sarkana, bēša, 
melna. 

Jaunizveidotā grafiskā 
zīme jau veiksmīgi tiek iz-
mantota pašvaldības prezen-
tācijas materiālu, suvenīru, 
afišu un ielūgumu izgatavo-
šanā. Pirmoreiz grafiskā zīme 
tika lietota 2018.  gada nova-
da svētku materiālos – afišās, 
ielūgumos, baneros, kā arī 

novada domes izdotajā grāmatā “Kandavas 
novads”.

Pamatojoties uz augstāk minēto, gra-
fiskā zīme tika iekļauta Kandavas novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par 
Kandavas novada simbolikas izmantošanu”, 
kuru grozījumi tika apstiprināti novembra 
domes sēdē.

Apstiprināta Kandavas novada 
grafiskā zīme
Viena no Kandavas novada attīstības plānošanas dokumenta 
“Kandavas novada attīstības programma 2017.–2023. gadam” 
Rīcības plānā minētajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm ir 
novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides 
uzlabošana.

Kandavas novada domes iekšējie noteikumi „Par neapbūvēta 
zemesgabala iznomāšanas kārtību Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
72.panta pirmās daļas 2. punktu, 73.panta pirmās daļas 
4.punktu un 87.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi „Par 

neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtību Kandavas 
novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Kandavas novada dome (turpmāk – Dome) iznomā (no-
dod lietošanā) tās īpašumā vai valdījumā esošo nekusta-
mo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu, kas nav zemes 
dzīļu izmantošanai vai meža zeme (turpmāk – Zemesga-
bals), kā arī nosaka nomas maksas noteikšanas kārtību un 
aprēķina (samaksas) termiņus.

2. Iznomājamo zemesgabalu bez apbūves tiesībām 
sarakstus publicē interneta mājas lapā www.kandava.lv.

II. Lēmuma par zemesgabala iznomāšanu pieņem-
šanas kārtība un nomas tiesību izsoles nodrošināšana 

3. Lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomā-
šanu vai līguma pagarināšanu pieņem Kandavas novada 
īpašumu pārvaldīšanas komisija (turpmāk – Komisija), 
pamatojoties uz personas iesniegtu iesniegumu Kandavas 
novada domē vai Cēres, Matkules, Zantes, Zemītes, Vānes 
pagastu pārvaldēs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem. 

4. Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu līdz 10 
(desmit) hektāriem uz termiņu līdz 6 (sešiem) gadiem un 
ja pieteicies 1 (viens) pretendents, saskaņā ar spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem lēmumu pieņem Komisija. 

5. Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu virs 10 
(desmit) hektāriem uz termiņu, kas ilgāks par 6 (sešiem) 
gadiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem ak-
tiem lēmumu pieņem Kandavas novada pašvaldības 
īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas 
komisija (turpmāk – Atsavināšanas komisija). 

6. Lēmums par zemes starpgabalu, kas nav iznomā-
jams patstāvīgai izmantošanai, kuram nav nodrošināta 
piekļuve, var tikt pieņemts un iznomāts tikai starpgaba-
lam piegulošo zemju īpašniekiem vai nomniekiem. Izno-
mājot zemes starpgabalu piegulošās zemes nomniekam, 
starpgabala nomas līguma beigu termiņš nedrīkst būt ga-
rāks par piegulošās zemes nomas līguma termiņu.

7. Ja pieteikumu nomāt neapbūvētu vienu un to pašu 
pašvaldības zemesgabalu ir iesniegušas divas un vairāk 
personas, Atsavināšanas komisija pieņem lēmumu par ze-
mesgabala nomas tiesību izsoles rīkošanu. Nomas tiesības 
piešķiramas personai, kura atzīta par izsoles uzvarētāju. 

III. Nomas līgumu noslēgšanas un aprēķina (sa-
maksas) kārtība

8. Personai, kurai, pamatojoties uz Komisijas lēmu-
mu, ir piešķirtas neapbūvēta zemesgabala nomas tiesī-
bas, ir pienākums 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no 

lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt līgumu ar pašvaldī-
bu. Ja minētajā laikā zemes nomas līgums netiek noslēgts 
vai rakstiski paziņots par atteikumu slēgt nomas līgumu, 
tad persona zaudē nomas tiesības uz neapbūvēto zemes-
gabalu, jo uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma 
slēgšanas ir atteicies,un Komisijai ir tiesības pieņemt lē-
mumu par neapbūvētā zemesgabala piešķiršanu nomā 
citai personai. 

9. Zemes nomas līguma termiņi:
9.1. mazdārziņiem, sakņu dārziem Kandavas pilsē-

tā – līdz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt;
9.2. neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma 
„Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 
7.pantam (izņemot zemes dzīļu izmantošanai), kas nepār-
sniedz 1 (viena) hektāra platību - līdz 3 (trīs) gadiem ar 
tiesībām līgumu pagarināt;

9.3. lauksaimniecībā izmantojama zeme bez apbū-
ves tiesībām, kas pārsniedz 1 (viena) hektāra platību, bet 
nepārsniedz 10 (desmit) hektāru platību – līdz 6 (sešiem) 
gadiem  ar tiesībām līgumu pagarināt.

10. Iznomājot neapbūvētu zemesgabalu vai paga-
rinot līgumu, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā 
secībā:

10.1. personai, kura ir pildījusi zemes lietoša-
nas nosacījumus un kurai pret pašvaldību nav nekādu 
parādsaistību;

10.2. personai, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu; 
10.3. personai, kura ir zemesgabala pierobežnieks. 
11. Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķi-

na (samaksas) periods ir kārtējais gads. Nomas maksas, 
pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas termiņš tiek noteikts zemes nomas lī-
gumā. Pēc iesniedzēja lūguma nomas maksas termiņš var 
tikt sadalīts pa ceturkšņiem.

12. Ja tiek iznomāta neapstrādāta zeme, kura apau-
gusi ar krūmiem, kas apgrūtina zemes lietošanu lauk-
saimniecības vajadzībām, iznomātājam un nomniekam 
savstarpēji vienojoties, pirmajā zemes nomas gadā nomas 
maksu var samazināt līdz  - 50 % apmērā, (bet tā nedrīkst 
būt mazāka kā 28 euro gadā, papildus maksājot normatī-
vajos aktos noteiktos maksājumus (nodokļus u.c.).

13. Atsevišķos gadījumos, kas nav atrunāti šajos No-
teikumos, jautājumus par neapbūvētu zemesgabalu nomu 
un nomas nosacījumiem lemj Dome.

IV. Noslēguma jautājumi
14. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 

1.janvārī.
15. Iekšējos noteikumus publicē pašvaldības infor-

matīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”, inter-
neta mājas lapā www.kandava.lv un nodrošina pieejamī-
bu domes ēkā.
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Kopš šī gada augusta, Kanda-
vas novada pašvaldību saista 
oficiāls sadarbības līgums un 
draudzība ar Lietuvas Šilales 
pašvaldību. Draudzība dažu 
mēnešu laikā kļuvusi aktīva un 
dažādos virzienos vērsta. 

Inga Priede; Signe Ezeriņa

Kandavai līdz šim nebija sadarbī-
bas partneru Lietuvā, vienīgi Ža-
gare – Jonišķu reģionā, Eiropas 
Savienības mazo pašvaldību har-

tas ietvaros, kā tas ir ar jebkuru ES pilsētu, 
kas darbojas šajā projektā. Arī šī sadarbība 
ir nozīmīga, jo ar Igaunijas pilsētu Polvu ir 
iesniegts kopīgs projekta pieteikums pārro-
bežu projektā, kas paredz tūrisma objekta 
izveidi vecajā šķūnī pilsētas Promenādē – 
Ozolzīļu manufaktūru. Kandavnieki jau spe-
ciāli nemeklēja partnerus Lietuvā. Sagadījās 
tā, ka mūsu Kandava/COMPOR basketbola 
komanda devās uz draudzības turnīru Lie-
tuvā, kas notika Šilales pilsētā. Kā jau cie-
mos dodoties, aizsūtījām nelielu dāvaniņu 
pilsētas mēram, un atgriežoties puiši atveda 
sveicienus arī no Šilales. Pēc pateicības vēs-
tules nosūtīšanas, iesākās savstarpējā komu-
nikācija. Vispirms Kandavas novadā iera-
dās Šilales domes delegācija, lai iepazītos ar 
mūsu kultūras, sporta un izglītības iestādēm, 
uzņēmējdarbību un tūrisma objektiem. At-
bildes vizīte notika augustā, kad Šilales pil-
sētas svētku laikā tika parakstīts sadarbības 
līgums. Vēlāk Šilales basketbola komanda 
“Lūši” ieradās uz Kandava/COMPOR rīkoto 
pirmssezonas “Ozolzīļu” turnīru. 

Savstarpēja sazināšanās pašvaldību va-
dītāju starpā notiek regulāri. Tā arī mūsu 
valsts svētku simtgades svinīgajā pasāku-
mā, draugi no Lietuvas bija kopā ar novada 
iedzīvotājiem tik nozīmīgajā brīdī, un dā-
vāja brīnišķīgu muzikālu sveicienu grupas 
“Padkava” izpildījumā. Drīz pēc tam seko-
ja ielūgums, pabūt sadraudzības pilsētā uz 
Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumu, 
un pie viena apmeklēt Šilales Kultūras cen-
tru, izglītības iestādes, sporta kompleksu 
un sociālo pakalpojumu dienestu. Vizītē uz 

Lietuvu devās Kandavas novada domes de-
putāti – Signe Ezeriņa, Inna Freiberga, Dai-
nis Rozenfelds, kā arī Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Maruta Balode.

Par vizīti Šilales pašvaldībā, iespaidos 
dalās Kandavas novada domes Izglītības, 
Kultūras un sporta komitejas priekšsēdē-
tāja Signe Ezeriņa: 

“Decembra sākumā pa pieputinātu ceļu 
devāmies ciemos pie draugiem lietuviešiem 
uz Šilales pilsētu. Šilales pašvaldībā mūs sa-
gaidīja priekšsēdētājs Jonas Gudauskas ar 
saviem vietniekiem. Apmainījāmies dāva-
nām un sveicieniem un, pēc siltās sagaidīša-
nas, devāmies vizītēs. Vispirms apskatījām 
viņu ģimnāziju, kas pateicoties Eiropas un 
pašvaldības līdzekļiem, tiek renovēta. Ģim-
nāzijā mūs ar dziesmām sagaidīja vietējais 
ansamblis. Pēc tam devāmies uz mākslas, 
mūzikas un deju skolu, jo viņiem šīs trīs 
skolas ir apvienotas zem viena jumta. Sko-
las direktors, iepazīstinot ar skolu, izteica 
vēlmi, labprāt sadarboties ar mūsu šī profila 
trim skolām, veidojot apmaiņas vizītes, ku-
plinot ar priekšnesumiem dažādus pasāku-
mus Kandavā un mūsējie, savukārt, Šilalē. 
Lietuviešu bērnu kolektīvi labprāt kuplinā-
tu mūsu novada svētkus, koncertējot skvē-
ros vai laukumos. Apskatījām arī sporta 
skolu, kur bija fantastisks baseins. Bet tā 

uzturēšana prasot arī fantastiskus līdzekļus. 
Protams, mēs priecātos, ja šāds baseins būtu 
arī Kandavā, bet tas nav īpaši reāli, ņemot 
vērā mūsu budžeta iespējas. Tālākā vizītes 
gaitā apskatījām sociālo dienestu un krīžu 
centru, kas izvietots vienā ēkā. Turpat ir arī 
istabiņas vientuļajiem senioriem un dienas 
centrs uz kuru nāk cilvēki ar īpašām va-
jadzībām un invaliditāti, viņi nodarbībās 
mācās apgūt dažādas prasmes un īsina savu 
dienu. Uz centru viņus atved un vakarā aiz-
ved mājās. Interesanti ir tas, ka audžuģime-
ņu kustība pie viņiem tikai veidojas un tās 
drīzāk būs tādas kā pusceļa mājas jeb SOS 
mājas. Pēc tam sekoja kultūras centra ap-
meklējums un dienas noslēgumā brīnišķīgs 
pasākums- pilsētas egles ieskandināšana 

pilsētas laukumā. Koncertā dziedāja un 
dejoja bērni, no mazākajiem līdz lielajiem. 
Biju sagatavojusi apsveikumam dzejoli lie-
tuviešu valodā, kuru tad arī nolasīju pie 
eglītes, nododot sveicienus no mūsu paš-
valdības. Un tad sekoja salūts, kas bija vien-
kārši fantastisks.

Uzņemšana bija ļoti mīļa un patiesas sir-
snības apdvesta. Salīdzinot ar mums, Šilales 
pašvaldība ir daudz lielāka, tātad arī viņu 
iespējas plašākas. Mūsu jaunie draugi ir at-
vērti plašākai sadarbībai, un domājams, ka 
mūsu draudzība vērsīsies plašumā un dzi-
ļumā, dzīvojam salīdzinoši tuvos kaimiņos, 
mūs nešķir lieli attālumi, tie pieveicami vien 
nieka trīs stundās, līdz ar to sadarbības ie-
spējas ir daudz lielākas.”

Viss iesākās ar draudzības turnīru

Par Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā atklātā projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultātiem 2017. gadā 
tika uzsākts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), kura ietva-
ros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā 
saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, 
psihologa un citu speciālistu atbalstu).

Inita Tamsone | Projektu vadītāja |

Tagad arī jauniešiem bija iespēja 
sniegt savu ieguldījumu priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanā, īstenojot jaunatnes 

iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot 
neformālās izglītības pieeju. Pirmais projektu 
konkurss tika izsludināts 2018. gada septem-
brī – oktobrī visā Latvijas teritorijā, pašvaldī-
bās, kuras iesaistītas projektā PuMPuRS. 

No 2018.  gada 18.  septembra līdz 
2018. gada 18. oktobrim ieskaitot, Kandavas 
novada dome aicināja jauniešu organizācijas 
iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pietei-
kumus. Projektu fokuss  – skolēni ar risku 
nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas 
palielināšana un aktīvas līdzdalības veicinā-
šana ikdienas dzīvē. 

Kandavas novada pašvaldībai bija pie-
ejams finansējums sešiem projektiem. Viena 
projekta finansējuma apmērs 4600 EUR, ne 

vairāk un ne mazāk, kas 100% tiek nodroši-
nāts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai” Izglītības kvalitātes valsts die-
nesta īstenotajā atklāta projektu konkursā 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projek-
tos” Kandavas novada domē tika iesniegti 
divi projektu iesniegumi.

Biedrība „Kandavas attīstībai” iesniedza 
projektu „Mācīties var arī Tā!” un nodibinā-
jums „Zantes ģimenes atbalsts centrs” pro-
jektu „Atbalsta grupu pasākumu kopums 
Zantes pagasta pamatskolas skolēniem”. 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes da-
tiem mācības pamet vidēji katrs desmitais 
skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu 

ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī 
atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģis-
kās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu 
viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes 
ministrijas veiktajos pētījumos noskaidroti 
biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepa-
beidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un 
uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama 
iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti 
mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, 
materiālie apstākļi, veselības problēmas, dar-
ba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos 
noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji 
mijiedarbojas un papildina cits citu.

Kandavas novada dome vērš uzmanību, 
ka šādi jauniešu projektu konkursi turp-
māk tiks izsludināti vienu reizi gadā līdz 
2022. gadam.

Par jauniešu iesaisti jaunatnes iniciatīvu projektos 

Šilales delegācija Kandavas Promenādē 
novembrī

Signe Ezeriņa Šilales egles atklāšanā

Lietuviešu draugi 100 gades pasākumā Kandavā
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Ināra Znotiņa | Kandavas novada 
muzeja krājuma glabātāja |

Beidzoties Otrajam pasau-
les karam, Latvija atkal 
nonāk Padomju Savie-
nības sastāvā. Intensīvā 

sovjetizācija pirmajos pēckara 
gados balstās uz stipri represīvām 
metodēm. Sovjetizācijas pamatuz-
devumus – privātīpašuma likvi-
dāciju ražošanas, tirdzniecības un 
lauksaimniecības sfērās – veic jau 
līdz 50. gadu sākumam. Kara gadi 
ir darījuši savu, jo vietējo iedzīvo-
tāju ir kļuvis krietni mazāk. Daudzi 
ir devušies emigrācijā uz ārzemēm. 
Meži ir pilni ar dažādiem ļaudīm. 
Tur darbojas ne tikai nacionālie 
partizāni, starp kuriem ir daudzi 
leģionāri un cilvēki, kuri ir sadar-
bojušies ar vācu varu, bet arī ļau-
dis ar visai tumšu pagātni. Latvijā 
sākas strauja industrializācija, kura 
ir pakļauta PSRS interesēm. Arī 
Kandavā uz bijušo mazo ražot-
ņu bāzes veidojas rūpkombināts, 
mašīnu-traktoru stacijas darb-
nīcas (MTS), turpina darboties 
Kandavas pienotava. Trūkst darba 
roku, īpaši speciālistu. Mainās arī 
iedzīvotāju etniskais sastāvs, jo it 
visur ieplūst ļaudis no visas pla-
šās Padomju Savienības. Pilsētā 
katastrofāli trūkst dzīvokļu, lai arī 
nacionalizētajos namos ģimene ar 
vairākiem bērniem spiesti dzīvot 
vienā istabiņā un ir laimīgi par to 
pašu. Laukos sākas kolektivizāci-
ja. Tai sāk gatavoties jau pēc kara, 
tomēr tempi vadībai šķiet pārāk 
lēni. Kā efektīvu līdzekli mērķa 
sasniegšanai 1949. gada 25. mar-
tā izmanto akciju „Krasta banga”, 
uz Sibīriju deportējot vairāk nekā 
42  000 Latvijas iedzīvotāju. Re-
zultātā kolhozos iestājas no 10.2% 
gada sākumā līdz 72% gada beigās 
zemnieku. Tomēr atsevišķas nacio-
nālās kultūras tradīcijas tiek atzītas 
arī no padomju ideoloģijas viedok-
ļa. Tā 1948. gadā atjauno Dziesmu 
svētku tradīciju, piesaistot to Pa-
domju Latvijas gadadienai (21.07). 
Šis laiks ir ļoti smags. Cilvēki ir 
iebaidīti, jo nokļūt pie baltajiem 
lāčiem var ļoti ātri. Cilvēks baidās 
no cilvēka, un stāstīt anekdotes par 
Staļinu un dižo padomju valsti ne 
katrs uzdrošinās.

• 1945. gadā, tūlīt pēc Otrā 
pasaules kara, Latvijā apgrozībā 
atrodas visas PSRS Valsts bankas 
iepriekšējos gados emitētās bank-
notes (červonci) un PSRS Finansu 
ministrijas izlaistās valsts kases zī-
mes (rubļi), kā arī metāla sīknauda 
(kapeikas). To vērtība pa kara ga-
diem ir stipri kritusies

• 1945. gadā Talsu apriņķī sāk 
darboties Kandavas pagasta darba-
ļaužu deputātu padomes izpildko-
miteja (DDP IK) ar administratīvo 
centru Kandavā; pagastā ietilpst 
četras ciemu padomes: Kandavas, 
Aizdzires, Daigones un Līgu

• 1945. gadā darbu atsāk čet-
ri veikali, kuros uz kartītēm var 

iegādāties noteiktas pārtikas un 
rūpniecības preces. Tirdzniecī-
bu organizē Kandavas patērētāju 
biedrība

• 1945. gada maijā darbu atsāk 
Kandavas MTS, pieci agrākie MTS 
darbinieki aktīvi ķeras pie atjauno-
šanas darbiem

• 1945. gada rudenī K. Mīlen-
baha pamatskola pārtop par Kan-
davas vidusskolu. Ievērojamā va-
lodnieka K. Mīlenbaha vārdu gan 
tai atņem. Skolas direktors ir Jānis 
Grīnbergs (1904 – 1982)

• 1945. gada 1. oktobrī Kan-
davā uz valsts arodskolas bāzes di-
bina lauksaimniecības tehnikumu. 
Dibināšanas akts notiek Kandavas 
vidusskolas zālē. Tā organizēšanā 
un pārvaldīšanā lieli nopelni in-
ženierim un tehnikuma pirmajam 
direktoram Kārlis Likumam (1892 
– 1987)

• 1946. gada 1. janvārī Latvijas 
PSR atceļ kara nodokli strādnie-
kiem un kalpotājiem

• 1946. gada 10. februārī no-
tiek PSRS Augstākās Padomes vē-
lēšanas. Jau iepriekšējā gadā sākas 
gatavošanās vēlēšanām. Lielu dar-
bu veic vietējie laikraksti un vēlēša-
nu komisijas. Vēlāk laikraksti ziņo, 
ka Savienības Padomē no Latvijas 
nobalsojuši 98.81 %, Tautību Pa-
domē - 98.93 % vēlētāju, bet kopā 
nobalsojuši 99.16 % vēlētāju

• 1946. gada jūnijā, lai godam 
sagaidītu Līgo svētkus, Kandavas 
komjauniešu dramatiskā kopa ie-
studē brīvdabas uzvedumu „Līgo 
vakars” ar tautiskām dejām un līgo 
dziesmām. Uzvedums notiek Kan-
davas Senču pilskalnā

• 1947. gada 9. janvārī Kan-
davas pilsētas izpildkomitejas sēdē 
pēc Latvijas PSR Brīvprātīgo med-
nieku biedrības Kandavas nodaļas 
pieprasījuma nolemj biedrības 
vajadzībām piešķirt objektu Kan-
davā, Teteriņos, ar tur esošo ēku, 
zemi un ezeru ( zemes lielums ne-
drīkst pārsniegt 2 ha) 

• 1947. gada 24. janvārī Kan-
davas lauksaimniecības tehnikuma 
direktors K. Likums pedagoģiskās 
padomes sēdē ziņo, ka tehnikumā 
mācās: 1. elektriķu kursā 32 au-
dzēkņi, 1. mehanizatoru kursā – 
30, 2. elektriķu kursā – 26, 2.a me-
hāniķu kursā – 26, 2.b mehāniķu 
kursā – 27, 3. mehāniķu kursā – 17 
audzēkņi. 2.a kursā teicamnieks ir 
Ernests Cērpiņš, 2.b kursā – Kārlis 

Busenbergs, bet 3. kursā – Min-
tauts Pumpītis un Ludis Štāls

• 1947. gada 16. februārī no-
tiek Latvijas PSR Augstākās Pado-
mes vēlēšanas. Vēlēšanā piedalīju-
šies 99.75 % procenti vēlētāju. No 
1.323.375 vēlētājiem izrādās, ka par 
nederīgiem atzīst 2394 biļetenus

• 1947. gada 13. maijā Kan-
davas pilsētas izpildkomitejas sēdē 
nolemj nodot Kandavas MTS cen-
trālā ciema ierīkošanai K. Bikšes 
zemes gabalu kopplatībā 25.9 ha 

• 1947. gada 15. novembrī 
Kandavas lauksaimniecības teh-
nikuma direktors Pēteris Kur-
zemnieks (1922 - ?) pedagoģiskās 
padomes sēdē paziņo, ka kā pienā-
kums katram tehnikuma audzēk-
nim ir jāizlasa grāmatas „Jaunā 
gvarde” un „Pulka dēls”

• 1947. gada decembrī Kan-
davas kultūras nama koris beidz 
dziesmu iestudēšanu Padomju 
Latvijas 1948. gada Dziesmu svēt-
kiem; Kandavas kultūras namā no-
tiek pirmais Ārlavas un Kandavas 
apvienoto koru koncerts diriģentu 
Saliņa un E. Tintes vadībā. Kon-
certu ievada P. Barisona „Dziesmai 
šodien liela diena” un J. Ozoliņa 
„Sveiciens Padomju Latvijai”. Kon-
certu kuplina Kandavas kultūras 
nama solistes Nellija Ansonska 
(prec. Bērziņa, 1922 – 2006) un 
Zigrīda Feifere, kā arī koklētājs Ar-
turs Silenieks (1911 – 2006)

• 1947. gada 14. decembrī 
PSRS valdība pieņem lēmumu 
„Par naudas reformu un pārtikas 
un rūpniecības preču kartīšu at-
celšanu”. Reforma paredz rubļus 
un červoncus apmainīt pret jau-
na parauga naudu attiecībā 10:1. 
Visa sīknauda paliek apgrozībā, 
saglabājot to nominālvērtību. 
Vienlaikus atceļ kartīšu sistēmu. 
Komerccenu un kartīšu devu cenu 
vietā nosaka vienotas valsts ma-
zumtirdzniecības cenas

• 1948. gada janvārī notiek 
pirmās okupācijas laika pašvaldī-
bu vēlēšanas. Līdz tam pilsētā un 
pagastos saimnieko kompartijas 
apstiprināti nevēlēti priekšsēdē-
tāji, kas bieži mainās. Padom-
ju vēlēšanas notiek ar milzīgu 

priekšvēlēšanu kampaņu, lai gan 
deputātu kandidāts sarakstā ir tikai 
viens un biļetenos neko nedrīkst 
mainīt

• 1948. gada 19. februārī Kan-
davas pilsētas DDP IK nolemj pie-
šķirt Lielajā ielā 33 (tagad Lielajā 
ielā 31) telpas Kandavas ugunsdzē-
sēju komandai garāžu un citu ne-
pieciešamo telpu ierīkošanai

• 1948. gadā no 19. līdz 21. jū-
lijam Rīgā notiek pirmie Padomju 
Latvijas Dziesmu svētki. To ietva-
ros rīko arī pirmos Deju svētkus. 
Pirms došanās uz Rīgu kori pulcē-
jas savos apriņķu Dziesmu svētkos. 
Dziesmu svētkos piedalās arī Kan-
davas jauktais koris

• 1948. gada 20. augustā no-
tiek Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikuma pirmais izlaidums. 
Tehnikumu beidz 14 tehniķi me-
hāniķi. Diplomus gan saņem pēc 
trīs gadu nostrādāšanas norīkotajā 
darbā. Tikai vienu (D. Brunovski) 
rekomendē tālāk mācīties Latvi-
jas Lauksaimniecības akadēmijas 
Lauksaimniecības mehanizācijas 
fakultātē

• 1949. gada 12. februārī Kan-
davas lauksaimniecības tehnikuma 
pedagoģiskās padomes sēdē pie-
ņem lēmumu visiem skolotājiem 
nekavējoties uzsākt krievu valodas 
pašmācību, lai nākamajā mācību 

gadā starp skolotājiem nebūtu ne-
viena krievu valodas nepratēja

• 1949. gada 25. martā sākas 
masveida deportācijas. No Kan-
davas deportē Štofertu ģimeni: 
Mariannu, Bērtuli, Alīdu, Visval-
di un Gunāru, Olgu, Veltu un Ilzi 
Dzelzgalves, Rasmu Fabriciusu, 
Kārli Busenbergu un Reinholdu 
Šmeldu. 

• 1949. gada 12. maijā Kan-
davas pilsētas izpildkomiteja no-
lemj nodot namu Lielā ielā Nr. 33 
(bijušo ebreju sinagogas ēku) ki-
noteātrim; līdz šim tā ir bijusi „Za-
gotzerno” noliktava. Ēku nolemj 
rekonstruēt un pielāgot kinoteāt-
ra vajadzībām. Kinoteātri nolemj 
saukt „Stars”

• 1949. gadā Mežsaimniecības 
ministrijas Kandavas stādu audzē-
tava ievērojami paplašina savu dar-
bu. Te audzē dažādus augļu kokus, 
košuma krūmus un stādus, kā arī 
dažādas vērtīgu koku šķirnes, au-
dzētavas platība ir 15 ha.

• 1949. gada 12. maija Kanda-
vas lauksaimniecības tehnikuma 
pedagoģiskās padomes sēdē mācību 
daļas vadītājs Jāzeps Korņevs ziņo, 
ka daži audzēkņi pārvietoti, tādēļ 
svītrojami no audzēkņu saraksta: 
no 1. mehāniķu kursa – Maigonis 
Barons, no 2. elektriķu kursa – Zie-
donis Āls, Leons Bērmans, Elmārs 
Eiermanis, no 3. elektriķu kursa – 
Valdis Dzelzgalvis, no 4.b mehāni-
ķu kursa – Kārlis Busenbergs, no 4. 
elektriķu kursa – Ilgonis Ozoliņš un 
Aļģirds Zandbergs 

• 1949. gadā Kandavas lauk-
saimniecības un mehanizācijas 
tehnikums saņem divus STZ-NA-
TI traktorus, arklu, kultivatoru, 
šķīvju kultivatoru, sējmašīnas un 
citus piekabes rīkus, kā arī trak-
toru „Universal” un kombainu 
„Staļiņec”

• 1949. gada 27. decembrī 
Kandavas lauksaimniecības tehni-
kuma pedagoģiskās padomes sēdē 
tiek ziņots, ka ne tikai audzēkņi ne-
prot uzvesties, bet arī skolotājiem 
jābūt par piemēru. Tā, saņemot 
sveicienu no audzēkņa, jānoņem 
cepure, ne tikai nevīžīgi jāpieliek 
roka pie cepures. Direktors aizrā-
da, ka mācību darbnīcu vadītājam 
K. Z. ir nekavējoties jāapgriež mati, 
bet skolotājam V. P jāģērbjas pie-
mēroti padomju skolas prasībām

• 1949. gada 31. decembrī 
beidz pastāvēt apriņķi un pagasti. 
To vietā stājas rajoni un ciemi

1948. gada 
Dziesmu 
svētkos piedalās 
arī Kandavas 
jauktais koris

1945. gadā  
uz ārsta  
Jūlija Šmita 
(1888–1969) 
celtās tuberku-
lozes sanatorijas 
ēkas bāzes iz-
veido Kandavas 
slimnīcu

Kandavas lauksaimniecības tehnikuma darbnīcas. V. Celmiņas 
foto. 1949. gads. KaNM 1526

Kandavas vidusskolas jauno naturālistu pulciņš. Vidū sēž skolotāja 
Ē. Grundmane (prec. Klindžāne). 1947. gada septembris. KaNM 2411

Kandava simts gados (1918–2018)
Kandavā atkal sākas padomju laiki (1945–1949)
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21. decembrī Rīgā Kanda-
vas neatliekamās medicī-
niskās palīdzības brigāde 
kopā ar citām reģionālajām 
NMPD brigādēm saņēma 
jaunu operatīvo medicīnisko 
transportlīdzekli.

Neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības dienesta (NMPD) au-
toparku kopumā papildinās 35 
jauni operatīvie medicīniskie 

transportlīdzekļi. Jaunās automašīnas pa-
redzētas mediķu brigādēm reģionos. Tās 
pielāgotas braukšanai pa lauku ceļiem un 
kļuvušas modernākas un ērtākas, tā ļaujot 
mediķiem kritiskās situācijās daudz labāk 
palīdzēt pacientiem. 

Šobrīd dienesta rīcībā ir pirmie 14 
auto, kas jau Ziemassvētku laikā nonāca 
pie brigādēm Daugavpilī, Rēzeknē, Tal-
sos, Skrundā, Aizputē, Kandavā, Siguldā, 
Gulbenē, Limbažos, Bauskā, Aizkrauklē 
un Lielvārdē. Decembra beigās, svinīgi no-
dodot reģionālo centru vadītājiem jauno 
transportlīdzekļu atslēgas, NMPD direk-
tore Liene Cipule uzsvēra: “Lai glābtu pa-
cienta dzīvību un stabilizētu viņa stāvokli 
kritiskā brīdī, mūsu auto ir jābūt gan ātram 
un drošam, gan spējīgam pie pacientiem 
nokļūt jebkuros laika apstākļos. Jaunās 
automašīnas ir   pielāgotas braukšanai pa 
lauku ceļiem un aprīkotas tā, lai tajās dro-
ši būtu pacientam un kritiskā brīdī ātri un 
ērti strādāt varētu mediķi”. Automašīnas 

izvēlētas ar visu četru riteņu piedziņu, 
tādas, kas ir viegli un droši vadāmas pa 
grūti izbraucamiem ceļiem – arī sniegā 
un dubļos. Vienlaikus operatīvie medicī-
niskie transportlīdzekļi nodrošina lielāku 
komfortu gan brigādes personālam, gan 
pacientam. 

Demonstrējot jauno auto, Kandavas 
brigādes operatīvā transportlīdzekļa va-
dītājs Aivars Kurzemnieks uzsvēra, ka 
jaunajās automašīnās liela loma atvēlēta 
drošībai. Piemēram, bērnu drošības jostas 
iestrādātas ne tikai nestuvēs, bet arī vienā 
no sēdekļiem, jo var būt noteikti veselības 
stāvokļi, piemēram, nopietni elpošanas 
traucējumi, kad mazākie pacienti slimnī-
cā jānogādā sēdus stāvoklī. Tāpat papil-
dus drošībai auto aprīkots ar atpakaļskata 
videokameru. Arī darba vide mediķiem 
kļuvusi ērtāka. To uzlabot palīdzēja paši 
mediķi, jau pāris mēnešus iepriekš vairā-
kas nedēļas ar īpašiem testa jeb prototipa 
auto dodoties izsaukumos pie pacientiem. 
Pēc izmēģināšanas, balstoties uz NMPD 

brigāžu mediķu un šoferu norādēm, tika 
veikti vajadzīgie uzlabojumi. 

Kandavas brigādes mediķes Kitija Od-
riņa un Gunta Rodzika, kurām jau ir pie-
redze dodoties pirmajos izsaukumos ar 
jauno auto, stāstīja, ka automašīnā veiktās 
izmaiņas būtiski atvieglo un ātrāku pada-
ra mediķu darbu sarežģītos apstākļos, jo 
dzīvību glābšanai nepieciešamais aprīko-
jums tagad novietots parocīgāk. Īpaši no-
vērtētas ir jaunā tipa nestuves, kādas līdz 
šim atradās Rīgas mediķu automašīnās. 
Šo nestuvju augstumu var regulēt dažādos 
līmeņos, lai pacientu būtu ērti pārvietot, 
piemēram, no gultas uz nestuvēm, tāpat 
tās var transformēt, pielāgojoties katrai 
situācijai un pacienta vajadzībām. Jaunie 
operatīvie transportlīdzekļi iegādāti par 
dienestam piešķirtajiem valsts budžeta lī-
dzekļiem. Kopējās izmaksas ir 3,7 miljoni 
eiro ar PVN, kuras ietver gan pēc noteik-
tām prasībām konstruētos un specifis-
ki izbūvētos auto, gan arī to aprīkojumu 
(pacienta nestuves, sēdkrēsls u.c.), OCTA 
apdrošināšanu un līdzekļus transportlī-
dzekļu apkopēm, remontiem un citiem 
servisa pakalpojumiem, kā arī garantiju uz 
četriem gadiem. Ik dienu uz izsaukumiem 
visā Latvijā dodas līdz pat 190 NMPD bri-
gādēm, izpildot ap 950 izsaukumu. NMPD 
mediķu brigādes izvietotas 103 vietās visā 
Latvijā. Steidzoties pie pacientiem un uz 
slimnīcu, viens operatīvais medicīniskais 
transportlīdzeklis gadā nobrauc vidēji ap 
60 tūkstošiem kilometru, bet daudzviet 
Latvijā ir arī tādas vietas, kur brigāžu auto 
gada laikā mēro vairāk nekā 100 tūkstošus 
kilometru.

Kandavas novada dome rīko nekustamā 
īpašuma Sabiles iela 8-32, Kandava, Kandavas 

novads izsoli ar augšupejošu soli
Nekustamais īpašums Sabiles iela 8-32, 
Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 
9011 900 0881), kopējā platība 40,1 m2, pie 
dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 
401/9933 domājamo daļu no būves ar kadastra 
apzīmējumu 9011 001 0661 001 un zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0661.
Izsoles objekta sākumcena 3550,00 eiro, 
nodrošinājums – 355,00 eiro. Izsole ar 
augšupejošu soli notiks 2019. gada 11. februārī 
plkst. 11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 
6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli 
iemaksājama līdz 2019.gada 8.februārim, 
Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. 
LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, 
bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena 
jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz 
pašvaldības kontu.
Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr. 63107365. 
Ar nekustamo īpašumu izsoles noteikumiem var 
iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā 
www.kandava.lv. 

IZSOLE

Kad toreiz 1958. gada  
31. decembrī divi skaisti un 
satraukti jaunieši Rasma un 
Edmunds Kandavas rajona 
dzimtsarakstu birojā teica viens 
otram “jā“ vārdus, vai viņi maz 
varēja iedomāties, ka laimīgi 
nodzīvos kopā  60 gadus, un 
2018. gada 31. decembrī svinēs 
Dimanta kāzas.

Dagnija Gudriķe

Ne pārāk bieži pāriem izdodas 
tik laimīga un gara kopdzī-
ve, kas mērojama dimanta 

smagumā. 
Novada domes priekšsēdētāja Inga Prie-

de, kopā ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
Maiju Zariņu un šo rindu autori, ciemojās 
pie Dimanta kāzu gaviļniekiem Rasmas un 
Edmunda Ķimeņiem 2.  janvāra sniegotajā 
rītā, lai aizvestu tiem sirsnīgus sveicienus, 
ziedus un pateicību par raženo kopā nodzī-
voto mūžu.

Uz jautājumu, vai atceras savas kāzu 
dienas sajūtas pirms sešdesmit gadiem, abi 
gaviļnieki vienā balsī atbildēja – jā! Toreiz, 
tāpat kā tagad, bijuši satraukti par to, kā viss 
noritēs, vai viss būs kārtībā. Kāzās bijis uz-
lūgts daudz viesu, vismaz deviņdesmit, jo tā 
toreiz bija pieņemts. 

Rasma un Edmunds Dimanta kāzu jubi-
lejā apņēmās arī turpmāk saudzēt, atbalstīt, 

cienīt un mīlēt viens otru. Izsniedzot ģime-
nes Goda laulības apliecību, jubilāriem vēlē-
ja veselību un dzīvesprieku, ko sniedz mīļa 
cilvēka tuvums ikdienā un svētku reizē. 

Laulību Rasma un Edmunds toreiz tāla-
jā 1958.gada nogalē nolēmuši slēgt pēc divu 
gadu draudzības, un vaininieks pie tā, ka 
laulājušies gada pēdējā dienā, esot bijis Ed-
munds, viņš tā gribējis. Tagad katrs gads, no 
jauna atnākot, pāršķir lapu arī viņu kopdzī-
ves kalendārā. Savu kāzu jubileju aizmirst 
arī nav iespējams, jo tā ir tieši gadu mijā. 

Rasma un Edmunds izstāstīja kā iepazi-
nušies, kad mīlestības dzirksts starp viņiem 
uzliesmojusi. Edmunds ar mūziku noņē-
mies, spēlējis trompeti, ko 17 gadu vecumā 
apguvis pašmācības ceļā. Tolaik viņa pir-
mie klausītāji bijušas govis un citi mājlopi 

kūtiņā, jo istabā spēlēt neviens neļāvis, tās 
greizās skaņas sākumā pārāk ausīs grie-
zušās. Bet pamazām trompete viņa rokās 
sākusi dziedāt, vēlāk pūtis arī saksofonu, 
iesaistījies pūtējos, braukājuši pa kāzām, 
bērēm, ballēs spēlējot katru nedēļas nogali. 
Kādās kaimiņu kāzās abi arī tā tuvāk iepa-
zinušies. Abi esot viena gada, Rasma savu 
dzimšanas dienu svin aprīlī, bet Edmunds 
augustā. Sākumā tik tā pa jokam, vēlāk jau 
tuvāk sapazinušies, uz kino Rūmenē gājuši, 
uz ballēm. Rūmene jau tolaik bijusi diezgan 
liels kultūras un administratīvais centrs. 
Kāzu diena bijusi silta, bez sniega, to svinē-
juši turpat Griepciemā. Pēc kāzām vēl sešus 
gadus turpat dzīvojuši, Edmunds uz darbu 
Kandavā bieži vien kājām tos kilometrus 
gājis. Edmunds strādājis Kandavas RTS par 

kalēju, Rasma kolhozā “Zelta 
vārpa” bijusi fermas pārzine. 

Ilgās kopdzīves recepte 
esot pavisam vienkārša- ne-
drīkst ilgi naidu turēt, ja sa-
strīdas, ātri viens otram at-

kal piedod un dzīvo tālāk, 
kā nekas nebūtu bijis. Pie-
došana, sapratne un mīles-
tība esot galvenās. Dzīve 
paskrējusi ātri, visur pie-
dalījušies, pa ballēm daudz 
gājuši, radu pulkā, kas vi-
ņiem ir plašs/ Edmundam 
ir četras māsas/, daudz svi-
nējuši. Radi vēl tagad kopā 
turoties, vismaz vienu reizi 
gadā godus rīkojot. Dzīve 
bijusi interesanta. Edmun-
ds par kalēju nostrādājis 

49 gadus, arī šodien daudzi uz ielas satiekot, 
jautā, vai tu vēl ar kalšanu nodarbojies? Visi 
kalumi, kas Kandavā sastopami, arī novada 
domes ieejas kāpņu margas, ir Edmunda 
roku darbs. Domes kāpnes tapušas kopā ar 
dēlu Induli, kurš arī šo darbu mīlējis. Ed-
munds sacīja, ka abi mazdēli arī gandrīz pa 
to pašu līniju darbojoties. Rasmas kundze 
piebilda, ka acu gaišumu gan tā kalšana sa-
beigusi. Tomērt neskatoties uz dažādām ve-
selības likstām, kas nāk līdzi gadiem, dzīve-
sprieku abi nezaudējot. 

Interesanti tas, ka toreiz 1958.gada 
31.  decembrī Kandavā laulību reģistrējuši 
pavisam pieci pāri, bet Dimanta kāzas sagai-
dījuši tikai Rasma un Edmunds. 

Lai Dimanta kāzu jubilāriem veselība un 
dzīvesprieks ir līdzgaitnieks!

Kāzu diena gadu mijā

Kandavas ātrās palīdzības brigāde saņem jaunu auto Kandavas novada 
Kooperatīvā krājaizdevu 
sabiedrība informē
No 2019. gada janvāra birojs atradīsies Tirgus 
laukumā 11 (Vecā Mūzikas skola), 1. stāvā, 
2. kabinetā.
Apmeklētāju pieņemšana: 
Pirmdienās 8.00-12.00 /13.00-18.00 
Trešdienās: 9.00-12.00
Ceturtdienās 8.00-12.00 / 13.00-17.00.
Kontakti: tālr. 26535540, 26451217;  
e-pasts: kandavaskks@inbox.lv

Rasma un 
Edmunds 
Ķimeņi 
1958. gada 
31. decembrī 
savā kāzu 
dienā un 
2019. gada 
2. janvārī, 
atzīmējot 
Dimanta kāzu 
jubileju.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS JAUNIEŠU DZĪVE

Dagnija Gudriķe

Ieva, Tu esi ienācēja Kandavā, strādā 
jauniešu centrā tikai otro gadu. Kas 
ir tava dzimtā puse, kur mācījies un 
kā nokļuvi Kandavā? Kādu mācību 

iestādi esi beigusi, tava profesija?
Esmu dzimusi Dobelē, bērnībā dzī-

voju un mācījos Jūrmalā, taču vasaras 
un ziemas brīvlaikus pavadīju laukos pie 
omes Bēnē, Auces novadā, kur kopā ar 
manu brāli un māsīcām esam ne tikai cī-
tīgi strādājuši lauku darbus, bet visi kopā 
esam gāzuši pamatīgus podus… Vēlāk 
mūsu ģimene pārcēlās uz Jaunolaini, 
Olaines novadā. Sākumā mācījos mazā 
un dikti mīļā Jaunolaines sākumskolā, 
taču līdz ar 5. klasi sāku mācības Olaines 
1.  vidusskolā. Kamēr mācījos, pati biju 
ļoti aktīva jauniete un izmantoju daudz 
piedāvātās iespējas – dziedāju, dejoju, vei-
doju dažādus rokdarbus, vairākus gadus 
biju klases vecākā, aktīvi darbojos skolē-
nu parlamentā, biju skolas avīzes galvenā 
redaktore, rakstīju un īstenoju projektus, 
organizēju pasākumus, kopā ar draudzeni 
dibinājām skolēnu mācību uzņēmumu un 
vadījām mazajiem bērniem rokdarbu no-
darbības, piedalījos dažādos valsts mēroga 
konkursos, Rīgas skolēnu pilī apguvu tek-
stildizaina programmu, piedalījos Eiropas 
jauniešu parlamenta sesijās, brīvprātīgi 
strādāju jauniešu organizācijā Tellus par 
sabiedrisko attiecību speciālisti, piedalījos 
nometnēs un projektos gan Latvijā, gan 
ārzemēs. Pēc Olaines 1.vidusskolas absol-
vēšanas iestājos Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē, kur Tehniskajā fakultātē 
bakalaura studiju programmā mācījos par 
vizuālās mākslas un mājturības skolotāju. 
Paralēli studijām, pamēģināju strādāt gan 
bērnudārzā par audzinātāju, gan skolā par 
interešu izglītības skolotāju, un sapratu, 
ka darbs ar maziem bērniem nav priekš 
manis. Sāku strādāt bērnu sociālās aprū-
pes centrā (jeb tautas valodā bērnu namā) 
par jaunatnes lietu un brīvā laika speciā-
listi, šis tik bija izaicinājums! Lielākoties 
jauniešiem nebija motivācija vispār nekur 
piedalīties, daļai jauniešu bija atkarību 
problēmas, daļa jauniešu bija jau probā-
cijas dienesta un policijas redzeslokā, 
daļa bērnu un jauniešu bija ar fiziskās vai 
mentālās veselības traucējumiem. Nebija 
viegls darbs, taču ieguvu lielisku pieredzi, 
ko joprojām ļoti novērtēju. Jelgavā studē-
ju, strādāju un dzīvoju vairāk kā 4 gadus 
un tad dzīve iegrozījās tā, ka bija nepie-
ciešams darbs Tukuma apkārtnē. Darba 
sludinājumu un piedāvājumu bija daudz, 
Kandavai pieteicos nejauši. Darbs Kanda-
vā sākumā bija kā rezerves variants, taču 
par labu nospēlēja pašvaldības ieintere-
sētība un atbalsts dzīvesvietas nodroši-
nāšanai. Un tā es nonācu Kandavā – sāku 
strādāt par jauniešu centra “Nagla” vadītā-
ju. Paralēli darbam Kandavā studēju ma-
ģistratūrā un vēlāk arī absolvēju Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti ar karjeras 
konsultanta kvalifikāciju, kā arī apguvu 

Izglītības un zinātnes ministrijas apmācī-
bas un ieguvu jaunatnes lietu speciālista 
kvalifikāciju.

Kā esi iedzīvojusies Kandavā? Kā 
Tevi uzņēma mūsu jaunieši, vai uzreiz 
spēji atrast kopēju valodu ar viņiem, jo 
iepriekšējo vadītāju Janu Kašlaju jaunie-
ši bija ļoti iemīļojuši.

Neteikšu, ka man Kandavā iedzīvoties 
bija grūti, bija interesanti. Kandava man 
bija pilnīgi sveša! Nekad neaizmirsīšu savu 
pirmo darba dienu – izdomāju uz darbu 
iet ar kājām un ar telefona navigācijas palī-
dzību. Izglītības pārvaldē, kur mani sagai-
dīja smaidīgi jaunie kolēģi ar sveicieniem, 
ierados sarkaniem vaigiem, aizelsusies un 
slapju muguru, jo pa ceļam apmaldījos 
Kandavas kalnos un lejās. Tad es sapratu, 
ko nozīmē Kandavas reljefs. Man, kā pilsē-

tas freilenei, bija grūti pierast, ka Kandava 
ir mazpilsēta, un ne viss un uzreiz ir pie-
ejams vai nopērkams. Sākumā man šķita 
jocīgi, ka uz ielām un veikalos sveši cilvēki 
mani sveicina, taču tagad es pati sveicinos. 
Kandavā esmu iedzīvojusies, šī ir mana 
miera osta. Kandava ir maza, klusa, mierī-
ga, skaista un ļoti iedvesmojoša vieta!

Sākot darbu jauniešu centrā “Nagla”, 
iepazinos ar jau paveikto, tradīcijām un 
iestrādnēm jaunatnes jomā, sapratu, kas 
vēl jāpilnveido un kādā lauciņā jāpiestrā-
dā. Jā, jauniešiem Jana patika, tādēļ sāku-
mā daļa jauniešu mani uztvēra kā Janas 
konkurenti, tādēļ ar lielu interesi jaunieši 
nāca iepazīties, kas es tāda esmu, ko es 
daru, kā izskatos, kāpēc esmu šeit. Iepazi-
nāmies, atradām kopīgu valodu un līdz šai 
dienai kopā organizējam aktivitātes vai ča-
lojam pie siltas tējas krūzes. Pati esmu jau-
na, aktīva, daudzpusīga un komunikabla, 
līdz ar to man ir viegli atrast kopīgu valodu 
ar jauniešiem. 

Kādi ir izaicinājumi ar kuriem ikdie-
nā saskaries savā darbā jauniešu centrā?

Darbs ar bērniem un jauniešiem ir 
superīgs, divu vienādu darba dienu nav 
un izaicinājumi ir ik uz stūra! Paaudzes 
mainās, mūsdienu vide pilnveidojas, ir 
jāspēj izsekot līdzi jauniešu vajadzībām. 
Ar kolēģēm jauniešu centrā arvien biežāk 
pārliecināmies, ka mūsdienu tehnoloģi-
ju laikmetā, kurā katram cilvēkam ir gan 
reālā dzīve, gan virtuālā dzīve, jauniešiem 
pietrūkst reālās dzīves darbības – vien-
kārša parunāšanās aci pret aci, darboša-
nās ar rokām praktiski, piedzīvojumi un 
emocijas. Mēs sazināmies ar draugiem, 
vecākiem, skolotājiem un svešiniekiem 

virtuāli, taču nemākam sasveicināties vai 
baidāmies uzsākt sarunu reālajā dzīvē. Mēs 
esam redzējuši vairākus rokdarbu vai ēdie-
nu gatavošanas video virtuāli, taču reāli 
mēs nezinām, kur dabūt sastāvdaļas un cik 
tās maksā, kā darboties ar instrumentiem 
un kā sevi nesavainot ar asiem priekšme-
tiem vai karstām iekārtām. Mēs esam re-
dzējuši virtuālas bildītes ar skaistiem dabas 
skatiem un iedvesmojošiem pārgājieniem, 
taču reāli nezinām, kā izmantot karti un 
kompasu, kā iekurt ugunskuru, kā uzbū-
vēt telti, kā sakrāmēt pārgājiena somu, kā 
sagatavoties dažādiem laika apstākļiem. 
Mēs protam virtuālajā dzīvē savas emoci-
jas izteikt ar smaidiņiem, taču reālajā dzīvē 
mēs nesaprotam, ko darīt dusmās, priekos, 
bēdās, mīlestībā. Līdz ar to viens no mūsu 
lielākajiem izaicinājumiem ir likt jaunie-
šiem izkāpt no virtuālās dzīves un darbo-
ties praktiski. Tāpēc arī piedāvājam pēc 
iespējas dažādākas aktivitātes, lai jaunieši 
darbotos pēc iespējas daudzpusīgāk.

Zinu, ka Tev ir daudz hobiju un ie-
mīļotu nodarbošanos no darba brīvajā 
laikā? Pastāsti sīkāk par tiem.

Man ļoti patīk radoši darboties –šuju, 
veidoju, zīmēju, gleznoju, bildēju, darinu 
rokdarbus. Periodiski mainu tehnikas un 
ik pa brīdim uzpeld jauna radoša ideja, ko 
gribas īstenot. Man patīk un padodas ēdie-
nu gatavošana, cepu gardas kūkas, kliņģe-
rus, pīrāgus un citus gardumus, ko ģimene 
un draugi slavē. Es skrienu 5-15 km, pie-
dalos arī dažādās skriešanas sacensībās. 
Pateicoties skriešanai, iepazinu Kandavu 
un tās apkārtni, jo pētīju karti, shēmo-
ju maršrutus un izskrēju visas ieliņas un 
lauku ceļus. Studiju laikos sāku un jopro-
jām turpinu dejot tautas dejas, arī šobrīd 
dejoju tautas deju ansamblī un gatavojos 
koncertiem. Pēdējā laikā ir sanācis daudz 
ceļot, pavisam nesen atgriezos no divu ne-
dēļu piedzīvojuma Nepālā Himalaju kal-
nos. Kā arī vasaras sezonā ķeru sauli, vēju 
un mieru uz sava violetā mocīša.

Vai esi nolēmusi Kandavā uzkavēties 
ilgāk? 

Pagaidām no Kandavas prom negra-
sos doties, taču nekas nav akmenī kalts, 

jo kādus jokus liktenis man ir sagatavojis, 
nemāku teikt…

Pastāsti par plāniem un izaicināju-
miem turpmākajā darbā ar jauniešiem!

Viena no aktualitātēm jaunatnes jomā 
Eiropā un Latvijā ir mobils jaunatnes 
darbs. Man prieks, ka bijām vieni no pir-
majiem Latvijā, kas sāka darbu ar pagastu 
jauniešiem, nodrošinot līdzvērtīgas iespē-
jas kā pilsētas, tā lauku reģiona jauniešiem. 
Sākumā mēs paši braucām pie pagastu jau-
niešiem, taču tagad mūsu novada jaunie-
ši paši organizē sev aktivitātes. Varu tikai 
paslavēt šos jauniešus – plāno aktivitātes, 
sagatavo afišas, raksta tāmes ar nepiecieša-
majām lietām, saskaņo pasākumu ar skolu 
direktoriem vai kultūras namu vadītājiem, 
sazinās ar jauniešiem un īsteno ieplānoto. 
Tas ir ļoti liels solis uz priekšu! Taču ne 
visos pagastos mobilais jaunatnes darbs 
noris, līdz ar to mūsu izaicinājums ir ie-
kustināt šos pasīvos pagastus. Ceram, ka 
izdosies! Lepojos ar to, ka pie mums brauc 
ciemos citu novadu jaunatnes darbinieki, 
lai iepazītos ar mūsu labo prakses piemē-
ru mobilā jaunatnes darbā un pilnveidotu 
jaunatnes darbu savos novados vai jaunie-
šu centros.

Kādi Tev liekas mūsu jaunieši? 
Vai jauniešu centriem ir nākotne tavā 
skatījumā?

Mēs visi zinām teicienu “Jaunieši ir 
mūsu nākotne”, līdz ar to darbs jaunat-
nes jomā bija, ir un būs vienmēr aktuāls. 
Protams, tendences, formas un metodes 
mainās, taču jaunatnes darba būtība pa-
liek. Jauniešu centrs ir labs ierocis darbam 
ar jaunatni, tai skaitā tam, lai pašvaldība 
atbalstītu jauniešus un viņu iniciatīvas. 
Mūsdienās jauniešiem arvien vairāk sagā-
dā grūtības atbildēt uz jautājumu “Ko es 
gribu?”, līdz ar to mums, jaunatnes darbi-
niekiem, arvien grūtāk ir noteikt jauniešu 
vajadzības, ja pat paši jaunieši tās neprot 
nosaukt. Kandavā jauniešiem tiek piedā-
vātas ļoti daudzas iespējas un man patiess 
prieks, ka jaunieši tās izmanto! Kanda-
vas jaunieši arvien vairāk sevi pierāda 
kā praktiskas, daudzpusīgas un sirsnīgas 
personības.

Kā būt savējam jauniešu vidū
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā  
“Labākais darbā ar jaunatni 2018” uzvaras laurus plūca 
Kandavas jauniešu centra “Nagla “ vadītāja Ieva Ozoliņa.  
Ieva uzvarēja vienā no deviņām konkursa nominācijām, 
iegūstot nosaukumu “Aktīvākais jaunatnes darbinieks 2018”. 
Piedāvāju interviju ar Ievu.

Viens no mūsu 
lielākajiem 
izaicinājumiem ir likt 
jauniešiem izkāpt no 
virtuālās dzīves un 
darboties praktiski
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3. vieta kopvērtējumā no 11 komandām, bet 
sezonas kopvērtējumā Adrians Lasis izcīnīja 
2. vietu. Adrians konkursā “Kandavas nova-
da Sporta laureāts 2017” ieguva galveno bal-
vu nominācijā “Labākais sportists tehniska-
jos sporta veidos”.

Kandavas novadā lepojamies un novēr-
tējam arī jauno sportistu Kristapu Ķilpu, 
kas 2018. gada vasarā ar U18 basketbola iz-
lasi izcīnīja Latvijai vēsturisku sudrabu, arī 
Kristaps 2018. gada sākumā saņēma “Kan-
davas novada Sporta laureāts 2017” balvu 
nominācijā “Cerība sportā”. 

Priecājamies par katru darīt un spor-
tot gribošo Kandavas novada iedzīvotāju. 
Prieks, ka Kandavas novada čempionātā 
basketbolā ir vēl viena jauna Kandavas ko-
manda, tas pierāda, ka cilvēki grib labi pava-
dīt laiku un nav nozīmes rezultātam, bet gan 
kvalitatīvi pavadītajam laikam.

 Paldies visiem pārvaldes sporta speciā-
listiem, atbalstītājiem, visiem, kas ir palīdzē-
juši, lai pasākumi notiktu un būtu! Kandava 
var daudz, to pierāda mūsu sportisti un viņu 
neatlaidība!

Lai 
veiks mīgs un 
veselīgs vi-
siem jaunais 
2019. gads! 
Uz tikšanos!

2018. gads kā novada Kultūras un 
sporta pārvaldei bijis kā pirmie 
metri garajā skriešanas disciplīnā. 
Annija Rudzīte | Kultūras un sporta 
pārvaldes lietvede-menedžere |

Domājām kā labāk uzrunāt cilvē-
kus, vērojām atsaucību, prieku, 
vēlmi darboties. Uzkrāta laba 
pieredze, lai zinātu, kur jāpiestrā-

dā, kas jāuzlabo, kam vairs nevajadzētu tur-
pināties, kam ir jāturpinās un jāpieslēdzas 
vēl vairāk. Aktīvi darbu uzsāka pārval-
des vadītājas vietnieks Roberts Rozentāls. 
2018. gadā ir aizvadīti vairāki čempionāti – 
basketbolā vīriešiem, zāles futbolā, šautri-
ņu mešanā, orientēšanās sportā, dambretē, 
atklātais čempionāts futbolā, kausa izcīņa 
florbolā, atklātais hokeja turnīrs, aizvadītas 
vairākas pirmsskolas vecuma atpūtas stun-
das, apbalvoti aizvadītā gada labākie spor-
tisti deviņās nominācijās “Sporta laureātā 
2017”, aizvadīts Ozolzīļu kauss 3x3 basket-
bolā, aizvadītas sporta spēles visos pagastos 
un Kandavā, taku skriešanas seriāli, Lāčplē-
ša dienas un Helovīna skrējiens, jauns bija  
arī Ziemassvētku turnīrs trīs sporta veidos. 

Lepojamies ar mūsu Kandava/COM-
POR komandu, kura dalīja 5. līdz 6. vietu 
2017./2018.  gada sezonā, kas ir ļoti augsts 
sasniegums komandai, kura debitē augsta-
jā LBL2 divīzijā. Arī šajā sezonā viņi uzrā-
da labu sniegumu, decembrī pirmo posmu 
noslēdzot, 2. vietā savā grupā 8 komandu 
konkurencē, un ar 10 uzvarām pēc kārtas 
uzsākot 2. posmu, kas noslēgsies pavasarī.

Lepojamies ar ikvienu sportistu, kas pār-
stāv Kandavas novada vārdu dažādās sporta 
sacensībās, četri no tiem ir – Gatis Brikovs, 
Guntars Staris, Ilmārs Dūniņš un Uģis Vīto-
liņš, kas piedalās dažādās šautriņu mešanas 
sacensībās, piemēram Latvijas un Baltijas 
reitinga sacensības šautriņu mešanā.

Lepojamies ar mūsu Kandavas kartinga 
kluba komandu. 8. decembrī Aizkraukles 
kultūras namā tika apbalvoti kartinga sezo-
nas laureāti un Kandavas kartinga klubam 

SPORTS

Aizvadītais gads novada sporta dzīvē
3x3 - Kandavas Ozolzīļu kausa uzvarētāju komandas

Šautriņu metēji – Uģis Vītoliņš (no kreisās), Guntars Staris un Gatis Brikovs Adrians Lasis

Kristaps Ķilps

Kandava/COMPOR komanda

Vidēji iemestie punkti spēlē

Vidēji izcīnītās atlēkošās bumbas spēlē

Rezultatīvas piespēles vidēji spēlē

Kandava/COMPOR komanda aicina līdzjutējus uz 
spēlēm Kandavas Sporta hallē 2019. gadā!
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Pulvertornim Kandavā 
izgatavoti un ielikti logu 
slēģi un durvis

Linda Tarasova | Projektu vadītāja |

Valsts Kultūras piemineklim Kandavas 
Pulvertornim ir izgatavoti un ielikti septiņi 
logu slēģi un durvis, lai nepieļautu personu 
iekļūšanu tajā, jo šobrīd tas var būt bīstami, kā 
arī, lai mazinātu ārējo laika apstākļu ietekmi 
un padarītu Pulvertorņa izskatu pievilcīgāku. 
Ir saglabāta logu ailu un durvju ailu vēsturiskā 
forma. Durvis un slēģi ir izgatavoti no 130 
gadus vecas koksnes, kas pēc restaurācijas 
speciālistu vērtējuma ir atzīta par labāko 
šāda veida izstrādājumiem. Durvju kalumi 
un slēdzene ir autentiski, slēģu vēršanas 
mehānismi - ievērības cienīgi ar iespēju 
tos darbināt no telpas iekšpuses. Vērtņu 
sastiprināšanai nav lietotas skrūves vai naglas 
– metāls kā sendienās aizstāts ar ozolkoka 
tapām. Apdarei izmantotas no dabīgām 
izejvielām ražotas gruntis un lazūra.
Tuvākajā nākotnē Kandavas novada dome 
plāno atjaunot Pulvertorņa jumta nesošās 
konstrukcijas un jumta segumu, lai novērstu 
Pulvertorņa turpmāku bojāšanos ārējo laika 
apstākļu ietekmē.
Logu slēģu un durvju izgatavošanas un 
montāžas darbus veica kandavnieks  
Jurģis Ābele.

Kandavā viesosies Bērnu 
veselības buss
Inita Tamsone | Projektu vadītāja |

2019. gada 26. janvārī Kandavā, Skolas ielā 10 
(pie Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas) no 
plkst. 10.00–15.00 strādās Ronald McDonald 
House Charities Latvija pediatru autobuss
Pēc iepriekšēja pieraksta konsultēs bērnu 
acu ārsts un neirologs. Konsultācijas ir 
bezmaksas. Pieraksts jāveic līdz 25. janvārim, 
zvanot pa tālruni 63107364. Vietu skaits 
ierobežots.
Bērnu veselības buss jeb Mobilais veselības 
aprūpes centrs (MVAC) ir speciāli aprīkots 
transporta līdzeklis, kurā kvalificēti ārsti - 
speciālisti brauc uz Latvijas pilsētām un 
nodrošina bērniem primāro medicīnisko aprūpi. 
Veselības busa darbības mērķis ir padarīt 
pieejamākus medicīniskos pakalpojumus 
ģimenēm ar bērniem un nodrošināt regulāras 
bezmaksas primārās medicīniskās aprūpes, 
kā arī savlaicīgu norīkojumu pie kvalificētiem 
speciālistiem.
Bērnu veselības buss jau vairāk kā 3 gadus 
sadarbojas ar Bērnu Klīniskās Universitātes 
Slimnīcu (BKUS): “RMHC Latvija” nodrošina 
tehnisko un materiālo bāzi, lai BKUS speciālisti 
varētu veikt savu profesionālo darbu tajos 
Latvijas novados, kur tas ir nepieciešams. 
Bērniem līdz 18 gadu vecumam par 
izmeklējumiem nav jāmaksā. Tāpat nav 
nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. 
Tomēr BKUS speciālisti būtu pateicīgi, ja 
informācija par bērna veselības stāvokli būtu 
pieejama, jo tas atvieglotu BKUS speciālistu 
darbu diagnostikā, kā arī ietaupītu izmeklējumu 
laiku. Lai izveidotu pacienta kartiņu, jānorāda 
arī bērna personas kods.

Kandavas novada dome īsteno 
projektu „Slimību profilak-
ses un veselības veicināšanas 
pasākumi Kandavas novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/080.

Inita Tamsone | Projektu vadītāja |

Šajā gadā tika noorganizēti 17 seminā-
ri par atkarību mazināšanu, septiņi 
semināri par sirds asinsvadu slimību 
profilaksi, pieci semināri par garīgās 

veselības profilaksi, 186 nodarbības par ga-
rīgās veselības veicināšanu (tai skaitā no-
darbību cikls ģimenēm veselīgu savstarpējo 
attiecību būvēšanai, nodarbības bērniem ar 
siltajām smiltīm, fiziskās aktivitātes sociāla-
jam riskam pakļautajiem bērniem un citas 
nodarbības), septiņi semināri par repro-
duktīvo veselību, 45 nodarbības par veselīgu 
uzturu gan pieaugušajiem, gan bērniem, 47 
peldēšanas apmācības nodarbības skolē-
niem, 49 vasaras sporta veidu nodarbības 
(tai skaitā nūjošana, Crossfit, vingrošana 

svaigā gaisā, orientēšanās spēle, nodarbības 
par pareizu skriešanu, treniņa plāna izstrā-
dāšanu), novadītas 18 vingrošanas nodar-
bības fizioterapeita vadībā, kā arī septiņi iz-
glītojoši semināri par veselības veicināšanas 
iespējām un nozīmi. 2019.gadā tiek plānotas 
divas slēpošanas un četras slidošanas nodar-
bības, ja būs atbilstoši laikapstākļi.

 2018.gada decembrī tika iesniegti pro-
jekta grozījumi saskaņošanai Centrālai fi-
nanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar 
Veselības ministriju, kas paredz izmaiņas 
2019.gada aktivitātēs, ar mērķi iesaistīt ģi-
menes, pensionārus un citus interesentus. Ja 
šie grozījumi tiks apstiprināti, tad projekta 
ietvaros tiks piedāvātas dažādas bezmaksas 
nodarbības un pasākumi, piemēram, zum-
ba, pilates, ūdens vingrošana senioriem, 
veselīga uztura nodarbības un fiziskās akti-
vitātes grūtniecēm un jaunajām māmiņām, 
kā arī ģimenes veselības dienas, onkoloģisko 
slimību profilaksei veltīts pasākums un citas 

aktivitātes, kuras līdz šim ir bijušas saistošas 
interesentiem. 

Projekta „Slimību profilakses un veselī-
bas veicināšanas pasākumi Kandavas nova-
dā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasā-
kumiem visiem Kandavas novada iedzīvo-
tājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas 
novadā.

Projekts tiek īstenots, laika periodā no 
2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 30. de-
cembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs vis-
maz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.

Kopējais projekta pieejamais finansē-
jums ir 100 829,00 EUR, tai skaitā Eiropas 
Sociālā fonda finansējums 85 704,65 EUR 
apmērā un valsts budžeta finansējums 
15 124,35 EUR apmērā.

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Slimību 
profilakses 

un veselības 
veicināšanas 

pasākumi 
novadā gada 

griezumā

Nūjošanas apmācības Kandavas novada iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu popularizēšanai ar Aivu Ķēniņu

Orientēšanās spēle interesentiem jaunu prasmju apgūšanai, fizisko aktivitāšu 
veicināšanai

Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem ar 
uztura speciālisti Gunu Rijkuri

Seminārs par stresa toleranci, iekšējo 
resursu banku un sevis apzināšanos 
sociālā kontekstā ar psihoterapeiti  
Ainu Poišu
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Reģistrēti 
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
no 2018. gada 30. novembra līdz  

27. decembrim reģistrēti pieci 
jaundzimušie:

Kristiāna, Miks Reinis, Kārlis, Artūrs un Rūdis!
SVEICAM VECĀKUS!

*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Sveicam decembrī salaulātos trīs pārus!
Solvita un Gundars Druļkalni
Jolanta un Kaspars Stiurenieki

SIRSNĪGI SVEICAM JAUNLAULĀTOS! 
*Saņemta rakstiska atļauja publicēt ziņas par laulību.

Laulību noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  

no 2018. gada 29. novembra līdz  
27. decembrim reģistrēti mirušie: 
Balgalvis Elmars (1972) no Vānes pagasta

Celmiņa Ausma (1942) no Kandavas
Grase Ausma (1926) no Rīgas

Grenevics Arvids (1942) no Cēres pagasta
Krepkins Modris (1950) no Matkules pagasta

Kulmanis Roberts (1937) no Kandavas
Lāce Līze (1928) no Kandavas
Liģe Ārija (1933) no Kandavas

Mīlmanis Alfons (1946) no Kandavas novada
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Ar jauniem darbiem un 
jauniem mērķiem, ir sācies 
jaunais gads. Piedāvāju īsu ie-
skatu gada lielākajos kultūras 
pasākumos.

Iveta Grunte | Kultūras un sporta  
pārvaldes vadītāja |

anvārī visi novada iedzīvotāji varēs bal-
sot par mūsu novada labākajiem spor-
tistiem un balsojuma uzvarētāji tiks 
apbalvoti gadskārtējā „Sporta laureāta” 
pasākumā 2019. gada 15. februārī.

Novada sievietes 9. martā kopējā kon-
certā sveiks komponists Raimonds Pauls 
un aktieris Andris Bērziņš.

Kandavu Lieldienās apciemos Lieldie-
nu Zaķu festivāls, kurā mūsu pilsētas pa-
kalnos varēs ieraudzīt zaķu figūras ne tikai 
no Latvijas, bet arī no mūsu sadraudzības 
pašvaldībām ārzemēs.

2019. gadā Kandavas novada svētki 
notiks novadnieku zīmē. Ceram, ka maija 
pēdējās nedēļas nogalē Kandavā varēsiet 
satikt daudzus bijušos novada iedzīvotā-
jus. Jau janvārī mūsu pašdarbnieki ma-
estro Raimonda Paula virsvadībā uzsāks 
gatavošanos novada svētku lielajam kon-
certam, kas izskanēs brīvdabas estrādē 
„Ozolāji”. 

Līgo svētkus tradicionāli sagaidīsim ar 
pašmāju aktieru sagatavotu izrādi un, pro-
tams, Līgo Zaļumballi.

Vasarā mūsu skaistajā estrādē varēsim 
skatīties dažādas teātra izrādes un klausī-
ties koncertus. Šobrīd varu minēt koncert-
programmu, kurā viesosies Vidzemes ka-
merorķestris un solisti Igo, Aija Andrejeva, 
Ieva Kerēvica, Ingus Pētersons, Atis Ieviņš 
un Agnese Rakovska.

Un kā jau pierasts, oktobra pēdējā sest-
dienā baudīsim kafiju un tēju „10. Kafijas 
un tējas svētkos” Kandavā.

Pieminēsim mūsu brīvības cīnītājus 
Lāč plēša dienā, svinēsim Latvijas jubileju 
un tad klāt atkal būs nākamie Ziemassvētki.

Zaļi balti strīpains pīrāgs –
tāds ir katrs gads.
Vēlēšanās – tā ir puse,
otra puse – pats.
Tas viss paša ziņā paliek –
prieks būs kluss vai skaļš.
Gads ir balts no abiem galiem
un pa vidu zaļš.

Visi būsiet mīļi gaidīti  
mūsu pasākumos! Uz tikšanos!

J
Kandavas novada Kultūras un sporta 
pārvaldes vadība Iveta Grunte un 
Roberts Rozentāls

Ieskats šā gada lielākajos 
kultūras pasākumos

Kandavas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amatā tika ievē-
lēta Jolanta Vicinska un bāriņ-
tiesas priekšsēdētājas vietnieces 

amatā Zanda Zeltzaķe, kuras darbu sāka 
jau ar 2018. gada 20. novembri. Amatper-
sonām darbības termiņš ir pieci gadi (līdz 
2023. gada 19. novembrim). Šajā sēdē tika 

apstiprināta bāriņtiesas locekļa amata pre-
tendentu izvērtēšanas komisija, kas pre-
tendentu izvērtēšanu veica līdz 2018. gada 
6.  decembrim. 20.  decembra domes sēdē 
bāriņtiesas locekļa amatā tika apstiprināta 
Daiga Gēce. Daiga Gēce ir kandavniece, il-
gus gadus strādājusi citur, bet dzīvojusi un 
joprojām dzīvo Kandavā.

Kandavas novada Bāriņtiesai jauna vadība

Jolanta Vicinska Zanda Zeltzaķe Daiga Gēce

2018. gada nogalē Kandavas novada domes sēdē deputāti 
apstiprināja amatos jauno Bāriņtiesas vadību. 

Paldies par atbalstu un sadarbību novada 
domei, personīgi Ingai Priedei, sociālā dienesta 
darbiniekiem, Solvitai Jansonei, Jurģim Muskam, 
K. Mīlenbaha vidusskolas ansamblim “Abaviņa”, 
senioru vokālajam ansamblim “Vīgriezes” un 
Aksildai Petrevicai.

Vēlam veselīgu un veiksmīgu 2019. gadu!
Latvijas Sarkanā krusta Kandavas nodaļas 

kolektīvs
* * *

Sirsnīgs paldies par rūpēm Kandavas nova-
da sociālajam dienestam, atsaucīgajām bibliotē-
kas meitenēm un maniem labajiem kaimiņiem. 
Vēlu visiem Jaunajā gadā V V V (veselību, veik-
smi, valūtu)!

Kandavniece Zigrīda M.

Pateicības

KULTŪRA UN IZKLAIDE
15. janvārī 
18.00 teatralizēts cirka pasākums bērniem 
“Alise Aizspogulijā”. – Būs iespēja ieskatīties 
maģiskā bērnu iztēles pasaulē, kurā satikt 
Alisi, Češīras kaķi, ultravioletos spokus, 
kāpurus, gigantiskos sienāžus un citus 
pasaku tēlus. Biļetes iegādāties Kandavas 
kultūras namā – Kandavas kultūras namā
29. janvārī
10.00 Leļļu teātra TIMS koncertprogramma 
”Šreks un ēzelītis dejā lec” – ieeja 2,- eiro – 
Kandavas kultūras namā

IZSTĀDES
Līdz 18. janvārim. “Reiz mežā dzima 
eglīte”- Kandavas Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņu darbu izstāde – Kandavas 
kultūras nama izstāžu zālē “Vējspārns”
Līdz 19. janvārim. Izstāde” Egils Garkevičs 
(akvareļi, grafika) un Pēteris Budēvics 
(kokapstrāde) – Kandavas Mākslas galerijā 
novada muzejā
Līdz 28. februārim. Fotostāsts “Latvijas 
kultūrceltņu mantojums laikmeta 
griežos” – Foto projektā iekļauti 15 Latvijas 
privāto muižu likteņstāsti par ēku ziedu 

laikiem, padomju okupācijas gadiem un 
mūsdienām. Visus stāstus vieno apņēmīgu 
cilvēku paveiktais muižu atjaunošanā un 
izglābšanā no bojāejas. – Kandavas novada 
muzejā

SPORTS
18. janvārī
18.00 Kandavas novada čempionāts florbolā 
I kārta, galda spēļu vakars –  
Cēres sporta hallē

PASĀKUMI KANDVAS NOVADĀ
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,  

kas saistīti ar pašvaldības darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski – liga.supstika@kandava.lv 
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai, Dārza ielā 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr. 1 (165). 
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa,  
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr.: 63107362, e-pasts: info@kandava.lv.  
Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004. Izplatīšanu veic:  
VAS “Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr. 000702741. Izdevuma elektroniskā versija: www.kandava.lv

Izmaiņas sociālajā jomā 2019. gadā

Kandavas novada dome 
izsludina konkursu

uz vakanto Kandavas novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrības SIA „Kandavas komunālie pakalpoju-

mi” valdes locekļa amatu
Valdes locekļa atbildību nosaka Komerclikums un Publiskas perso-
nas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
Konkursā var pieteikties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesnie-
dzis pieteikumu kopā ar nolikumā norādītajiem pretendentu atlases 
dokumentiem un atbilst konkursa nolikuma prasībām.
Pretendentam jāiesniedz:
- Pieteikums un Apliecinājums Kandavas novada pašvaldības kapi-
tālsabiedrības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locek-
ļa amatam 
- Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV) ar obligātu norādi uz sveš-
valodu prasmēm un prasmēm strādāt ar datorprogrammām vai 
datu bāzēm, tās nosaucot
- Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas
- Pretendenta sagatavots SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
turpmākās darbības un attīstības redzējums (datorrakstā)
- Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi
- Pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus 
dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzītās vai nepie-
ciešamās prasmes
Pieteikumu iesūtīt pa pastu Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 
Kandava, Kandavas novads, LV- 3120, vai iesniegt personīgi Domē 
slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Kandavas novada pašvaldī-
bas kapitālsabiedrības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” val-
des locekļa amata konkursam”.
Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 21.  janvārim plkst. 17.00. 
Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek 
izvērtēti.

Ceļā pie novada iedzīvotajiem devies 
2019. gada kalendārs

Sienas pārliekamais kalendārs, ceļā pie Kandavas novada iedzīvo-
tājiem devās jau 21. decembrī. 2019. gada kalendārā var aplūkot 
Kandavas novada teritorijas pilis, muižas un pilskalnus gan mūs-
dienās, gan vēsturiskos fotoattēlos. Kandavas pilsētas un pagasta 
iedzīvotāji to saņems savās pastkastītēs, bet pārējo pagastu iedzī-
votājiem kalendārus nogādā pagastu pārvalžu vadītāji. Iedzīvotāji, 
kuri kalendāru nav saņēmuši, aicināti interesēties savu pagastu 
pārvaldēs vai Kandavas novada domes Sabiedrisko attiecību noda-
ļā (Līga Šupstika, Dagnija Gudriķe; tālrunis: 63107362). Kalendārus 
iespējams arī iegādāties amatnieku dāvanu veikaliņā “Pūralāde” un 
Tūrisma informācijas centrā.

Ārija Liģe
1.02.1933.-23.12.2018.

Pašā Ziemas saulgriežu vakarā, mie-
rīgi un rāmi kā bērns, mūžīgā miegā aiz-
miga viens no redzamākajiem Kandavas 
kultūras cilvēkiem – Ārija Liģe.

Lai arī Ārija Liģe jau ilgus 
gadus bija pelnītā atpūtā un 
nestrādāja, viņas devums Kan-
davas pilsētas kultūras dzīves 
jomā ierakstījis spilgtas rindas.

Ārija dzimusi 1933. gada 
1.  februārī Dundagā. 
Beigusi Rīgas Kultū-
ras un izglītības dar-
binieku tehnikumu. 

Darba gaitas aizsākušās Dundagas pagas-
ta Nevejā. Tad dzīves ceļš Āriju atveda uz 
Kandavu. 1958. gadā sākusi strādāt Kan-
davas rajonā par Kultūras nodaļas inspek-
tori. Pēc Kandavas rajona likvidācijas (ar 
1959. gada 31. decembri) 15 gadus viņa 

nostrādāja Kandavas bērnu bibliotē-
kā, paralēli darbodamās arī kultūras 

namā, kur pildīja dažādus organi-
zatoriskus darbus, bija arī kasiere. 
1974. gadā aizgāja strādāt uz Val-
deķu kultūras namu par direkto-

ri. 1976. gadā uz Rīgas radiorūp-
nīcas Kandavas filiāli, 

kur strādāja dažādus 
darbus. 1977. gadā 
tika uzaicināta 

strādāt par rūpnīcas kultūras darba orga-
nizatori. Šajā laikā Ārija Liģe organizēja 
vecākās paaudzes kandavnieku spilgtā 
atmiņā palikušos komponistu Raimonda 
Paula, Imanta Kalniņa un Ulda Stabulnie-
ka autorkoncertus, kopīgu Jāņu svinēšanu 
ar Maestro Raimondu Paulu, krāšņos Līgo 
svētku gājienus uz Vecajiem Ozolājiem un 
Pūzurgravu, kur notika koncerti un gran-
dioza sadziedāšanās līdz rīta gaismai. 

1988. gadā par ieguldīto darbu kultū-
ras jomā saņēmusi Latvijas PSR Kultūras 
ministrijas Goda rakstu.

Pienākot pensijas gadiem, Ārija devās 
pelnītā atpūtā, jo kā pati atzina, kultūras 
darbs bija prasījis ļoti daudz viņas radošu-
ma, enerģijas un spēka.

Tomēr arī esot ārpus aktīvas kultūras 
dzīves norisēm, Ārija turpināja sekot tām, 
apmeklējot pasākumus, kamēr to atļā-
va veselība un vēlāk neklātienē ar preses 
starpniecību. Uzturēja saikni ar toreizē-
jiem kolēģiem un draugiem.

Ārija Liģe bija īsts kultūras cilvēks, ar 
patiesi dziļu inteliģenci un pietāti pret vi-
siem. Tāda viņa paliks līdzcilvēku atmiņās. 
Nobeigumā lai izskan rindas no dziesmas, 
kas Ārijai bija viena no mīļākajām: 

Tad nebij ausmas, nebij rietu,
Tad tumsu neredzēja acs.
Tā aizdūca kā tūkstoš spietu
Tas trakais kavalieru gads.

Kandavas novada dome, Kandavas 
novada Kultūras un sporta pārvalde

IN MEMORIAM


