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VĀRDS 
UZŅĒMĒJIEM

VĒSTURE
Kandavas 
Sadraudzīgās 
biedrības 
namam – 110

10. lpp. >8. lpp. >

“Latvijas laukiem ir 
nākotne” – zemnieks 
Egils Babris

FEBRUĀRIS
15.02. Gadskārtējs pasākums „Sporta 

laureāts” . Kandavas kultūras 
nams 

23.02. XIII Arņa Kraukļa piemiņas kausa 
izcīņa karatē. Kandavas sporta 
halle 

MARTS
02.03. Kandavas kultūras nama 110 

gadu jubilejas pasākums. 
Kandavas kultūras nams

09.03. Raimonda Paula un Andra 
Bērziņa koncerts. Kandavas 
kultūras nams 

APRĪLIS
No 18.04. Lieldienu Zaķu figūru 

festivāls Kandavā
21.04. Lieldienu pasākumi Kandavas 

novadā

MAIJS
04.05. Baltā galdauta svētki Kandavas 

novadā 
18.05. Zantes pagasta un sporta svētki. 

Zantes kultūras nams un sporta 
laukums

18.05. Muzeju nakts Kandavā. 
Kandavas novada muzejs 

24.–26.05. Kandavas novada svētki 
26.05. Uzņēmēju diena Kandavas 

novadā 
30.05. Kandavas novada 17. atklātā 

Olimpiskā diena pirmsskolas 
vecuma bērniem. Kandavas 
K. Mīlenbaha vidusskolas sporta 
laukums 

JŪNIJS
1.06. Cēres pagasta un sporta svētki
29.06. Matkules pagasta un sporta 

svētki
23.06. Līgo svētki Kandavas novadā 

JŪLIJS
06.07. Baltijas Enduro rallijs 2019. Zante, 

Kalniešu mototrase un Lasīšu 
karjers 

13.07. Valdeķu ciemata svētki un sporta 
svētki

15.–20.07. Kandavas Mākslas plenērs 
„Radošais Mākslas mirklis”

27.07. Grenču ciema svētki 

AUGUSTS
03.08. Vānes pagasta un sporta svētki
10.08. Kandavas novada sporta svētki
24.08. CanAm Trophy kauss 2019. Zante, 

Lasīšu karjers 
24.08. Zemītes pagasta un sporta svētki

SEPTEMBRIS
12.–13.09. Orientēšanās spēle „Latvija”. 

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 
stadions 

27.–28.09. Kandavas ozolzīļu kauss 2019 
basketbolā. Kandavas sporta halle 

29.09. Miķeļtirgus Kandavā. Skvērs pie 
Bruņinieku pilskalna 

OKTOBRIS
19.10. Amatierteātra Ražas svētki. 

Matkules kultūras nams 
26.10. X Kafijas un tējas svētki 

Kandavā. Kandavas kultūras 
nams, Kandavas novada muzejs

NOVEMBRIS
11.11. Lāčplēša dienas pasākumi 

Kandavas novadā
16.–18.11. LR proklamēšanas dienas 

pasākumi novadā 
22.11. Kandavas novada zemnieku 

un uzņēmēju balle „Diženi 
Kandavas novadā 2019” Valdeķu 
kultūras nams

DECEMBRIS 
15.12. un 26.12. Konkurss „Gaismas 

dziesmas Kandavā”. Kandavas 
kultūras nams

21.12. Ziemassvētku turnīrs. Kandavas 
sporta halle

Ziemassvētku pasākumi Kandavas 
novadā

Lielākie
pasākumi  
Kandavas

novadā
2019. gadā
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS AKTUALITĀTES

au mēnesi esam pavadījuši jauna-
jā gadā. Kāds tas iezīmējies katram 
no mums? Vai cerīgs un veiksmīgs? 
Ir pāragri par to spriest, bet šobrīd 
šķiet, ka tumšais un sliktais dominē 

pār gaišo un labo. Aizvien biežāk dzir-
dam par ugunsnelaimēm, tuvāku vai 
tālāku cilvēku aiziešanu mūžībā, radot 
iespaidu, ka demogrāfiskais stāvoklis 
pasliktinās. Arī pašvaldībā, plānojot nā-
kamā gada budžetu, esam sastapušies ar 
grūtībām. Nāksies pieņemt nepopulārus 
lēmumus, jo finanšu līdzekļu nebūt nav 
tik daudz, kā mums gribētos. Lai arī vēl 
joprojām esam neziņā par to vai valsts 
piešķirs kaut daļu finansējuma internāt-
vidusskolai, jo valsts budžetu plāno ap-
stiprināt tikai aprīļa sākumā, esam sākuši 
apmaksāt skolai nepieciešamos izdevu-
mus, kas mūsu budžetā iesit pamatīgu 
robu. Tāpat par 100 000 EUR vairāk šo-

gad nākas atmaksāt aizdevumu Valsts 
kasei. Līdz ar to jāmeklē risinājums, lai 
izdzīvotu. Lai kā negribētos, esam nonā-
kuši pie lēmuma samazināt brīvpusdienu 
apmaksu pamatskolas klašu skolēniem, 
nosakot izņēmumus. Esam spējuši savus 
bērnus pabarot visos laikos, arī tad, kad 
nebija iespēju saņemt dažāda veida pa-
balstus. Ticiet man – nogriezt nav viegli, 
vieglāk ir palielināt! Ir nopietni jādomā 
par investīciju piesaisti, vai tā būtu sadar-
bība ar investoriem mājokļu celtniecībā, 
uzņēmumu radīšanā vai citās jomās, bet 
risinājums jārod. Labā ziņa ir tā, ka viens 
investors jau februāra vidū uzsāks uzņē-
mējdarbību Kandavā, atverot automātis-
ko automazgātavu.

Varbūt, ka līdz ar jaunās valdības ak-
tivitātēm, pavasara atnākšanu un sauli, 
skats uz nākotni kļūs cerīgāks, varbūt… 
Pozitīvu un optimisma pilnu prognozi 
saklausīju kādas mūsu Eiropas Savienī-
bas parlamenta deputātes runā: “Latvijā 
dzīvot ir vislabāk! Arī nabagajiem!” ES 
atbalsts būšot arī turpmāk. Būs iespēja 
saņemt finansējumu lauksaimniekiem, 
ceļu remontiem, jaunatnes izglītošanai 
un citām labām lietām. Gribas ticēt tam, 
bet, ko tas maksās pašvaldībām, redzē-
sim! Vai tā būs teritoriālā reforma, vai tā 
vienkārši būs laba iespēja attīstīties lauku 
reģioniem, šobrīd nav zināms. Bet īpaši 
smagos brīžos vienmēr vajag atcerēties, 
ka pēc tumšas nakts, nāk gaiša diena, un 
sliktais mijas ar labo, kā jau dzīvē. Tas 
spēcina! Turpināsim būt stipri un vienoti!

Inga Priede, Kandavas novada  
domes priekšsēdētāja

Cienījamie, 
Kandavas 
novada ļaudis!

Kandavā 
darbu uzsāks 
automazgātava

15. februārī Kandavā Abavas ielā 31 
veikala “Vejmars” teritorijā sāks darboties 
automātiskā automazgātava, kas pateico-
ties investoram ir labs ieguldījums, no-
drošinot iedzīvotājiem pakalpojumu, kāds 
Kandavā šobrīd nav pieejams.

J

Nāksies pieņemt 
nepopulārus 
lēmumus, jo finanšu 
līdzekļu nebūt nav 
tik daudz, kā mums 
gribētos.

N.p.k. Veicamie darbi

2018. gadā veikto sociāli ekonomiskajā 
plānā iekļauto darbu naudas (samaksāto 

rēķinu) izpilde EUR
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Kandava

1. Valodas pagraba izveide Kandavas novada muzejā 33334,04 10834,04 22500,00

2. Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana 132 633,76 11 01 33,76 22500,00

3. Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu 49 124,31 28 315,53 20808,78

4. Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks”” energoefektivitātes paaugstināšana 578 415,09 1047,00 326 920,09

5. Ēkas Tirgus laukumā 11 telpu vienkāršotā atjaunošana 43229,22 43229,22 -

6. Skvēra Lielā ielā 23A 2.kārtas izbūve (Kandavas pilsētas tūrisma infrastruktūras sakārtošana 
saskaņā ar 28.01.2010. domes lēmumu) 12157,77 12157,77 -

7. Videonovērošanas tīkla paplašināšana Kandavas pilsētā 4597,50 4597,50 -

8. Lapu ielas seguma atjaunošana 67220,46 67220,46 -

9. Virsmas seguma apstrāde Ceļam Nr.56, Kandavas pagastā 42180.20 42180.20 -

10. Kāpņu atjaunošana no Dārza ielas uz poliklīnikas pagalmu 3466.02 3466.02 -

11. Pulvertorņa logu slēģu un durvju atjaunošana 9800,00 9800,00 -

Vānes pagasts

12. Gājēju celiņa izbūve pie pagasta pārvaldes ēkas 16502,64 1844,77 14 657,87

Cēres pagasts

13. Stāvlaukuma izveide pie Cēres pagasta administratīvās ēkas 14276,52 5426,92 7531,70

14. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (ceļu Nr. 20 „Korģeļciems – Čunčas” un 
Nr. 2 „V1435 – Korģelciems – Puģi” (daļa) pārbūve) 136683,66 13668,37 123015,29

Zantes pagasts

15. Lietus ūdens noteku remonts Zantes ģimenes krīzes centram 6342.88 6342.88 -

16. Gājēju ietves posma gar Skolas ielu Zantē būvniecība 18634,22 18634,22 -

17. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (ceļa Nr. 2 „Dumpji – Miezāji” pārbūve) 264 100,96 17 388,10 246712,86

Zemītes pagasts

18. Ielu apgaismojums Pils ielā, Zemītē 11760.58 11760.58 -

19. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (ceļa Nr. 20 „P121 – Lapsas – P121” 
pārbūve) 270 473,70 17 399,43 253 074,27

Matkules pagasts

20. Lapenes izbūve 4346,08 4346,08 -

21. Centra ielas seguma virskārtas atjaunošana 20090.94 20090.94 -

22. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (ceļa Nr. 24 „P121 – V1261” (daļa) 
pārbūve) 313 548,78 128348,42 185 200,36

Kandavas pagasts

23. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (ceļu Nr. 3 „V1445-Mežmuiža”(daļa), Nr. 
4 „P109-Baujas” 344 613,63 100 476,71 244 136,92

Visā novadā

24. Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā 26 803,81 - 26 803,81

25.
8.3.3. SAM „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekta „PROTI un DARI!””

31067,16 - 31067,16

KOPĀ 2455403,93 929157,62 1524929,11

Kandavas novada 2018. gada sociālās 
attīstības un ekonomiskā plāna izpilde

Īstenots projekta “Laikmetīgās mākslas radošās 
laboratorijas izveide” trešais posms
Biedrība „Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidusskolai” ir īstenojusi projekta „Laikmetīgās 
mākslas radošās laboratorijas izveide” 
projekta trešo posmu
Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas 
Lauku atbalsta dienestā, biedrība „Atbalsts 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai” ir 
īstenojusi projekta „Laikmetīgās mākslas 
radošās laboratorijas izveide” (projekta Nr.16-
08-AL14-A019.2203-000003) trīs posmus. 
Projekta mērķis bija izveidot laikmetīgās 
mākslas radošo laboratoriju, atjaunojot telpu 
un iegādājoties modernus pamatlīdzekļus, 
tā palielinot vietas potenciālu, kas var kļūt 
par jaunu prasmju apguves vietu, uzlabojot 
vietējo iedzīvotāju iespēju kvalitatīvi pavadīt 
brīvo laiku. Projekta attiecināmās izmaksas ir 
15000,00 eiro, no kurām publiskais finansējums 
13 500,00 eiro, bet līdzfinansējumu nodrošināja 
Kandavas novada Izglītības pārvalde. 

Projekta pirmā un otrā posma ietvaros tika 
veikti telpas atjaunošanas būvdarbi, iegādātas 
mēbeles, grafikas zobratu spiede, elektriskā 
plīts virsma un katli, lai varētu nodrošināt 
laikmetīgās mākslas radošās nodarbības, bet 
projekta trešā posma ietvaros katru trešdienu 
deviņu mēnešu garumā norisinājās šīs 
nodarbības. 
Projekta trešā posma ietvaros visi tika aicināti 
uz bezmaksas laikmetīgās mākslas radošajām 
nodarbībām, kurās bija iespēja veidot 
mākslas darbus ar grafikas zobratu spiedi 
dažādās tehnikās, gleznot, batikot, gatavot 
Ziemassvētku dekorus un piedalīties citās 
radošās aktivitātēs.
Nodarbības turpināsies, interesēties pa tel. 
29146069 (Dace). Nodarbības bez maksas, 
nepieciešams ņemt līdzi savus materiālus. 

Silva Ivuškāne, projekta vadītāja

PROJEKTS

Saskaņā ar janvāra informatīvajā izdevumā solīto, sniedzam pārskatu par sociāli ekonomiskajā plānā 
iekļauto un realizēto projektu izmaksām un to sadalījumu.
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18. janvārī, tieši dienā, kad 
pirms 166 gadiem Kandavas 
pagasta “Šķūtēs” mežsarga 
Matīsa un viņa sievas Katrī-
nas ģimenē piedzima dēls, 
vēlāk pazīstamais valodnieks 
Kārlis Mīlenbahs, novada mu-
zejā svinīgā gaisotnē oficiāli 
tika atklāts Valodas pagrabs, 
kas veltīts mūsu slavenajam 
novadniekam. 
Dagnija Gudriķe

Doma par Valodas pagraba izveidi ra-
dās kādu laiku atpakaļ, tad šī doma attīstījās 
tālāk un pagājušā gadā īstenojās, iegūstot 
praktisku taustāmu veidolu. Atklājot pasā-
kumu, novada muzeja krājuma glabātāja 
Ināra Znotiņa īsos vārdos pārlapoja slavenā 
valodnieka dzīves gājumu un viņa nozīmīgo 
devumu latviešu valodas izpētē un attīstībā.

Projekta mērķis, izveidojot valodas 

pagrabu Kandavas novada muzejā, bija 
bagātināt Kandavas novada nemateriālo 
kultūras mantojumu, tādā veidā radot arī 
priekšnosacījumus jaunu tūrisma un kul-
tūras pakalpojumu attīstībai. 

“Valodu pagrabs darbojas jau kopš pē-
dējiem Kafijas un tējas svētkiem, bet šo-
dien tas tiek atklāts pavisam oficiāli”- uz-
runājot sanākušos, sacīja novada domes 

priekšsēdētāja Inga Priede – Tagad mēs va-
ram lepoties, ka mums ir ne tikai Kārļa Mī-
lenbaha vidusskola un parks, bet arī Valodas 
pagrabs, kurā skan mūsu slavenā novadnie-
ka vārds.” Pārbūves darbus veica SIA “M un 
V”, būvprojekta autore – Baiba Beķere un 
būvuzraudzību SIA “BŪVĒLOGS projek-
ti”. Interaktīvās spēles un mēbeļu komplek-
ta izstrādi, piegādi un uzstādīšanu veica 

SIA “Aspired”. Priekšsēdētāja sacīja paldies 
projekta īstenotājiem- Guntim Meieram, 
Imantam Kupšim, Edmundam Kreceram, 
Viktoram Žarskim, Baibai Beķerei, kā arī in-
teraktīvās spēles izstrādātājai Evai Daiginai. 

Par projekta īstenošanas gaitu pastās-
tīja uzņēmējs Guntis Meiers, gan par ide-
jām, kas īstenojās un idejām, kas neīsteno-
jās, bet pārtapa citās. 

“Vispirms ir doma. Tad tā doma izlido 
matērijā un kaut kur jau apkārt riņķo. Tā 
arī mums radās doma, ka kaut kas jādara 
ar muzeja pagrabu, kas ilgus gadus bija kā 
noliktava” – stāstā par pagraba pārtapša-
nu dalījās muzeja vadītāja Sarma Anģēna. 
“Tā mēs iegūtu vēl kādu telpu, kur muze-
jam paplašināties. Ideja bija tāda, ka ieejai 
pagrabā jābūt arī no muzeja, ne tikai no 
āra, lai ziemas laikā apmeklētājiem tajā 
vieglāk nokļūt. Ar projekta rakstīšanu un 
īstenošanu bija dažādas aizķeršanās, bet 
beigu beigās tomēr viss izdevās, iznākums 
mūs apmierina!” 

Visi sanākušie muzeja vēsturnieces 
Aksildas Petrevicas vadībā izspēlēja arī 
interaktīvo spēli, mēģinot atminēt latviešu 
senvārdus un Kandavas vietvārdus.

Maruta Balode | KMMS direktore |

Kandavas Mākslas un mūzikas skolu 
pārstāvēja četri audzēkņi.

Ar labu sniegumu piedalījās saksofo-
nistes – Feita Marta Peremeža un Aleksa 
Katrīna Dobkeviča.

I grupā flautas spēlē godpilno III vietu 
ieguva Estere Marcinkēviča.

II grupā startēja trompetists Kārlis 
Vilkaušs, iegūstot II vietu, kas ļauj viņam 
piedalīties Valsts konkursa pēdējā – III 
kārtā Rīgā un pārstāvēt Kandavas Mākslas 
un mūzikas skolu valsts mērogā.

Priecājamies, ka ieguldītais darbs labi 
novērtēts!

Paldies trompetes spēles skolotājam 
Gintam Birkenšteinam, flautas spēles 
skolotājai Inesei Balodei, saksofona spē-
les skolotājai Līvai Birkenšteinai un kon-
certmeistarēm – Daigai Zariņai un Evitai 
Ernštreitei.

Aicina pieteikt pretendentus konkursam  
“Kandavas novada Gada jaunietis 2018”
Konkursa mērķis ir apzināt Kandavas novada aktīvos jauniešus, veicinot viņu aktīvu līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē, popularizējot individuālu talantu pilnveidošanu. Konkurss norisinās jau septīto 
gadu un konkursu organizē Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ”Nagla” 
sadarbībā ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi.
Balvas „Gada jaunietis 2018” pretendentu pieteikšana no 2019. gada 10. janvāra līdz 2019. gada 
10. februārim plkst. 17.00. Jaunieša prezentācija žūrijai 2019. gada 14. februārī no plkst. 12.00,
Konkursa noslēguma pasākums notiks Kandavas kultūras nama mazajā zālē, Lielā ielā 28, 
2019. gada 22. februārī plkst. 17.00. 
Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar MJIC “Nagla” vadītāju Ievu 
(28329487, jcnagla@inbox.lv)

Valodas pagraba atklāšana K. Mīlenbaha dzimšanas dienā

2019. gads veiksmīgi sācies Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas “pūtējiem”

Mūsējie kopā ar skolotājiem

21. janvārī Ventspils Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Pūšamo instru-
mentu spēles audzēkņu Valsts konkursa II kārta, kurā piedalījās 
82 “pūtēji” no 12 Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolām.

Kārlis Vilkaušs ar skolotāju 
Gintu Birkenšteinu
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS DOMES LĒMUMI

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2019. GADA 21. FEBRUĀRĪ NO PLKST. 13.00, DOMES SĒDE 2019. GADA 28. FEBRUĀRĪ PLKST. 13.00 

Domes sēdē 2019. gada 31. janvārī pieņemtie lēmumi
Izglītība, kultūra, sports
• Nolēma pārtraukt izglītojamo uzņemšanu Kandavas 

internātvidusskolas 10. klasē ar 2019./2020. mācību 
gadu.

• Apstiprināja Kandavas novada Kultūras un sporta 
pārvaldes iesniegto kultūras un sporta pasākumu 
plānu 2019. gadam.

• Atbalstīja sadarbību ar Tukuma tūrisma informācijas 
centru starpnovadu tūrisma attīstības veicināšanā 
2019. gadā. Tūrisma ceļveža “Tukums un apkārtne. 
Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads” 
izdošanu ar līdzfinansējumu 1246 EUR apmērā un 
tūrisma kartes “Tukums un apkārtne. Tukuma, En-
gures, Jaunpils un Kandavas novads” izdošanu ar 
līdzfinansējumu 264 EUR.

• Apstiprināja darba grupu novada svētku un nozīmī-
gāko sporta pasākumu organizēšanai: Inga Priede, 
domes priekšsēdētāja; Signe Ezeriņa, deputāte; Dai-
nis Rozenfelds, deputāts; Egīls Dude, izpilddirektors; 
Iveta Grunte, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja; 
Roberts Rozentāls, Kultūras un sporta pārvaldes va-
dītājas vietnieks; Jeļena Šnikvalde, Izglītības pārval-
des vadītāja; Guntis Brauns, SIA “Kandavas komunā-
lie pakalpojumi”; Līga Šupstika, sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja; Rihards Zariņš, Pašvaldības polici-
jas priekšnieks; Baiba Rulle, dizainere-māksliniece; 
Jurģis Muska, noformētājs-gaismotājs; Aiva Vald-
mane, Kandavas novada amatnieku biedrība; Jurģis 
Ābele, uzņēmēju pārstāvis; Aksilda Petrevica, muzeja 
vēsturniece.

• I. Gruntei sagatavot novada svētku pasākumu plānu 
apstiprināšanai 2019. gada marta domes sēdē.

Finanšu jautājumi
• Apstiprināja 2018. gada pamatbudžeta izpildi: ieņēmu-

mi 11 682 367 EUR; saņemtie aizņēmumi no Valsts 
kases 1  585 412 EUR; izdevumi 11  626  832  EUR; 
atmaksātie aizdevumi Valsts kasei 1  429  084 EUR; 
līdzekļu atlikums uz 2019.  gada 1.  janvāri 621  618 
EUR. Speciālā budžeta izpilde: ieņēmumi 327  367 
EUR; izdevumi 306 925 EUR; atlikums uz 2019. gada 
1. janvāri 31 255 EUR; ziedojumi: ieņēmumi 5 185 
EUR; izdevumi 5 777 EUR un atlikums uz 2019. gada 
1. janvāri 3 117 EUR.

• Apstiprināja novada sociālās attīstības un ekonomiskā 
plāna 2018. gadam izpildi.

• Piešķīra finansējumu biedrībām/ nodibinājumiem:
1) 7500 EUR 2019. gada pirmajam pusgadam bied-

rībai “Kandavas attīstībai” LBL2 2018./2019.  gada 
sezonas turpināšanai;

2) 1000 EUR Latvijas Airēšanas federācijai sportistes 
Elzas Gulbes sagatavošanās posmiem un dalībai 
starptautiskajās sacensībās 2019. gada airēšanas 
sezonā;

3) 3360 EUR biedrībai “Kandavas kartinga klubs” 
dalībai Latvijas Prokart kausa sacensībās, Latvijas 
Republikas kartinga čempionātā un Rotax Nordic 
Challange;

4) 2763 EUR biedrībai “SK Kandava” basketbo-
la komandas dalībai Rietumu līgas čempionātā, 

čempionāta organizēšanai un velobraucienam pa 
Kandavas novadu;

5) 3000 EUR biedrībai ”Abavas ielejas attīstības centrs” 
sabiedrisko un izglītības pasākumu organizēšanai;

6) 2100 EUR biedrībai ”Kandavas novada pensionā-
ru biedrībai” sabiedrisko un kultūras pasākumu 
organizēšanai;

7) 2400 EUR biedrībai ”Kandavas novada iespēju 
fonds” projektu konkursa un labdarības pasākuma 
organizēšanai;

8) LaMSF Latvijas Motosporta federācijai 450 EUR 
skijoringa un ziemas motokrosa sacensību or-
ganizēšanai; biedrībai “Kandavas novada zirgu 
īpašnieku un atbalstītāju apvienības “STAFETE”” 
400 EUR sacensību šķēršļu komplekta nomas 
apmaksai; LaMSF Moto Piedzīvojumu klubam 
“apPasaule” 430 EUR divu motosporta sacensību 
organizēšanai Zantes pagastā; biedrībai “Moto-
parks Kandava” 430 EUR elektrības nodrošinā-
šanai biedrības rīkotajām sacensībām “Novada 
kauss”; biedrībai “Kultūras, sporta un jaunatnes 
iniciatīvu centrs” 550  EUR 13.  starptautiskā 
A.Kraukļa piemiņas kausa karatē organizēšanai; 
nodibinājumam “Zantes ģimenes krīzes centrs” 
650 EUR transporta nomai bērnu nogādāša-
nai uz/no nometni; biedrībai Latvijas Sarkanais 
krusts, Kandavas novada komitejai 250 EUR 
Ziemassvētku paciņu iegādei iedzīvotājiem ar 
invaliditāti; Tautību biedrībai “Varavīksne” 470 
EUR pasākumu organizēšanai un ekskursijām 
un biedrībai “Kandavas novada Jauniešiem” 360 
EUR pasākumu organizēšanai (skeitparka sezo-
nas atklāšanai un noslēgumam).

• Finansējumu, atbilstoši finansiālajām iespējām, 
ieplānot 2019. gada pamatbudžetā izdevumu kla-
sifikācijā “Pašvaldību budžeta dotācija biedrībām 
un nodibinājumiem”. Izpilddirektoram piecu dar-
ba dienu laikā pēc domes sēdes lēmuma par Kan-
davas novada domes saistošo noteikumu Nr.  1 
„2019.  gada pamatbudžets un speciālais budžets” 
apstiprināšanu slēgt līgumu ar Finansējuma saņē-
mēju par tā piešķiršanu.

• Piešķīra vairākām personām nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus 2019. taksācijas gadam, nodokļa 
summu samazinot par 25% vai 50%. 

• Sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, nolē-
ma norakstīt debitoru parādus par kopējo summu 
53 576,99 EUR

• Atļāva atsavināt nekustamo īpašumu – zemi Jaunā 
ielā 5, Cērē, Cēres pagastā, pārdodot par brīvu cenu, 
piedāvājot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma 
ēku (būvju) īpašniekam. Nekustamā īpašuma – ze-
mes nosacītā cena 800 EUR.

• Nolēma neīstenot projektu “Pastaigu takas izveide 
Pūzurgravā” 

• Nolēma segt Kandavas internātvidusskolas audzēkņu 
ēdināšanas pakalpojuma un uzturēšanās izmaksas 
2019. gada janvāra un februāra mēnesī 107 238 EUR 
apmērā, piešķirot no pašvaldības 2019. gada budžeta 
līdzekļiem. 

• Noteica pašvaldības maksas pakalpojuma – Kandavas 
internātvidusskolas internātā paliekošo audzēkņu 
ēdināšana (brokastis, launags, vakariņas), maksu 
2,43 euro dienā vienam izglītojamajam.

• Apstiprināja pašvaldības maksas pakalpojumu (iz-
glītojamo ēdināšana) Kandavas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņiem. Lēmums stājas spēkā 
ar 2019. gada 1. martu.

• Nolēma atļaut finansēt 4120 EUR 14 pedagogu darba 
likmju paaugstināšanai Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” 
pedagogiem laika periodam no 01.01.2019.  gada 
1. janvāra līdz 2019. gada 28. februārim

• Nolēma uzņemt grāmatvedības uzskaitē malkas 
šķūni Lielā ielā 38, Kandavā, strūklakas Lielā ielā 
10A un Jelgavas ielā 1D, Kandavā, pēc stāvokļa uz 
2018. gada 31. decembri par kopējo uzskaites vērtību 
13102,78  EUR, nosakot atlikušo lietderīgās lietoša-
nas laiku 10 gadi. 

Sociālie jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.  1 „Grozī-

jums Kandavas novada domes 2016. gada 24. no-
vembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par pabal-
stu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem”” 

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” direktora I. Leitarta at-
skaiti par darbu 2018. gada otrajā pusgadā.

• Atcēla sociālās dzīvojamās mājas statusu dzīvoja-
mām mājām: „Aizdzires skola”, Kandavas pagasts; 
„Eglāji”, Zantes pagasts; „Podiņi”, Zemītes pagasts 
un Baznīcas iela 1, Kandava.

• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu ar 2019.  gada 
1.  februāri labiekārtotam pašvaldības vienistabas 
dzīvoklim „Lazdas”-17, Vānes pagastā. Minētais 
dzīvoklis tiek nodots lietošanā, apsaimniekošanā 
un izīrēšanā riska ģimenēm pašvaldības aģentūrai 
„Kandavas novada sociālais dienests”.

• Nolēma pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par 
nelabiekārtotu divistabu dzīvokli “Stariņi”-4, Ze-
mītes pagastā un izīrēt pašvaldības labiekārtotu 
vienistabas dzīvokli Dārza ielā 3 – 2, Kandavā.

• Nolēma izīrēt divas telpas sociālajās mājās – Ķiršu 
ielā 10, Kandavā un ”Kraujas”-24 Vānē.

• Nolēma slēgt līgumu ar “Sociālo Pakalpojumu Aģen-
tūru” par telpu nomu Tirgus laukumā 11. Kandava. 
Nodot nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā 
no 2019. gada 1.  februāra līdz 2022. gada 31.  jan-
vārim, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Noteikt 

nekustamo īpašumu lietošanas mērķi – sadarbības 
veidošana ar valsts un pašvaldības institūcijām, lai 
kopīgiem spēkiem sniegtu atbalstu ģimenēm, ku-
ras aprūpē bez vecāku gādības palikušus bērnus, 
atbalsta grupu, semināru, speciālistu konsultāciju 
vajadzībām, kā arī gadījumos, lai bērni satiktos ar 
bioloģiskajiem vecākiem.

Vides un komunālie jautājumi
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.  2 „Grozī-

jumi Kandavas novada domes 2017. gada 28. de-
cembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Kandavas 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 
kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centrali-
zētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem””

• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” 2018. gada ceturtā ceturkšņa pārskatu, uzdeva 
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” izstrādāt 
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pro-
jektu kopā ar veidojošo izmaksu pamatojumu un 
iesniegt domē līdz 2019. gada 15. martam.

• Nolēma izslēgt no pašvaldības autoceļu saraksta un 
domes bilances Matkules pagasta pašvaldības ceļu 
Nr. 5 “Buses – Bienes”, kā arī piešķirt ceļam “Bu-
ses – Bienes” statusu “pašvaldības nozīmes ceļš”.

• Nolēma iznomāt ar 2019.  gada 1.  februāri telpas 
daļu, kas atrodas „Silavas”, Cērē par 1,42 euro/m2 
mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības 
nodokli, nosakot, ka telpas izmantošanas mērķis 
ir VAS „Latvijas Pasts” pasta pakalpojuma snieg-
šana Cēres pagasta iedzīvotājiem. 

Citi jautājumi
• Nolēma izslēgt Māri Rudaus-Rudovski no Tukuma 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisi-
jas sastāva un iekļaut Tukuma novada pašvaldības 
izpilddirektori Daci Lebedu.

• Apstiprināja Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas M. 
Zariņas pārskatu par 2018. gadu.

• Apstiprināja domes iekšējos noteikumus „Kanda-
vas novada domes darbinieku novērtēšana”. No-
teikumi stājas spēkā 2019. gada 1. februārī.

Informatīvie jautājumi
• Par Kandavas novada izglītības iestāžu skolēnu 

prognozi 2019.–2021.  gadam (2018./2019.  m.g., 
2019./2020. m.g., 2020./2021. m.g.); domes priekšsē-
dētājas I. Priedes, vietnieces G. Cīrules un izpilddirek-
tora E. Dudes pārskats par paveikto janvāra mēnesī. 

Ilze Dravniece | TIC vadītāja |

Aicinājām „Balttour” apmeklētājus 
atbraukt uz Kurzemi, lai iepazītu 
mazo, senatnīgo un romantis-
ko Kandavu, kur vecpilsētā un 

Abavas senlejā iedvesmu gūst mākslinieki, 
dzejnieki un dabas mīļotāji. To nodrošina 
kalnainais reljefs, brī-
nišķīgie dabas skati un 
senatnes elpa, kas šeit 
jaušama ik uz soļa. 

Kopš 2018. gada Kandavas vecpilsētas 
namu piecas sienas grezno latviešu auto-
ru dzeja – kandavnieku dāvana Latvijai 
100. jubilejā. 

Šogad 26. oktobrī svinēsim 10. Kafijas un 
tējas svētkus. Kandavā populāra ir ozolzīļu 

kafija, izstādē to nobaudīt un iegādāties pie-
dāvāja novada Amatniecības centra vadītāja 

Kitija Švīgere. Stendā radoši darbojās kera-
miķe, mākslas plenēru organizatore Linda 
Romanovska un vīndaris Ivo Immermanis, 
ģimenes vīna darītavas „Tēviņi” saimnieks. 
No zemnieku saimniecības „Birznieki” bija 
atvesti svaigie un kūpinātie kazas sieri, bet 
1. februārī – Kalnmuižas pils restorāna gar-
šas Kandavas stendā prezentēja menedžere 
Kristīne Otmane. 

Stendu iekārtoja: māksliniece Baiba Rul-
le, mākslinieks – noformētājs Jurģis Muska, 
saimniecības daļas vadītājs Erlens Bergs 
un skaņu operators Raimonds Vanags. Ar 
padomiem palīdzēja māksliniece Linda 
Romanovska un Kandavas novada muzeja 
vadītāja Sarma Anģēna. Banera bildes au-
tors fotogrāfs Jānis Kamerāds. Visus uz Rīgu 
veda un stenda iekārtošanā aktīvi palīdzēja 
šoferītis Gints Šteinbergs. 

Paldies par finansējumu un atbalstu 
Kandavas novada domei un Kandavas no-
vada Kultūras un sporta pārvaldei.

Mūsu novads starptautiskajā izstādē “Balttour 2019”
Zirga pajūgā pāri senajam 

Abavas tiltam
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Vecāku ievērībai!
Kandavas novada domes sēdē 31. janvārī tika pieņemts lēmums par izmaiņām Kandavas novada izglī-

tības iestāžu audzēkņu ēdināšanā, kas paredz, ka vispārējās izglītības iestāžu 1.–4.klašu skolēniem sa-
glabājas valsts finansējums; 5.–6.klašu skolēniem saglabājas pašvaldības finansētas brīvpusdienas. Toties 
7.–9. klašu skolēniem, kā arī pirmsskolas iestāžu 5 un 6 gadīgajiem – vecāku finansējums. Tiek piešķirti 
atvieglojumi Kandavas novada trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, ja bērni mācās Kandavas novada iz-
glītības iestādēs – 50% – pašvaldības finansējums, 50% – vecāku līdzfinansējums (7.–9.klašu skolēniem). 
Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. martu.

No 1. līdz 3. februārim Ķīpsalā notika 26. starptautiskā 
tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour 2019”, kurā ar moto 
“Baudiet mākslu, dzeju un vēderpriekus romantiskajā 
Kandavas vecpilsētā!” piedalījās arī mūsu novads.
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Vēlamies pastāstīt Jums par 
labajiem darbiem, kurus esam 
veikuši Kandavas novada 
Iespēju fondā 2018. gadā.

Signe Ezeriņa, Ērodeja Kirillova  
| KNIF valdes locekles |

Aprīlī noorganizējām Lūgšanu 
brokastis, kuru rezultātā iegūto 
ziedojumu ieguldījām novad-
nieka un izcilā valodnieka Kārļa 

Mīlenbaha vecāku kapavietas sakārtošanā 
Kandavas baznīcas kapos. 

Sadarbībā ar SIF NVO projektu prog-
rammu īstenojām projektu „Esi pilso-
niski aktīvs – piedalies, iesaisties un dari 
Kandavas novadā!”, noorganizējām pie-
cas pagastu apkaimes ideju darbnīcas un 
Kandavas novada iedzīvotāju forumu. 
Projekta ideja bija aktualizēt kopienā eso-
šos jautājumus un rast tiem risinājumus 
dzīves vides kvalitātes uzlabošanā. Tikai 
kopā mēs varam padarīt savu dzīves vidi 
saistošāku, komfortablāku un tīkamāku. 
Daudzas vajadzības ir finansiāli apjomī-
gas un to īstenošanai ir jāmeklē pašvaldī-
bas, valsts un pat Eiropas atbalsts.

katrā vietā ir labas 
domas, kuras 
sabiedrība var īstenot 
iesaistoties ar savu 
līdzdarbību un 
atbalstu

Katrā vietā ir labas domas, kuras var 
īstenot sabiedrība iesaistoties ar savu 
līdzdarbību un atbalstu. Iedzīvotājus ai-
cinājām būt atvērtiem līdzdarbībai, ie-
rosmēm un idejām, jo tikai no katra paša 
aktivitātes, ieinteresētības un spējas sevi 
motivēt brīvprātīgam darbam ir atkarīgs, 
kāda ir mūsu kopīgās dzīves telpas mik-
rovide. Sekojoši tam ar Kandavas novada 
domes finansiālu atbalstu un ziedojumu 
akcijās piesaistītiem līdzekļiem īstenojām 
mazo grantu projektu konkursu “Dari 
pats”, kura ietvaros atbalstījām septiņas 
iedzīvotāju iniciatīvas un veicinājām to 
realizāciju. Rezultātā tika veikti vides uz-
labojumi Zemītes pagastā, sakārtojot in-
formācijas stendus un izvietojot “pusceļa 
soliņus” pagasta teritorijā. Vānes pagastā 
tika sakārtota taka atpūtas parkā “Spā-
res” un ierīkots bērnu rotaļu laukums pie 
daudzdzīvokļu mājām. Matkules pagastā 

atjaunots norobežojošais žogs sporta un 
atpūtas laukumam. Cērē izgatavotas puķu 
kastes, kas rotās pagasta teritoriju. Zantē 
veikti norobežojošie stādījumi pie Zan-
tes pamatskolas un rotaļu laukums bērnu 
pēcstundu uzraudzības grupai.

Turpinām divas programmas skolēnu 
atbalstam.

Viena ir mācību maksas izdevumu seg-
šana talantīgajiem bērniem profesionālās 
ievirzes izglītības skolās Kandavas nova-
dā  – dejā, mūzikā, sportā un mākslā pa 
vienam audzēknim- kuru apmaksu veicam 
no ziedojumiem šim mērķim. 

Otra ir Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
10.–12. klašu skolēnu mācību motivācijas 
atbalsta programma, kurā par labiem mā-
cību sasniegumiem skolēni tiek finansiāli 

atbalstīti ar nelielām naudas balvām no 
10,- 30,- Euro. Finansējumu šai program-
mai nodrošina skolas vadība piesaistot šim 
mērķim individuālos ziedotājus.

Sadarbojamies ar organizācijām “Zie-
dot.lv” un biedrību “TUVU” no kurām 
saņemam mantiskos ziedojumus – pro-
duktus un spēles bērniem, ielūgumus uz 
pasākumiem un dažādas mantas, kuras da-
lām mūsu novada ģimenēm un senioriem. 

Esam noorganizējuši arī vairākas lab-
darības akcijas.

Maijā Stādu tirdziņā Kandavā vācām 
ziedojumus projektu programmai “Dari 
pats”. Jūnijā noorganizējām brīvdabas izrā-
di šai projektu programmai.

Augustā atbalstījām Zemītes evaņģēlis-
ki luterisko draudzi ar sadarbību koncerta 
organizēšanā, lai palīdzētu vākt ziedoju-
mus baznīcas skursteņa izbūves projektam.

Kafijas un tējas svētkos Kandavā orga-
nizējām akciju “Aklais randiņš ar grāma-
tu”, kurā savāktos ziedojumus novirzīsim 
nākošā mācību gada profesionālās ievirzes 
skolu talantīgo skolēnu mācību apmaksas 
programmai. Kafijas un tējas svētkos sa-
darbībā ar “Ziedot.lv”, dāvinājām čaklāka-
jiem zīļu vācējiem galda spēles.

Esam īstenojuši pagājušā gadā uzsākto 
darbu – kaķu mājas celtniecība Kandavā 
apdzīvotā vietā. 

Atsaucoties Zemītes skolas bērnudārza 
audzinātāju iniciatīvai, esam atļāvuši caur 
savu fondu vākt ziedojumus lielizmēra ro-
taļu konstruktora BAY-BAY iegādei.

Sadarbībā ar Zemītes, Vānes, Cēres un 
Zantes pamatskolām tika ceptas un grez-
notas piparkūkas, un šo skolu audzēkņi 
devās labdarības akcijās apciemojot biju-
šos skolu darbiniekus senioru vecumā un 
sveicot tos Ziemassvētkos.

Paldies visiem ziedotājiem, sponso-
riem, atbalstītājiem, fonda dalībniekiem 
un brīvprātīgajiem palīgiem!

AKTUALITĀTES

Novada Iespēju fonda paveiktais 2018. gadā

Spēles čaklāko zīļu vācējiem Kaķu māja Kandavā

Brīvdabas izrāde “Indānos”
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Ar 1950. gada 1. janvāri notiek kār-
tējā reorganizācija, kuras rezul-
tātā pirmo un pagaidām pēdējo 

reizi top atsevišķs Kandavas rajons. Tajā, 
protams, ir rajona un pilsētas izpildkomi-
tejas, rajona un pilsētas partijas komitejas, 
rajona un pilsētas komjaunatnes komitejas. 
Kā katram sevi cienošam rajonam, ir sava 
banka, slimnīca, poliklīnika, laikraksts, Tau-
tas izglītības nodaļa un kultūras nodaļa. Ak-
tuāla ir uzņemšana kompartijas un komjau-
natnes pirmorganizāciju biedru rindās. Par 
nepietiekamu biedru skaitu „galvas mazgā” 
izglītības iestāžu, uzņēmumu un lauksaim-
niecības arteļu vadītājiem .Svarīgākos ama-
tus ieņem tie, kuriem ir kabatā partijas vai 
komjaunatnes biedra karte. Kandavas pil-
sētas darbaļaužu deputātu padomes (DDP) 
darbs ir pakļauts rajona vajadzību apmieri-
nāšanai. Pie pilsētas atrodas arī lauku terito-
rija, jo tai cieši piekļaujas Aizdzires ciems ar 
Raiņa v. n. kolhozu un padomju saimniecī-
bu „Valdeķi”, Kandavas ar „Zelta vārpu” un 
„Lāčplēsi” un Līgas ar „Abavu” un Kanda-
vas lauksamniecības tehnikuma zemēm. 

Šajā laikā vērojama iedzīvotāju aizplūšana 
no laukiem, meklējot vieglāku dzīvi un lielā-
ku samaksu. Bet vieta tukša nepaliek. Strād-
nieki ir vajadzīgi, un aizplūdušo vietā nāk 
ļaudis no visas plašas Padomju Savienības.

• 1950. gada 1. janvārī Kandava kļūst 
par Kandavas rajona centru. Rajonā ietilpst 
Abavas, Aizdzires, Aizupes, Balgales, Cēres, 
Dzirciema, Jaunpagasta, Kandavas, Līgas, 
Matkules, Pūres, Strazdes, Vānes, Virbu, 
Zantes, Zemītes un Zentenes ciemi ar Kan-
davas un Sabiles pilsētām.

• 1950. gada 1. janvārī saskaņā ar jaun-
izveidoto Kandavas rajonu slimnīcu pārdē-
vē par „Kandavas apvienoto slimnīcu”. Tā 
tiek pakļauta Kandavas rajona veselības aiz-
sardzības nodaļai

• 1950. gadā Kandavā notiek ielu pārdē-
vēšana. Tā Lielā iela ir Padomju iela, Šose-
jas iela – Abavas iela, Tirgus laukums – 9. 
Maija laukums, Saules iela – I. Sudmaļa iela, 
Laimas iela – Lāčplēša iela, Rūmenes iela – 
Komjaunatnes iela, Dimžu iela – Pionieru 
iela, Miera iela – L. Paegles iela, Zvaigžņu 

iela – Bērzu iela, Rāmavas iela – Raiņa iela, 
Baznīcas iela – 1905. gada iela, Daigones iela 
– 17. jūnija iela, Valtermuižas iela – Rūpnie-
cības iela

• 1950. gada 1. martā laikrakstā „Sar-
kanā Kandava” par literāro līdzstrādnieku 
pieņem Gunāru Ievkalnu (1927 – 2010), no 
11. decembra viņu apstiprina par atbildīgo 
sekretāru, bet 1955. gada 30. decembrī pār-
ceļ par literāro līdzstrādnieku. Laikrakstā G. 
Ievkalns strādā līdz pat 1959. gada 25. no-
vembrim, kad viņu atbrīvo no darba saistī-
bā ar Latvijas PSR AP Prezidija dekrētu par 
Kandavas rajona likvidāciju

• 1950. gada 3. martā Kandavā sāk iz-
nākt pašiem savs laikraksts „Sarkanā Kan-
dava”. Par tā galveno redaktoru sāk strā-
dāt Jorens Raitums. Kandavā nav savas 

Kandava simts gados (1918–2018)
Kandava – Kandavas rajona 
centrs. (1950–1959)
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• Pirms 765 gadiem (1254) Kandavā uzceļ 
mūra pili ar kapliču un izveido Kandavas 
fogteju, kam pakļaujas Kandavas, Sabiles, 
Talsu, Tukuma novadi un mežu apvidi 
starp Kurzemi un Zemgali

• Pirms 450 gadiem (1569) Kandavā uzsāk 
koka luterāņu baznīcas celtniecību. Pēc 
vēsturnieku ieskatiem tā atradusies Abavas 
kreisajā krastā. Tas notiek pēc tam, kad, ie-
pazinies ar galma mācītāja un pirmā supe-
rintendanta Stefana Bīlova vispārējās baznī-
cu vizitācijas rezultātiem, hercogs Gothards 
Ketlers (1517 – 1587) 1567. gada 28. febru-
ārī Rīgā sasauc muižnieku sanāksmi (lan-
dtāgu). Tajā pieņem lēmumu nekavējoties 
atjaunot vecās un uzcelt jaunas baznīcas. 

• Pirms 445 gadiem (1574) Vānes baznīcai 
zvanu dāvina Hanss Oldermans. Uz tā ir 
teksts: „Hans Oldermann hat mich gegosse 
Ao 1574”

• Pirms 365 gadiem (1654) Vānē pirmās 
koka baznīcas vietā sāk celt mūra baznīcu. 
Tajā viens no vērtīgākajiem un savdabī-
gākajiem baznīcas iekārtas priekšmetiem 
ir altāris ar kokā grieztu gleznu „Svētais 
vakarēdiens”

• Pirms 275 gadiem (1744) Jelgavas zvanu 
lējējs Ernsts Frīdrihs Fehters par apkārtē-
jo muižu īpašnieku dāvināto naudu Vānes 
baznīcai atlej 187 kg smagu bronzas zvanu

• Pirms 230 gadiem (1789) Vānē pamatīgi 
atjauno luterāņu baznīcu un paplašina līdz 
400 sēdvietām

• Pirms 155 gadiem (1864) Kandavas lu-
terāņu baznīcai ērģeles uzbūvē Liepājas 
meistars Kārlis Hermanis, kurš laikā no 
1830. līdz 1835. gadam ir Kandavas baz-
nīcas ērģelnieks
Kurzemes guberņas priekšnieks sastāda 
jauna plosta būves pārceltuvei pār Abavu 

pie Kandavas miesta remonta un uzturē-
šanas tāmi. Saskaņā ar to darbi izmaksās 
247,21 rbļ.

• Pirms 140 gadiem (1879) Matkules pagas-
tā uzbūvē pagastskolas namu. 15. oktobrī 
tajā sāk mācīties 102 skolēni un strādāt 
divi skolotāji: Pēteris Paunis un viņa palīgs 
Vilis Kundziņš. Ēkai ir viens stāvs ar jum-
ta izbūvi skolotāja dzīvoklim un skolēnu 
guļamtelpām

• Pirms 130 gadiem (1889) Kandavā no-
dibina jaukto kori. Tā pirmais vadītājs ir 
Kandavas draudzes skolotājs, Irlavas sko-
lotāju semināra audzēknis Juris Simsons 
(1864 – 1937)

• Pirms 120 gadiem (1899) uzceļ Zemītes 
pagasta namu

• Pirms 115 gadiem (1904) Kandavas Sa-
draudzīgās biedrības vecāko padome 
nolemj Matkules pagastā „Buses” māju 
tuvumā rīkot tautas svētkus ar uguņoša-
nu. Uguņošanas sarīkošanai atvēl 15 rbļ. 

Dāmām ieeja 20 kap., kungiem – 30. kap.. 
Svētkiem noīrē divus orķestrus kopskaitā 
14 muzikantus. Svētku sākums trijos pēc-
pusdienā, beigas trijos rītā

• Pirms 110 gadiem (1909) Kandavā uzceļ 
Sadraudzīgās biedrības namu

• Pirms 85 gadiem (1934) Kandavā notiek 
Kandavas novada I Dziesmu svētki. Estrā-
di būvē pie Teteriņu ezera pēc diriģenta Pē-
tera Janča (1897 – 1975) zīmējuma. Tajos 
piedalās 32 kori ar 1000 dziedātājiem. No 
Kandavas novada piedalās Aizupes-Varie-
bas koris ar diriģentiem K. Strautu un F. 
Bahu, Grenču koris ar diriģentu Vili Vīto-
lu (1886 – 1965), Kandavas Sadraudzīgās 
biedrības koris ar diriģentu Pēteri Janci 
(1897 – 1975), Matkules koris ar diriģentu 
Jāni Krišu Graudiņu, Vānes pagasta kori 
ar diriģentu Kārli Tīģeri (1906 - ?). Svētku 
virsdiriģents ir Teodors Kalniņš (1890 – 
1962). Svētku programmu pārraida Eiro-
pas valstis un Amerikas radio.

• Pirms 80 gadiem (1939) maijā Zemītes pa-
gastā pie vecās skolas stāda Vienības birzi. 
To dara Zemītes pagasta skolas skolēni
Uz Aizupes muižu pārceļ Cīravas meža 
skolu (no 1945. līdz 1985. gadam Aizupes 
meža tehnikums)

• Pirms 70 gadiem (1949) 25. martā visā 
Latvijas PSR teritorijā notiek deportācijas. 
Notiek pastiprināta lauksaimniecības 
arteļu veidošanās. 7. aprīlī Kalnmuižas 
centrā nodibinās lauksaimniecības artelis 
„Komūna”. Tur atrodas kolhoza kanto-
ris, klubs un dzīvo septiņas kolhoznieku 
ģimenes.
31. decembrī beidz pastāvēt apriņķi un pa-
gasti, to vietā stājas rajoni un ciemi. Kan-
dava kļūst par rajona centru. Kandavas 
rajonā ietilpst: Abavas, Aizdzires, Aizupes, 
Balgales, Cēres, Dzirciema, Jaunpagasta, 
Kandavas, Līgas, Matkules, Pūres, Straz-
des, Vānes, Virbu, Zantes, Zemītes un 
Zentenes ciemi, kā arī Kandavas un Sabi-
les pilsētas

• Pirms 60 gadiem (1959) pēc kapitālā re-
monta darbu atsāk Kandavas rajona ap-
vienotā slimnīca. Ēkai uzceļ trešo stāvu, 
dienvidu daļā uzbūvē balkonu. Slimnīcas 
trešajā stāvā ir terapeitiskā un dzemdību 
nodaļa, otrajā stāvā ginekoloģiskā un ķi-
rurģijas nodaļa, bet pirmajā stāvā – bērnu 
nodaļa
Kandavas rajonā nodibina simfonisko or-
ķestri. Tā vadītājs A. Danne
Kandavā nodibina Valsts Ciltslietu un 
mākslīgās apsēklošanas staciju. Tā apkal-
po arī Tukuma un Talsu rajonus. Stacijā 
darbojas 20 augstvērtīgi Latvijas brūnās 
tīršķirnes vaislinieki
Aizupes un Vānes ciemu iedzīvotājus ap-
kalpojošo aptieku pārvieto uz glīti izre-
montētām telpām. Bijušās aptiekas vietā 
iekārto medikamentu kiosku 
31. decembrī beidz pastāvēt Kandavas 

Kinoteātris “Spartaks”

Kandavas grāmatnica

Šī gada nozīmīgākie notikumi novadā gadsimtu griezumā
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rajons. Kandavas pilsēta un Aizdzires, 
Aizupes, Cēres, Dzirciema, Kandavas, 
Līgas, Matkules, Pūres, Vānes, Zantes, Ze-
mītes un Zentenes ciemi turpmāk ietilps 
Tukuma rajona sastāvā, bet Sabile un Aba-
vas, Balgales, Jaunpagasta, Strazdes, Virbu 
ciemi – Talsu rajona sastāvā

• Pirms 55 gadiem (1964) Jānis Lūsis (1939) 
Tokijā Olimpiskajās spēlēs šķēpa mešanā 
izcīna bronzas medaļu

• Pirms 45 gadiem (1974) laukos sākas 
mazo saimniecību apvienošanās. Kaln-
muižas komplekss nonāk Kandavas sov-
hoztehnikuma pārvaldīšanā

• Pirms 30 gadiem (1989) 11. februārī Kan-
davā durvis ver izremontētais kultūras 
nams. Par to paldies saka Kandavas radio-
rūpnīcas direktoram Jānis Jakobovicam 
(1946 – 2016), arhitektam, māksliniekam, 
galdniekiem, metālistiem un visiem ci-
tiem, kuri ir palīdzējuši remontdarbos un 
interjera veidošanā.

A. Petrevica | Vēsturniece |

Ināra Znotiņa | Kandavas novada muzeja 
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Citās pilsētās un pagastos jau bija 
nodibinājušās arī kultūras bied-
rības, kuras tajā laikā sauca par 
Saviesīgajām, Viesīgajām vai Sa-

draudzīgajām biedrībām. Tajās varēja izvērst 
kora, teātra, jautājumu un atbilžu vakaru un 
citu kulturālu pasākumu darbību. Tuku-
mā Viesīgā biedrība bija nodibinājusies jau 
1882. gadā, Talsos Sadraudzīgā biedrība – 
1887. gadā. Savu kultūras biedrību gribēja 
arī kandavnieki. 

1901. gada 7. decembrī, pateicoties sko-
lotāja, uzņēmēja un pašvaldības darbinieka 
Jāņa Rupā (1872 - ?) uzņēmībai un arī saka-
riem Kurzemes guberņas administrācijā, tika 
reģistrēta Kandavas Sadraudzīgā biedrība. 
Darbību tā uzsāka 1902. gada 20. janvārī, kad 
notika oficiāla Sadraudzīgās biedrības dibinā-
šanas sapulce, kurā piedalījās 31 dalībnieks. 
Tajā tika noteikts, ka biedru skaits būs ierobe-
žots – ne vairāk kā 300 personas – un biedru 
nauda 2 rubļi no personas. Tā tajā laikā bija 
pietiekami liela summa – 1,66 rubļi maksāja 
vesela gada abonements avīzei „Dienas Lapa”. 
Jāņem gan vērā, ka biedrības locekļi bija pil-
sonisko aprindu pārstāvji: uzņēmēji, tirgotāji, 
namīpašnieki, skolotāji, kuri varēja atļauties 
tādu naudu maksāt. Sapulcē tika izveidota 
biedrības valde jeb vecāko padome, kurā tika 
ievēlētas 10 personas. Valdes locekļi jeb runas 
vīri savus amatus pildīja bez atlīdzības. Valde 
varēja brīvi rīkoties ar naudas līdzekļiem līdz 
500 rubļiem. Par pirmo Sadraudzīgās bied-
rības priekšnieku ievēlēja Kandavas pagasta 
rakstvedi Krišjāni Hānu. Katru gadu notika 
pārvēlēšanas sapulces, priekšnieka godu iz-
baudīja gan J. Rupais, gan galdniekmeistars 
Bērtulis Eiermanis, tirgotājs un namīpaš-
nieks Fricis Blumbergs, Reņģes pagastā dzi-
mušais vilnas krāsotavas īpašnieks Vilis Viz-
bulis, rakstvedis un diriģents Eduards Tinte.

Līdz pat sava nama uzcelšanai Sadrau-
dzīgā biedrība darbojās īrētās telpās. Par 
īrēšanu ziņas ir visai skopas. Zināms, ka tika 
risinātas sarunas ar Brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrību, bet acīmredzot sarunas nav 
nesušas rezultātus, jo 1907. gada jūnijā Sa-
draudzīgā biedrība telpas sāka īrēt Jakoba 
Šneidera namā (tagad Tirgus laukums 11, 
Kandavas novada domes finansu nodaļas 
telpas ēkas 2. stāvā).

1902. gada 5. maijā vecāko padome nolē-
ma uzsākt sarunas ar tirgotāju un namīpaš-
nieku Meijeru Blumenavu par biedrības 

nama būvi. Būves jautājumu risināšanai iz-
veidoja komiteju no vecāko padomes vidus: 
K. Hānu, B. Eiermani un Frici Pabērzu. Jau 
pēc divām nedēļām tika konstatēts, ka saru-
nas ir neveiksmīgas, tāpēc bija jāuzsāk sa-
runas ar citiem Kandavas namīpašniekiem. 
Par spīti trūkstošajām telpām, tika organizē-
ti un rīkoti pasākumi – teātra izrādes, balles, 
literārie vakari.

1903. gada februārī nolēma Sadraudzī-
gās biedrības vajadzībām iegādāties namu 
no Judelsona Baumgarta. Acīmredzot arī šis 
projekts nepiepildījās.

Izskatot vēsturnieka Agra Dzeņa Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā atrasto informāciju, 
jāsecina, ka biedrības valde ir uzsākusi sa-
runas par nama pirkšanu Lielajā ielā 28 (to-
reiz Lielajā ielā 15), kurš tajā laikā piederējis 

muižniecei Teklai fon Betiherei un pēc 1894. 
gada datiem bijusi mūra dzīvojamā ēka ar 
tirgotavu, mūra ērbeģis ar ceptuvi un dārzs. 

Jauno Sadraudzīgās biedrības namu bū-
vēja no 1907. līdz 1909. gadam. Jaunbūvē-
jamās ēkas sākotnējo projektēšanu uzticēja 
būvniecības komisijas biedriem K. Hānam, 
B. Eiermanim un Pēterim Lucavam.

Divu gadu laikā nams bija gatavs un 
1909. gadā notika nama iesvētīšana. Nama 
atklāšanu svinēja divas dienas – 7. un 8. feb-
ruārī. Pirmajā dienā programmā bija laicī-
gais koncerts ar Sadraudzīgās biedrības jauk-
tā kora un vīru kora piedalīšanos J. Stūrīša 
vadībā. Jauktais koris izpildīja Andreja Jur-
jāna (1856 – 1922) „Nevis slinkojot un pūs-
tot” un „Dievs, dod mūsu tēvu zemei”, Jāzepa 
Vītola (1863 – 1948) „Gaismas pili” un „Be-
verīnas dziedoni”, Jāņa Cimzes (1814 – 1881) 
„Kas tie tādi, kas dziedāja” un „Nu ar Dievu, 
Kurzemīt᾽” un citas dziesmas. Otrā dienā 
notika Ādolfa Alunāna (1848 – 1912) 1888. 
gadā uzrakstītās lugas teātra izrāde „Kas tie 
tādi, kas dziedāja” skolotāja Jura Birznieka 
(1871 – 1950) vadībā.

Šajos 110 gados nams ir pieredzējis 
daudz. Diemžēl tas neprot stāstīt. Te ir spē-
lēts teātris uz nebēdu, dziedāts un dejots. Te 
ir bijuši skumji brīži, kad mūžībā aizgājuši 
cilvēki, kuru radošā aizrautība devusi na-
mam īpašu skanējuma piepildījumu. Nams 
ir pārdzīvojis cara laikus, divus pasaules 
karus, neatkarīgās Latvijas laiku un mēģi-
nājumu uzcelt komunismu, atmodas laiku 
un atkal brīvo Latviju. Laika zobs atstājis 
savas zīmes arī pašam namam. Vērienīgā-
kā nama renesanse bija 1989. gadā, kad ar 
Kandavas radiorūpnīcas finansiālo atbalstu 
vecais biedrības nams piedzīvoja otrreizējo 
atdzimšanu. Bet tas jau ir cits stāsts.

tipogrāfijas, tāpēc ik pārdienas avīzes mate-
riālus ved uz Tukumu un iespiestos laikraks-
tus atpakaļ 

• 1950. gada vasarā Rīgā notiek otrie 
Padomju Latvijas Dziesmu svētki

• 1950. gada oktobra sākumā Kandavā 
pienāk jaunā iespiedmašīna, tiek sagādāta 
poligrāfiskā bāze un nokomplektēti kvalificē-
ti kadri. Darbu sāk jaunā tipogrāfija Kandavā

• 1950. gadā Kandavas vidusskolas 
telpās sāk darboties arī Kandavas strād-
nieku jaunatnes vakara skola. No 1954. 
līdz 1973. gadam to vada Sergejs Jakovļevs 
(1912 – 1998)

• 1950. gadā sāk darboties kinoteātris 
„Spartaks”, tas atrodas bijušās ebreju sinago-
gas telpās

• 1950. gadā Kandavas Vecā aptieka ie-
gūst numuru 284, par tās vadītāju ieceļ far-
mācijas maģistri (mag.pharm.) Lizeti Bērzi-
ņu (1896 – 1986)

• 1950. gadā ēkā Sabiles ielā 2 sāk darbo-
ties sakaru nodaļa

• 1950. gadā Kandavas grāmatnīcas va-
dītāja ir Inta Skurbe (1922 – 1994), pārdevē-
ja Laima Kreicberga, bet grāmatvede – Lilija 
Jurkevica

• 1950. gadā Lielajā ielā 14 (bij. Padomju 
ielā 14, tagad Lielā iela 24, bij. Trepju krogā) 
sāk darboties Kandavas izpildkomiteja

(turpinājums sekos)

Kandavas Sadraudzīgās biedrības 
namam – 110 gadu jubileja
19. gadsimta otrā puse bija dažādu latviešu biedrību dibināšanas 
bums. Kā vecākā zināmā biedrība Kandavā ir Brīvprātīgā uguns-
dzēsēju biedrība, dibināta 1870. gadā. 1885. gadā, lai varētu attīs-
tīt uzņēmējdarbību, tirdzniecību un privāto namu būvi, izveidojās 
krājaizdevu sabiedrība. 1888. gadā nodibinājās zemkopības bied-
rība, kuras paspārnē izveidojās pirmais jauktais koris Kandavā. 

Kultūras 
nama plāns

Sadraudzīgās biedrības nams 
19. gs. 20. gadi

Atklāšanas pasākuma programma

Šī gada nozīmīgākie notikumi novadā gadsimtu griezumā
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Par to pārliecināts Zemītes 
pagasta zemnieku saimniecības 
“Zīles” saimnieks Egils Babris.

Dagnija Gudriķe

Šajā lauku sētā viesojos ne pirmo reizi. 
Pirmā satikšanās ar Egilu Babri noti-
ka pirms sešiem gadiem, kad viņš at-
griezies Latvijā no “laimes” meklēju-

miem ārzemēs, kur nespēja iedzīvoties, sāka 
saimniekot “Zīlēs”. Toreiz viņa mamma Iveta 
priecājās, ka vismaz viens no četriem bēr-
niem vēlas saimniekot savās tēva mājās. Arī 
tagad tiekoties, Iveta apgalvoja, ka jau toreiz, 
kad bērni vēl mazi bijuši, sapratusi, kas būs 
nākamais zemnieku sētas saimnieks- tēva 
darba turpinātājs. Jau no mazām dienām 
Egils interesējies par lauku darbiem, vien-
mēr bijis līdzās tēvam traktorā, pats maziņš 
caurām naktīm uz lauka, kad zemi aruši. Par 
pārējiem bijis skaidrs, tie būs pilsētnieki.

Pa šiem gadiem Egila ganāmpulks pie-
audzis vairākas reizes, toreiz bija 17 slauca-
mas govis un 11 teles, tagad ir ap četrdesmit 
slaucamas govis, pavisam nesen ganāmpul-
kam pievienojies vēl krietns bariņš, kopā ap 
astoņdesmit. “Uz paplašināšanās rēķina man 
atļāva iegādāties 21 gotiņu”. Egilam piedero-
šā zemnieku saimniecība ir bioloģiskā saim-
niecība, līdz ar to uzraudzība no valsts pu-
ses pienācīga. Kandavas novadā bioloģisko 
piensaimnieku ir maz, labi ja četri būs.

Bioloģiskā saimniecība no parastas atšķi-
ras ar to, ka nedrīkst lietot nekādu ķīmiju ne 
audzējot kultūras, ne barojot lopus. Ja barība 
tiek iepirkta, tad tai nepieciešami attiecīgie 
sertifikāti. Egils barību pērkot no brāļiem 
lietuviešiem.

Interesējos, vai bioloģiskai saimniecībai 
ir vairāk labuma vai klapatu, un kā saimnieks 
tiek galā ar ikdienas darbiem. Egils smēja, ka 
esot visādi, no bioloģiskās saimniecības gan 
labums, gan problēmas, bet ar darbiem jātiek 
galā vairāk vai mazāk pašam. Vienīgais pa-
līgs esot slaucēja, kas katru rītu brauc gotiņas 
izslaukt. Bet, protams, darbos palīdz arī ģi-
mene, galvenokārt tēvs. Ar slaucēju esot ļoti 
paveicies, par to saimniekam liels prieks. Ar 
slaukšanu varot tikt galā aptuveni divās stun-
dās, no rīta sešos sāk, pēc astoņiem darbs jau 
padarīts un visa diena brīva. Tik raiti slauk-
šana rit gan tikai pēdējos mēnešus, kopš 
ievilkuši piena vadu. Tas darīts par saviem 

līdzekļiem, pirkuši lietotu, bet tik un tā iz-
maksas mērojamas ap astoņiem tūkstošiem, 
tomēr kredītu nav ņēmuši, paši tikuši galā. 
Kopš saimniecībā ir slaucēja, Egilam sajūta, 
ka liels darbu kalns no pleciem novēlies! 

Egils, izturot bioloģiskās saimniecības 
pārejas periodu, nodod pienu kā bioloģiskais 
zemnieks, un piena cena ir augstāka. Īpaši to 
izjutis krīzes laikā, kad cenu starpība bijusi 
pat līdz 10 centi par litru. Tagad gan vairs tik 
lielas starpības neesot. Pagājušā gadā tapusi 
arī kūts piebūve piena mājai (baseini, tuale-
te, dušas, atpūtas telpa slaucējai), tur gan vēl 
darāmā daudz. 

Pa šiem gadiem Egils nopircis pats savu 
māju ar 20 hektāriem zemes, kas jau labi 
iekopta, un tēva sētā vairs nedzīvo. Viņa ģi-
mene papildinājusies, ir dzīves draudzene 
Kristīne un trīs bērni. Meitiņai Elīzai piepul-
cējušies brālītis Emīls un māsiņa Līva. Dēlam 
pašlaik tikai trīsarpus gadi, bet pēc Egila vē-
rojuma, viņš droši vien izaugdams būšot nā-
kamais saimnieks un tēva darba turpinātājs. 

Kā jaunais zemnieks, ar Eiropas Savie-
nības atbalstu, iegādājies tehniku, jaunu 
pļaujmašīnu, frontālo presi, atbalsts esot bijis 

60%, paša finansējums -40% , kam paņēmis 
aizņēmumu no bankas. Galvenais darbs, 
kas stāv priekšā, ir jaunas kūts būve. “Veco 
neatmaksājas pārbūvēt. Projekts jau ir tapis, 
padomāts, lai nav dubļi, būs bruģis, viss be-
tonēts, tā lai ir forši. Slaukšana būs tāpat kā 
tagad, varbūt kaut ko uzlabosim, slaukšanas 
zāles princips, tikai tu nestāvi bedrē, gotiņas 
uz slaukšanu, tāpat kā tagad, dosies pa gru-
pām. Šāds variants ir daudzreiz lētāks.” Visu 
pienu Egils nodod Tukuma Piena kombinā-
tam, viņiem ir atsevišķa līnija, kas ražo eko 
produktus. 

Egila darba diena sākas ar bērnu izvadā-
šanu uz skolu un bērnudārzu Zemītē, tad uz 
“Zīlēm”, kur rit parastie ikdienas darbi, baro-
šana, tīrīšana, ganāmpulka izpēte, vai kāds 
nav slims, vai nemeklējas u.t.t. Darba diena 
beidzas, kā kuro reizi, nav īsti prognozējams. 

Darba grūtums Egilu nebaida, viņš pie 
tā pieradis un atpakaļceļa nav. Sākums, jā, 
tas esot bijis grūts, nācies ņemt arī kredītus. 
Viņš, kā Jaunava pēc horoskopa, esot gana 
pedantisks un mīlot kārtību visās lietās. 
Tāpat viņam nepatīk, ja kāds komandē, tā-
pēc pats esot sev saimnieks. Saimniekot un 
attīstīties laukos ir iespējams, uzskata Egils. 
Viņš saimniecības attīstībā ieguldot daudz. 
“Varētu jau ieguldīt citur, piemēram, mājas 
remontam, vēl kaut kur, es ieguldu attīstībā. 
Jaunajiem zemniekiem, kas sāk no nulles, 
gribētu ieteikt nebaidīties. Vienkārši- jādara 
un jāgrib. Ar gariem zobiem, nekas nesa-
nāks. Latvijā ir iespējams atrast savu nišu, 
kur strādāt, kur arī labi maksā. Es katrā ziņā 
esmu tas latvietis, kurš paliks pie zemes. Do-
māju, ka tādu būs pietiekoši daudz. Latvijas 
laukiem ir nākotne.”

Latvijas laukiem ir nākotne

Daļa no ganāmpulka 
ziemas pastaigā aplokā

Jaunā telīte “Zīļu” ganāmpulkā

PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ

KULTŪRA UN IZKLAIDE
7. februārī
15.00 Stāsts par alveju un veselību – 
Zantes kultūras namā
13.00 un 18.00 filma “100 gadi esības 
vējos” – Zemītes tautas namā
19.00 Cēres amatierteātra izrāde 
“Brangais ķēriens” – ieeja 1,50 eiro – 
Kandavas kultūras namā 
19.00 Zemītes amatierteātra izrāde 
“Meitiņa” – ieeja 1,50 eiro – 
Matkules kultūras namā 

9. februārī
21.00 Balle “Mīlas viesulī” – par labu 
mūziku gādās Amors – Kandavas  
kultūras namā – sīkāka informācijas  
www.kandava.lv 

13. februārī
12.40 Zantes pamatskolas skolēnu 
popiela – Zantes kultūras namā

14. februārī
13.00 Tematiska ēdienu pēcpusdiena 
“Mīlestības ēdieni” – Zantes kultūras namā

15. februārī
13.00 Sniega diena Zantes skolas parkā – 
sadarbībā ar Zantes pamatskolu
15.00 Atbalsta grupa Zantes pagasta 
audžuģimenēm – Zantes kultūras namā
19.00 Jāņa Ābeles romantiskā spēlfilma 
“7 miljardi gadu pirms pasaules gala” – 
ieeja 2,00 eiro – Zemītes tautas namā 

16. februārī
18.00 Masku balle 2019 “Četri gadalaiki” – 
Rūmenes muiža
21.00 Valentīndienas balle kopā ar Māri 
no grupas “Jūrkant” – Valdeķu kultūras 
namā- biļešu iepriekšpārdošana, galdiņu 
rezervēšana, tālrunis 28765684

17. februārī
11.00 Radošā nodarbība “Māla 
veidošana” – nodarbību vada keramiķe 
Linda Romanovska – Zantes kultūras nama
14.00 Radošā nodarbība “Māla trauku 
veidošana” – nodarbību vada keramiķe 
Linda Romanovska – Zemītes tautas namā 
(sīkāka informācija pa tālruni 26527265)

20. februārī
18.00 Bībeles stunda /vada mācītājs 
U. Gailītis/ – Zantes kultūras namā

21. februārī
19.00 Tējas vakars ar filmas “100 gadi 
esības vējos” skatīšanos – ieeja bez 
maksas – Matkules kultūras namā

23. februārī
19.00 Mārcis Auziņš koncertprogrammā 
“Aizrautība” – biļetes “Biļešu paradīzes” 
kasēs – Kalnmuižas pilī

26. februārī
17.00 “Pūcītes skola” aicina 2012. gadā 
dzimušos bērnus un vecākus uz pirmo 
nodarbību – Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolas aktu zālē

27. februārī
18.00 filma “100 gadi esības vējos” – ieeja 
bez maksas – Zantes kultūras namā

2. martā
18.00 Pasākums “Kandavas kultūras 
namam–110” – Kandavas kultūras namā 

IZSTĀDES
Līdz 21. februārim Baibas Briedes 
gleznu izstāde – izstāžu zālē “Vējspārns” 
Kandavas kultūras namā

Līdz 9. martam Dace Runča, Inese Līne 
“Kaislība? Ne tikai...” – Mākslas galerijā 
novada muzejā
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16. janvārī otro apli Kandavas novada čempionātā basketbolā 
uzsāka BJSS2 pret KLT komandas. Pārliecinošā cīņā ar rezultā-
tu 80:46 uzvaru izdevās izcīnīt KLT basketbolistiem.

17. janvārī, Kandavas sporta hallē aizri-
tēja otrā apļa otrā spēle, kurā spēkiem mē-
rojās BJSS1 un BK Ivetas zirgi komandas. 
Arī šajā cīņā pārliecinoši savu pārākumu 
parādīja BJSS1 komanda, kura uzvarēja ar 
rezultātu 94:55.

19. janvārī Kandavas sporta hallē aiz-
ritēja divas čempionāta spēles. Pirmajā 
spēlē spēkiem mērojās RGR Pluss un Pūre 
komandas, uzvaru ar 27 punktu pārsvaru 
izcīnīja RGR Pluss basketbolistiem, spēlei 
noslēdzoties ar rezultātu 90:63. Otrajā spēlē 
ar 35 punktu pārsvaru uzvaru izcīnīja Jau-
nie veterāni komanda, kuri sagādāja otro 

zaudējumu BK Ivetas zirgi komandai. Spēle 
noslēdzās ar rezultātu 85:50.

22. janvārī Kandavas sporta hallē arī 
aizritēja divas spēles. Pirmajā spēlē par uz-
varu cīnījās BJSS1 pret KLT, kur pārliecino-
šu uzvaru ar rezultātu 106:55 izcīnīja BJSS1 
basketbolisti. Otrajā spēlē ar 13 punktu 
pārsvaru uzvaru izdevās izcīnīt RGR Pluss 
komandai, kura ar rezultātu 71:58 uzvarēja 
BJSS2 komandu.

24. janvārī par uzvaru cīnījās BJSS2 un 
Pūres basketbolisti, šajā cīņā savu pārāku-
mu parādīja pūrenieki uzvarot ar rezultātu 
102:74.

Janvārī Kandava/COMPOR komanda 
aizvadīja četras spēles, no kurām trīs bija 

izbraukumā, februārī komandai būs trīs 
mājas spēles, kurās gaidīsim ikvienu atbal-
stītāju, lai cīnītos par svarīgām uzvarām.

Turnīra tabula uz 30.01.2019.
No Komanda U/Z Punkti
1. Kandava/COMPOR 9/5 23
2. OC Limbaži 9/4 22
3. Gulbenes Buki 9/3 21
4. BK Jelgava/LLU 8/5 21
5. BK Saldus 7/5 19
6. Ventspils Augstskola 6/7 19
7. RSU 6/6 18
8. BK Ķekava 7/3 17
9. BA Turība 5/7 17

10. LU/ BS Rīga 4/8 16

11. Bauskas BJSS/ 
SC Mēmele 3/10 16

12. Valmiera Glass VIA-2 1/11 13

KANDAVAS NOVADA 
KAUSA IZCĪŅA FLORBOLĀ
Cēres sporta hallē norisinājās Kandavas 
novada kausa izcīņas florbolā 1. posms un 
sacensības – šautriņu mešanā, zolītē un 
dambretē.
1. vieta Cēres „Spartaks” (Kandava/Cēre)
2. vieta Džūkste
3. vieta Gudrie dīķa bērni (Zemīte)

Nākošais, 2. posms, paredzēts 22. februārī.  
Bez florbola paredzētas sacensības arī novusā 
un riču-račā.

KANDAVAS NOVADA 
ČEMPIONĀTS ZĀLES 
FUTBOLĀ
Rezultāti Kandavas novada čempionātā zāles 
futbolā pēc 2. posma:
1. XXX (Kandava)
2. Buki
3. Rūmene
4. Universālie sportisti
5. Pūre
6. z/s Arvo 
Rezultatīvākie spēlētāji –  
Dmitrijs Novgorodskis (10 vārti), Egils Karlsons 
(8 vārti), Edžus Viļumsons (7 vārti).  

3. posms – 3. februārī Cēres sporta hallē.

SPORTA PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ

Kandavas novada 
čempionāts basketbolā

Kandava/COMPOR
Par Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas decembra spēlētāju 
atzīts “Kandava/COMPOR” uzbrucējs Guntars Strāķis, kurš 
palīdzēja komandai uzvarēt visās sešās spēlēs, vidēji katrā lau-
kumā pavadīdams 31 minūti 58 sekundes, gūstot 20,8 punktus, 
izcīnot 4,6 atlēkušās bumbas, izdarot 4,8 rezultatīvas piespēles 
un nopelnot vidējo lietderības koeficientu 21,2.

8. februārī
20.00 LBL2 spēle Kandava/COMPOR pret 
Valmiera Glass Vidzemes Augstskola-2 – 
Kandavas Sporta hallē 

15. februārī
20.00 Konkursa “Kandavas novada 
Sporta laureāts 2018” apbalvošanas 
ceremonija – Kandavas kultūras namā

16. februārī
14.00 LBL2 spēle Kandava/COMPOR pret 
BK Jelgava – Kandavas Sporta hallē

22. februārī
19.00 Kandavas novada čempionāts 
florbolā 2. posms, galda spēļu vakars – 
Cēres sporta hallē

23. februārī
XIII Arņa Kraukļa kausa izcīņa karatē – 
Kandavas sporta hallē

25. februārī
16.00 Spēļu pēcpusdiena (galda teniss, 
novuss, riču-račs, cirks, dambrete u.c.) – 
Zantes kultūras namā

1. martā
20.00 LBL2 spēle Kandava/COMPOR pret 
Gulbenes buki – Kandavas Sporta hallē

Guntis Keisels

Kā tas izdevies un ko gaidīt sezonas 
turpinājumā – uz šiem un citiem basket.lv 
jautājumiem atbild “Kandava/COMPOR” 
treneris Edgars Priede.

Guntars Strāķis LBL2 mēneša spēlē-
tāja balvu saņems otro sezonu pēc kārtas. 
Likumsakarība?

Manuprāt, jā. Meistarīgs un gudrs spēlē-
tājs, kurš izceļas ne tikai ar punktiem. Arī re-
zultatīvām piespēlēm, cīņassparu. Mūsu ko-
mandā viņš ir galvenā figūra, kapteinis. Arī 
pieredzējušākais – savulaik spēlējis Latvijas 
jauniešu izlasēs, 2007. gadā izcīnījis Eiro-
pas U18 čempionāta bronzas medaļu kopā 
ar Dairi Bertānu un Jāni Strēlnieku. Profe-
sionāļa karjera Guntaram neizveidojās, bet 

meistarība nezūd. Arī visai mūsu komandai 
decembris bija veiksmīgs mēnesis, kurā izcī-
nījām svarīgas uzvaras. Atzinība pelnīta.

Pērn, debitējot LBL2. daudziem par 
pārsteigumu izcīnījāt 4. vietu, tagad esat 
līderi (patlaban dalīta 1. vieta ar “Gulbe-
nes bukiem”). Tēmējat augstāk?

Pirms gada nezinājām, ko sagaidīt, iznāca 
tāda taustīšanās. Tikai sezonas gaitā sapratām, 
ka varam cīnīties par visaugstākajām vietām 
un beigās ceturtdaļfināla sērijā gulbeniešiem 
zaudējām tikai ar 1:2. Šogad ir mērķtiecīgāka 
apņēmība – jātiek pirmajā četriniekā!

Ko esat darījuši, lai tas piepildītos?
Gatavojamies vēl nopietnāk. Esam ti-

piska amatieru komanda, visi spēlētāji strā-
dā vai mācās, tāpēc komandas kopīgiem 
treniņiem pilnā sastāvā sapulcējamies reti. 

Ikdienā katrs pats uztur sevi sportiskajā for-
mā, gan darbojoties individuāli, gan pieda-
loties amatieru turnīros un pilsētu meistar-
sacīkstēs. Pirms sezonas bija labs pārbaudes 
turnīrs ar “Latvijas Universitātes”, Jelgavas 
un lietuviešu piedalīšanos. Labi, ka LBL2 
ir daudz spēļu un to gaitā saprašanās uzla-
bojas. Process iznāk saraustīts, bet ejam uz 
priekšu.

Kuri spēlētāji kopā ar Guntaru Strāķi 
nosaka toni komandas spēlē?

Arvis Savčenko (vidēji spēlē 16,7 punkti 
un 12,2 atlēkušās bumbas) un Ritvars Kau-
liņš (12,3 + 14,2 atlēkušās) ir mūsu galvenais 
spēks pie groziem. Ja vien tiek uz spēlēm, 
viņi savu darbu laukumā izdara. Komandas 
sadarbības vedas labāk, kopš pievienojies sa-
spēles vadītājs Jānis Zemels (10,4 punkti un 
5,3 rezultatīvas piespēles). Individuālā sta-
tistika daudziem spēlētājiem ir labāka nekā 
pērn – acīmredzot, progresējam.

Varbūt konkurenti kļūst vājāki?
Noteikti nē, līmenis aug un spēki izlīdzi-

nās. Iespējams, pērn bija izteiktāki favorīti, 

bet šogad astoņas deviņas labākās koman-
das var uzvarēt viena otru. Arī tabula lieci-
na, ka neviena komanda nav izvairījusies no 
zaudējumiem. Katra uzvara nāk ar lielām 
grūtībām, tāpēc izslēgšanas turnīrs būs ļoti 
interesants.

Ir komanda, ar kuru negribētu tikties 
vismaz līdz finālam?

Ar gulbeniešiem. Labi spēlētāji un mums 
neparocīga komanda. Ne velti pērn no pie-
cām spēlēm tikai vienā viņus uzvarējām.

Kādu atbalstu saņemat no 
kandavniekiem?

Vislielāko. Lepojamies ar saviem faniem, 
kuru atbalsts un degsme dzen uz priekšu 
savā laukumā. Mums ir īsts “6. spēlētājs”, kas 
palīdzējis uzvarēt arī tad, ja spēle nav gājusi 
no rokas. Fani pavada mūs arī izbraukuma 
spēlēs. Savukārt bez novada domes atbalsta 
līdzdalība LBL2 nebūtu iespējama, jo iz-
maksas spēļu sarīkošanai un izbraukumiem 
ir pietiekami lielas. Protams, paldies “COM-
POR” un citiem mūsu atbalstītājiem, kurus 
cenšamies iepriecināt ar savu spēli.

Progresējam paši, progresē konkurenti
Līderpozīcijas Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas turnīrā 
un decembra spēlētāja balvu ieguva “Kandava/COMPOR” 
komandas kapteinis Guntars Strāķis. Šo iemeslu dēļ “Kandava/
COMPOR” nokļuvusi LBL2 mērķauditorijas uzmanības centrā. 
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Matkules 
pansija dzīvo
Ainārs Oliņš | Pansijas vadītājs

Aizvadītajā gadā Matkules soci-
ālās pansijas iemītnieku skaits 
pieauga līdz vienpadsmit. Da-
žiem pansijas iemītniekiem 

invaliditātes pensija ir ļoti niecīga, bet tā 
ir viņu vienīgais ienākums. Tādēļ pansija 
katru gadu aicina zemniekus un piemājas 
dārzu īpašniekus dot iespēju mūsu daļēji 
darbspējīgajiem kaut nedaudz piepelnīties 
vai arī ziedot kaut ko no ražas, lai iztikšana 
būtu vieglāka. 

Pagājušajā gadā laika apstākļu dēļ ražas 
bija mazākas, tādēļ arī kartupeļu, miltu un 
citu produktu bija krietni mazāk nekā ie-
priekš. Tomēr daži atlicināja no sava ma-
zumiņa arī mūsu pansijas senioriem. 

Paldies matkulniekiem M.  Anderso-
nam, G. Ansonam, N. Ansonei, L. Visma-
nei, sabilniecei O. Nordenai, kandavniecei 
D. Krūmiņai. Kā katru gadu mūsu mazdār-
ziņu bez maksas apstrādāja O. Budžens. 

Ceram, ka šogad pašiem izdosies izau-
dzēt brangāku ražu.

Aicinām 
piedalīties projektā 
„PROTI un DARI!”
Kandavas novada dome aicina jauniešus 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem iesaistīties 
projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā! Ja 
tu nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu 
un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, tad 
projekta programmas vadītājs sastādīs 
tieši tev un tavām interesēm atbilstošu 
programmu.

Šī ir iespēja piedalīties jauniešu prasmju 
un motivācijas attīstīšanas projektā, ar 
kura palīdzību veiksmīgi izvēlēties savu 
izglītības virzienu, atrast savām vēlmēm 
piemērotu profesiju un darba vietu. Eiropas 
Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI 
un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar 
to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim 
tiek sniegts individuāls, tieši viņam 
domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša 
prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības 
virzieniem un vajadzībām, jaunietim 
tiek izstrādāta individuālo pasākumu 
programma, piedāvājot piemērotus atbalsta 
pasākumus.
Jaunieši savu individuālo pasākumu 
programmu īstenošanas procesā apgūst 
amatniecības prasmes Kandavas novada 
amatnieku biedrībā, apmeklē dažādus 
kursus prasmju un interešu pilnveidošanai, 
gūst pieredzi līdzdarbojoties jauniešu centra 
„Nagla” ikdienas un svētku aktivitātēs, tiek 
noskaidroti nākotnes profesiju virzieni 
pie karjeras konsultanta, gūst psihologa 
atbalstu un iesaistās daudzās citās 
aktivitātes. 
Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, 
kuri var piedalīties projektā, tādējādi 
palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt 
savu dzīvi.

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada 
31. oktobrim.

Silva Ivuškāne, Projekta vadītāja

26. janvārī Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā, 
projekta “Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” 
ietvaros, notika Ģimeņu veselības diena.

Ģimeņu veselības dienā tika piedāvātas 
meistarklases ar SIA „Veselības centrs 4” 
uztura speciālisti Gunu Rijkuri, gatavojot 
dažādas veselīgas receptes, kā arī iespēja ar 
bioimpedances metodi veikt ķermeņa uzbūves 
izmeklēšanu. 
Psiholoģe Diāna Zande vadīja saistošas 
lekcijas vecākiem, kuru ģimenēs aug bērns, 
lai izprastu viņu uzvedību, attīstību. Stāstīja kā 
sekmēt labas attiecības ģimenē un konstruktīvi 
risināt konfliktus, kā arī par pareizu laika 
sadalījumu.
Visu dienu bija pieejamas dažādas fiziskās 
aktivitātes bērniem kopā ar vecākiem. 
Interesentiem bija iespēja doties uz 
paraugdemonstrējumiem pilates un zumbas 
nodarbībās, tās bija kupli apmeklētas.
Pavisam Ģimeņu dienā Kandavā piedalījās 
vairāk nekā simts pieaugušo un vismaz 
piecdesmit bērnu.
Projekta „Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” 
mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumiem visiem novada iedzīvotājiem, 
jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 
īstenojot aktivitātes Kandavas novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses pasākumu 
īstenošanai tiks īstenotas deviņas aktivitātes, 
aptverot atkarību mazināšanu, sirds asinsvadu 
slimību profilaksi un garīgās veselības 
profilaksi. Veselības veicināšanas pasākumu 
īstenošanai tiks īstenotas 25 aktivitātes, 
aptverot garīgās veselības veicināšanu, 

reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās 
aktivitātes, popularizējot vasaras un ziemas 
sporta veidus, kā arī rīkojot veselīga uztura 
seminārus.
Projekts „Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/080, tiek realizēts laika periodā 
no 2017. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 30. 
decembrim, iesaistot dažādās aktivitātēs 
vismaz 1443 Kandavas novada iedzīvotājus.
Kopējās projekta izmaksas ir 100829,00 EUR, 
tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 

85704,65 EUR apmērā un valsts budžeta 
finansējums 15124,35 EUR apmērā.
Februārī tiek plānotas slēpošanas un 
slidošanas nodarbības, ja būs atbilstoši 
laikapstākļi, kā arī citas aktivitātes. Datumi un 
vietas tiks precizēti. 

Tā kā ir apstiprināti Veselības projekta 
grozījumi, intensīvi tiek plānotas aktivitātes šim 
gadam. Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā 
www.kandava.lv

Inita Tamsone, projektu vadītāja

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

Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2018. gada 28. decembra līdz 
2019. gada 30. janvārim reģistrēti 

3 jaundzimušie:
Ksenija, Dominiks un Evans!

SVEICAM VECĀKUS!
*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Sveicam janvārī salaulātos 3 pārus!
Sveicieni Ancei un Artjomam Miļčiem

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

Laulību noslēguši

Līdzjūtība
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 2019. gada 2. janvāra līdz 
30. janvārim reģistrēti mirušie: 

Bērzkalns Zigurds (1943) no Matkules pagasta
Cērpiņš Vilis (1941) no Vānes pagasta

Cīrule Inta (1947) no Sabiles
Dubrovska Viktorija (1938) no Rīgas

Ģigulis Laimonis (1937) no Daugavpils novada
Knipša Vilma (1935) no Kandavas
Krampe Dainuvīte (1936) no Rīgas

Krūmiņa Gundega (1970) no Kandavas pagasta
Krūmiņa Monta (1997) no Kandavas

Krūzmanis Imants (1940) no Kandavas
Liberte Irma (1933) no Zemītes pagasta

Melderis Jānis (1949) no Sabiles
Ozols Alfons Gunārs (1945) no Zantes pagasta

Pole Irēna (1937) no Kandavas
Pūpola Ilga (1950) no Dobeles novada

Sandere Ausma (1936) no Matkules pagasta
Semenova Iveta (1961) no Matkules pagasta

Veļičko Leokadija (1938) no Kandavas
Ināra Līvija Putniece (1932) no Kandavas

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

Ģimeņu veselības diena Kandavā
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NOVADA VĒSTNESIS

Kandavas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā 2018. gadā 
kopumā tika sastādīti 210 
civilstāvokļa aktu reģistri. No 
tiem 58 dzimšanas, 92 mirša-
nas un 60 laulību reģistri. Sa-
līdzinot ar 2017. gadu, sama-
zinājies dzimšanas (par 15) 
un miršanas (par 33) reģistru 
skaits, bet laulības reģistru ir 
par 9 vairāk. 

Maija Zariņa | Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja |

2018. gadā samazinājusies 
dzimstība

Latvijas simtgadē Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 58 jaun-
dzimušie, piedzimuši 28 zēni un 30 mei-
tenes, un tas ir par 15 bērniem mazāk, kā 
2017. gadā. Papētot iepriekšējo gadu demo-
grāfijas datus, sliktāka situācija bijusi tikai 
2010. gadā, kad Kandavas novadā reģistrēti 
vien 46 jaundzimušie. Savukārt, dzīvesvie-
tas deklarācijas dati liecina, ka Kandavas 
novadā dzīvesvieta deklarēta 60 bērniem, 
kuri dzimuši 2018. gadā. 

Lielākai daļai bērnu dzimšanas reģistrā 
ziņas par tēvu ierakstītas pamatojoties uz 
paternitātes atzīšanas iesniegumu – 34 bēr-
niem, laulībā dzimuši 18 bērni, bez ziņām 
par tēti reģistrēti 5 bērni, bet viena bērna 
tēvs atzīts un ierakstīts ar tiesas spriedumu. 
Pimais bērniņš sagaidīts 21 ģimenē, otrais – 
21, trešais – 10, ceturtais – 5, piektais – 1, bet 
sestais vienā ģimenē. Mūsu novada Dzimt-
sarakstu nodaļa reģistrē jebkura novada 
jaundzimušos, tādēļ dzimšanas reģistru 
skaitā ir arī citu novadu bērni. 2018.gadā 
Kandavas novadā populārākie meiteņu vār-
di bija Alise, Emīlija, Sofija, Laura (2) un 
zēniem Ričards (3), Alekss (2). Deviņiem 
bērniem vecāki devuši divus vārdus. Aiz-
vadītajā gadā bērniem reģistrēti arī retāk 
sastopami vārdi kā Mia, Leila, Hanija, Ga-
bija, Anabella, Emilia, Jesenija un Tristans, 
Neitans, Kims, Jūlijs, Imants, Aksels, Tims.

Pašvaldības atbalsts 
jaundzimušajiem

Pašvaldība jaunajiem vecākiem piešķir 
pabalstu 200 eiro apmērā, ja abu vecāku dzī-
vesvieta deklarēta Kandavas novadā vismaz 
gadu, skaitot no bērna piedzimšanas brī-
ža. Ja Kandavas novadā deklarēts viens no 
bērna vecākiem, pabalstu saņem 100 eiro 
apmērā. Iesniegumu var aizpildīt Dzimt-
sarakstu nodaļā, reģistrējot jaundzimušo. 
Domē var aizpildīt pieteikumus arī valsts 
pabalstiem – bērna piedzimšanas, kopša-
nas, ģimenes, maternitātes, paternitātes u.c. 
pabalstu saņemšanai. Visiem mazulīšiem 
dāvinām arī pirmo dienasgrāmatu, dzimša-
nas apliecības vāciņus un kandavnieces Gi-
tas Zuzes adītās čībiņas. Katru gadu 4. maijā 
tiek rīkots, jau par tradīciju kļuvušais pasā-
kums – “Esmu dzimis Kandavas novadā” uz 
kuru tiek ielūgti pagājušajā gadā dzimušie 
mazuļi ar ģimenēm. Svētku reizē jaunpie-
nākušie novadnieki tiek reģistrēti Goda 

grāmatā un dāvanā saņem foto albūmu ar 
novada simboliku. Aizvadītā gada svētkos 
pieaicinājām profesionālu fotogrāfu un kat-
ra ģimene pēc foto sesijas dāvanā saņēma 
izdrukātu ģimenes foto. Mazie brāļi un mā-
sas darbojās radošajās nodarbībās kopā ar 
klauniem un tika pie apgleznotām sejiņām. 
Pēc pasākuma vecāki, kopā ar mazuļiem, 
dodas uz Kandavas promenādi iedēstīt kār-
šu pupas, kas zied un priecē visu vasaru.

2018. gadā mirušie
2018. gadā Dzimtsarakstu nodaļā re-

ģistrēti 92 mirušie ( 46 sievietes un 46 vī-
rieši), tas ir par 33 reģistriem mazāk nekā 
2017.  gadā. Biežākie nāves cēloņi bijušas 
sirds slimības un dažādas vēža intoksikā-
cijas. Pēc mūsu datiem 2018. gadā sama-
zinājies pašnāvību izdarījušo skaits. Tā kā 
miršanas faktu iespējams reģistrēt jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā, pie mums bieži tiek 
reģistrēti mirušie no citiem novadiem. 
Pērn reģistrējām 14  mirušas personas no 
citiem Latvijas novadiem, visbiežāk no Sa-
biles un Saldus. 

Kandavas novada domē visas formalitā-
tes var nokārtot vienuviet, jo blakus dzimt-
sarakstu nodaļai darbojas Valsts vienotais 
klientu apkalpošanas centrs, kurā var aizpil-
dīt pieteikumu apbedīšanas pabalstam. Per-
sonas nāves gadījumā viņa ģimenei vai per-
sonai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā 
apbedīšanas pabalstu divu mēnešu pensijas 
(ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdro-
šināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 
31. decembrim) apmērā. Tiesības uz pabal-
stu ir, ja tas pieprasīts sešu mēnešu laikā no 
pensijas saņēmēja nāves dienas. 

2019. gadā pārdzīvojušajam 
laulātajam pienākas 
ikmēneša valsts patbalsts

No 2019. gada 1. janvāra spēkā stājās 
jauna likuma norma, kas paredz pensijas 
saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojuša-
jam laulātajam piešķirt pabalstu 50% ap-
mērā no mirušajam laulātajam saskaņā 
ar likumu „Par valsts pensijām” piešķirtās 
pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas 
par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada 31. decembrim. Tiesības uz pa-
balstu ir divpadsmit mēnešus no pensijas 
saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums ie-
sniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņē-
mēja nāves dienas. Tātad, šis pabalsts pie-
nākas pārdzīvojušam laulātajam, un tā ir 
puse no mirušā pensijas (ieskaitot piemak-
su), to neapliks ar nodokli, jo pabalsti atšķi-
rībā no pensijām ar nodokli nav apliekami. 

Pieteikumu pabalstam ir iespējams aizpil-
dīt Kandavas novada domē.

Laulības 2018. gadā
2018. gadā reģistrētas 60 laulības, kas ir 

par 9 vairāk kā 2017. gadā (2017. gadā no-
daļā tika reģistrētas 44 laulības +7 baznīcas 
reģistri, kas kopā sastāda 51 laulību). Pēr-
nais gads atšķiras no citiem gadiem ar to, 
ka Kandavā nebija neviena baznīcā slēgta 
laulība un pirmo reizi kāzas Dzimtsarakstu 
nodaļā sasniedza mūsu novadam rekordlie-
lu skaitu. Visvairāk laulību tika reģistrēts 
augusta mēnesī – 18 un jūlijā – 11. Visbie-
žāk ceremonijas notika Kandavas novada 
domē  – 42, izbraukumos – 15 (no tām 8 
Kalnmuižā), arī Kultūras namā un novada 
muzejā. Pieprasītākais kāzu datums aizva-
dītajā gadā bija 18.08.2018., kad nodroši-
nājām piecas ceremonijas. Arvien biežāk 
laulības tiek slēgtas starp dažādu tautību 
cilvēkiem un vairākas ceremonijas tika tul-
kotas angļu un krievu valodās. Šādās kāzās 
vadītājam ir jāspēj atrast zelta vidusceļu, lai 
tiktu ievērotas likumu normas, salāgojot 
tās ar citu valstu kāzu tradīcijām. Kāda ļoti 
sirsnīga laulību ceremonija izdevās ar sur-
dotulka palīdzību. Jaunu pieredzi deva arī 
Latvijas Republikas robežsardzes amatper-
sonas klātbūtne, kad laulību slēdza persona 
ar terminēto uzturēšanās atļauju Latvijas 
teritorijā un Latvijas Republikas pilsonis. 
Katrs pāris Dzimtsarakstu nodaļā ierodas 
ar savu stāstu, savu dzīves uztveri. Ikviens 
cilvēks ir unikāla būtne un, manuprāt, šajā 
darbā svarīgākais ir spēt sajust, izprast un 
pasniegt dzīves skaistāko dienu tieši tā, kā 
cilvēki to sagaida. Pēc tādas ceremonijas ir 
labi padarīta darba sajūta. 

Aicinām pieteikties laulī-
bām 18. maijā

Aizvadītajā gadā pašvaldības rīkotajā 
akcijā, kad tiek apmaksāta laulību svinīgā 
ceremonija, 12.  maijā tika salaulāts viens 
pāris. Katru gadu šo akciju labprāt atbalsta 
arī mūsu uzņēmēji. Pērn jaunais pāris saņē-
ma dāvanu karti no Kalnmuižas pils. 

2019. gadā Dzimtsarakstu nodaļa or-
ganizē pašvaldības apmaksātu laulības 
ceremoniju 14. februārī (pieteikušies 2 

pāri) un turpinām pieņemt iesniegumus 
laulībām 18. maijā. Šobrīd uz 18. maiju 
nav pieteicies neviens pāris, tāpēc aicinām 
izmantot šo iespēju un iesniegt pieteiku-
mus līdz 17. aprīlim. Nosacījumi paliek tie 
paši, kā iepriekš. Vismaz viens no pāra ir 
deklarēts Kandavas novadā, ģimenē aug 
viens vai vairāki bērni, un ir vēlēšanās 
kļūt par vīru un sievu. Laulību ceremoni-
jas izmaksas sedz pašvaldība, atliek vien 
samaksāt valsts nodevu 14 eiro, bet dau-
dzbērnu ģimenes ir atbrīvotas arī no valsts 
nodevas.

Kāzu jubilejas 2018. gadā
Liels pagodinājums ir organizēt kāzu 

jubilejas pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 
50  un vairāk gadus. 2018.  gadā Diman-
ta kāzas atzīmēja – 3, Smaragda kāzas – 4 
un Zelta kāzas – 5 pāri, kopā sveicām 12 
ģimenes. Daži pāri vēlējās rīkot svinīgu 
sveikšanas ceremoniju ar dzeju, mūziku un 
viesiem, citi atzīmēja jubileju tikai savā ģi-
menes lokā, sveicienus nosūtījām arī sadar-
bībā ar Pensionāru padomi. Kopā ar domes 
priekšsēdētāju Ingu Priedi un sabiedrisko 
attiecību speciālisti Dagniju Gudriķi ti-
kām sirsnīgi uzņemtas daudzos gaviļnieku 
namos un piedalījāmies ļoti skaistās cere-
monijās. Katra šī ciemošanās dod ļoti po-
zitīvas emocijas un vērtīgas atziņas, kuras 
cenšamies nodot tālāk arī Jums ar interviju 
starpniecību. 

Sakām mīļu paldies par mums izrādī-
to viesmīlību un sirdssiltumu. 2018.  gadā 
tika realizēta arī ideja par Zelta pāru Goda 
grāmatu, tajā atzīmējām katru Goda pāri, 
arī tos, kuri savas jubilejas jau nosvinējuši 
iepriekšējos gados. Iepriekš ar katru pāri 
vienojamies par to, kā viņiem piemērotā 
veidā nodot sveicienus, tāpēc izvēle – svi-
nēt divatā vai kuplā radu un draugu pulkā, 
paliek katra paša ziņā, tomēr naudas balvu 
pašvaldība izmaksā visiem, kuri iesniedz 
iesniegumu, kā arī dāvina Kandavas novada 
foto grāmatu un ziedus. Vienmēr uzsveram, 
ka šīs stiprās ģimenes ir mūsu novada lep-
nums, spēks un cerība. 

Šogad atzīmēt kāzu jubilejas aicinām 
pārus, kuri laulības noslēguši 1969., 1964., 
1959. un 1954. gadā. 

Paldies par uzticēšanos

DZĪVESZIŅAS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
darbs 2018. gadā

Pārdzīvojušā laulātā 
pabalsta saņemšanas 
nosacījumi:
• pensijas saņēmējs miršanas dienā ir 

bijis reģistrētā laulībā;
• mirušais bija vecuma, invaliditātes, 

apgādnieka zaudējuma vai izdienas 
pensijas saņēmējs;

• pārdzīvojušais laulātais ir Latvijas 
Republikas vecuma, invaliditātes, 
izdienas vai speciālās valsts pensijas 
saņēmējs;

• pensijas saņēmējs miris pēc 
2019. gada 1. janvāra.
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KANDAVAS
NOVADA VĒSTNESIS INFORMĀCIJA

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. 2 (166). 
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

25. martā mūsu novadnieks glezno-
tājs Toms Šliseris atzīmēs astoņdesmit 
gadu jubileju. Izstāžu zāles “Vējspārns” va-
dītāja Ilzīte Grinberga aicina visus, kuriem 
mājās ir Toma Šlisera gleznas, kādreiz ie-
gādātas vai saņemtas dāvanā, padalīties ar 

tām publiskā izstādē, sagaidot mākslinieka 
apaļo jubileju. Jubilejas izstāde paredzēta 
izstāžu zālē “Vējspārns” no 11. marta – 
31. martam. Lai precizētu gleznu atvešanas 
laiku un citus jautājumus, saistībā ar izstā-
di, lūdzam sazināties pa tālruni 26128354.

Sākot ar 8.martu piektdienās plkst. 
18:30 draudzes mājā būs iespēja apmek-
lēt Iesvētes mācību, kuru vadīs mācītājs 
Vilnis Auziņš. Pēc mācību noslēguma, ie-
svētības notiks Vasarsvētkos. Pieteikties pie mācītāja pa tālr. 26547812.

2019. gadā atkritumu tarifs ir 12,84 eiro 
par kubikmetru, tas nozīmē, ka mājsaim-
niecībām, kurām ir 0,240 kubikmetru kon-
teiners, par vienreizēju izvešanu jāmaksā 
3,09 eiro, bet tiem klientiem, kuriem ir 
0,180 kubikmetru konteiners vienreizēja 
izvešana maksās 2,31 eiro, klientiem, ku-
riem ir 0,140 kubikmetru konteiners – 1,80 
eiro. Ir iespējams iegādāties arī marķētos 
atkritumu maisus, ja visus atkritumus nav 
iespējams ievietot konteinerā, 60- litrīgais 
maiss, kuru cenā iekļauta arī izvešanas 
maksa - 1,31 eiro/gab.

No 2019. gada 1. janvāra Kandavas 
atkritumu pārkraušanas stacijā pieņem-
to atkritumu cenas ir sekojošas:

• Nešķiroti sadzīves atkritumi – 68,23 
EUR/tonnā (ar PVN)
• Liela izmēra atkritumi – 86,44 EUR/
tonnā;

• Nolietotas riepas – 96,80 EUR/tonnā;
• Stikls (logu) – 35,01 EUR/tonnā;
• Luminiscentās spuldzes - 0,25 EUR/
gab.

(Kandavas atkritumu pārkraušanas 
stacijas tālrunis: 29141243).

Būvniecības atkritumus un azbestu sa-
turošus būvmateriālus pieņem Talsos, cie-
to sadzīves atkritumu poligonā ‘’Janvāri” 
darba dienās no 8.00-19.00; sestdienās no 
8.00-17.00 (tālr. 29350022)

Ar jautājumiem par līgumu noslēgša-
nu, neskaidrību gadījumos klienti var vēr-
sties SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sa-
biedrības “Piejūra” (SIA” AAS “Piejūra””) 
birojos Tukumā, Rīgas ielā 1 vai Talsos , A. 
Lerha-Puškaiša ielā 6 (1.stāvā) darba die-
nās no 9.00-17.00.

Tālrunis: 63123306; e-pasts: info@
piejuraatkritumi.lv 

Informējam, ka Kandavas Lauksaim-
niecības tehnikuma stadiona teritorijā 
darbojas bezmaksas publiskā slidotava. 
Inventāra noma nav pieejama, tādēļ ai-
cinām nākt ar savām slidām vai hokeja 
inventāru. 

Visi laipni aicināti baudīt ziemas spor-
ta aktivitātes!

SIA AAS “Piejūra” informē, ka atkritumu 
apsaimniekošanas līgumus iespējams pārslēgt 
un noslēgt uz vietas Kandavā Daigones 
ielas pārkraušanas stacijā pirmdienās no plkst. 13.00-19.00, 
trešdienās un piektdienās no 10.00-16.00, sestdienās no 
10.00-12.00.

Par atkritumu nodošanu, izvešanu, 
maksu un maksājumiem

Atvērta Kandavas publiskā slidotava

Aicina atbalstīt novadnieka Toma Šlisera
jubilejas izstādes tapšanu

Kandavas 
evanģēliski 

luteriskā 
draudze informē


