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LATVIJAI 100

PROJEKTI

Brīvības gaismu
gaidot – Lāčplēša
ordeņa kavalieri
novadā

Sagaidot Latvijas
simtgadi, tapis
Valodas pagrabs
novada muzejā

Latvijas
svētkos
godināsim
novadniekus

Kandavas novada apbalvojumu
piešķiršanas komisijas sēdē
š. g. 22. oktobrī tika nolemts
piešķirt apbalvojumus Latvijas
Republikas proklamēšanas
100. gadadienā sekojošiem
novada iedzīvotājiem:
Apbalvojums
“Kandavas novada Pateicība”

Evitai Bērziņai – Cēres pamatskolas pirmsskolas
un sociālo zinību skolotājai
Intai Haferbergai – biedrības “Kandavas
Partnerība” valdes priekšsēdētājai
Maritai Jekumai – Kandavas novada Zantes
pamatskolas pirmsskolas skolotājai
Genovefai Ķezberei – Matkules pagasta
pensionāru klubiņa “Atvasara” vadītājai
Kristīnei Ķēniņai – Kandavas pasta nodaļas
operatorei
Raitim Priedem – Zemītes pamatskolas
saimnieciskās daļas vadītājam
Ilzei Spuriņai – ārstei – pediatrei
Antonam Studenam – Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma projektu vadītājam
Egilam Sudmalim- Kandavas novada sociālā
dienesta Aprūpes mājās nodaļas vadītājam
Didzim Zeibotam- Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas skolotājam

Apbalvojums “Kandavas novada
Gada uzņēmējs”
Guntim Meieram – SIA “M un V” valdes
priekšsēdētājam

Apbalvojums “Kandavas novada
Gada labdaris”
Ivaram Jirgensonam – zemniekam, Matkules
pagasta zemnieku saimniecība “Bērzlejas”

Apbalvojums “Kandavas novada
Gada lepnums”
Elitai Lavrinovičai – Kandavas internāt
vidusskolas direktorei

Apbalvojums “Kandavas novada
Goda pilsonis”
Jānim Lūsim – bijušajam novadniekam,
Olimpiskajam čempionam, četru olimpiāžu
dalībniekam, četrkārtējam Eiropas čempionam
šķēpmešanā.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas
proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā š. g. 18. novembrī
plkst.16.00 Kandavas kultūras namā
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Esiet sveicināti
Valsts simtgades
svētku mēnesī!

Šo

AKTUALITĀTES
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mēnesi patriotisku jūtu
vadīti aizvadīsim svētku
noskaņās. Laiks, kad valsts
svin savu simtgadi, ir īpašs notikums
mums visiem! Tāpēc aicinu vienmēr
paturēt prātā Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes vārdus: “Sargājiet
savu valsti, izkopiet to, jo zināt – ja nebūs
Latvijas, nebūsiet arī Jūs!” Jānis Čakste
vēsturē iegājis kā izcils valstsvīrs, cēls
patriots, vīrs ar skaidru sirdi. Sava politiskā taktiskuma un smalkjūtības dēļ, viņš
tika cienīts visās aprindās, pret visiem
viņš izturējās vienādi objektīvi, nekad
neizmantojot savu stāvokli personiskās
slavas spodrināšanai un savas partijas
labumam. J. Čakstes ideāls bija padarīt
latviešu tautu laimīgu. Cerībā, ka vēsture
reiz atkārtosies, par ko gan neliecina šī
brīža politiskā situācija valstī, atzīmēsim
mūsu valsts svētkus, katrs sirdī paturot
piederības sajūtu savai zemei un lūgšanu
tās nākotnei! Būsim godīgi un nesavtīgi
sava pagasta, pilsētas, novada un valsts
izaugsmei.
Lai arī priekšā vēl daudz nezināmā –
atkal gaidāma neizprotama un neskaidra
pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, turpinās cīņa par valsts finansējuma saglabāšanu internātvidusskolai, ceļu
stāvokļa uzlabošanas iespējas, ar gandarījumu varu atzīmēt, cik labi, ka paspējām Cēres ceļa būvniecības darbus uzsākt
pirms Saeimas vēlēšanām. Lai gan valsts
plānā izdevās iekļaut arī Valdeķi – Zemīte – Zante – Brocēni ceļa rekonstrukciju,
šobrīd nav pārliecības, ka jaunā valdība
to uzskatīs par nepieciešamu. Aizvien
jūtamāk izpaužas jauno partiju tendence
nedomāt par lauku reģionu attīstību.
Prieks, ka labiekārtošanas un ēku
renovācijas darbi novadā kaut arī smagi, bet pārliecinoši virzās uz priekšu, un
gads noslēgsies ar padarīta darba sajūtu.
No sirds gribu pateikties visiem iedzīvotājiem, kuriem nav vienaldzīga Kandavas
novada izaugsme un ekonomiskā attīstība. Ļoti daudz atbalsta, ideju un priekšlikumu ir saņemts pēdējo mēnešu laikā,
bet vislielākais iedzīvotāju atbalsts ir
saņemts Kandavas lepnuma – kartodroma saglabāšanai. Paldies visiem, ka kopā
spējam paveikt daudz labu lietu. Prieks
par jauno paaudzi, kas neprasa “Kas man
par to būs?!”, bet brīvprātīgi iesaistās savas dzimtās vietas sakārtošanas, saglabāšanas un attīstības darbos.
Latvijas valstij un tās cilvēkiem novembris ir gaišas atceres un priecīgu
svētku laiks, kad ar lepnumu nesam pie
krūts simbolisku karoga zīmi un iededzam sveces. Būsim vienoti šajos svētkos – Lāčplēša dienas lāpu gājienā, nesot
ziedus un sveicot apbalvojumu saņēmējus – 18. novembra svētku sarīkojumos,
un visur, kur godinot savu Tēvzemi, saviļņojumā plecu pie pleca, kopīgi dziedāsim “Dievs, svētī Latviju…!”
Inga Priede,
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
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Paldies jaunajai paaudzei par devumu, ar
Vēlos pateikt paldies Kandavas
internātvidusskolas skolēniem
un skolotājiem par uzaicinājumu iepazīties ar veikto pētījumu, ko uzlabot Kandavas
pilsētā. Četras klases piedalījās
akcijā “Pasaules lielākā stunda”,
kuras ietvaros skolēni apzināja Kandavas problēmas, ko
vēlas paši risināt, un izveidoja savu rīcības plānu.
Inga Priede | Kandavas novada domes
priekšsēdētāja |

S

kolēni, izstaigājot pilsētu un tās apkārtni, veica arī sakopšanas darbus
un izstrādāja veicamo darbu plānu,
savās prezentācijās sniedzot ierosinājumus Kandavas novada domei. Skolēni
aptaujāja iedzīvotājus, paši saskatīja veicamos darbus un dalījās ar savām idejām kā
uzlabot pilsētu, izpētot Kandavas vecpilsētas daļu, sākot no Abavas līdz Luterāņu
baznīcai, kā arī no Bruņinieku pilskalna
līdz Pūzurgravai.

3. klases skolēni kopā ar skolotājām Anitu Nikolajenko un Baibu Straupmani apsekoja
un sakopa birzīti pie Abavas, ko iecienījuši iedzīvotāji, norādot, ka šajā vietā nepieciešama:
• Atkritumu konteineru izvietošana;
• Soliņu uzstādīšana;
• Sauso koku izzāģēšana.

4. a klase, kurus vadīja Agita Riekstiņa un Gita Kleinberga, ierosināja izvietot
vairāk dalīto atkritumu konteinerus, kā arī
atkritumu urnas, speciāli suņu ekskrementu savākšanai. Skolēni jau uzrunājuši palīgā vecākus un sarunājuši materiālus, lai
sagatavotu koka tvertnes, kurās saimnieki

Izbaudot dienu ar tēju un kafiju
Oktobra pēdējā sestdiena
Kandavā pieder diviem
aromātiskiem dzērieniem –
kafijai un tējai.
Dagnija Gudriķe

T

as aizsākās 2010. gadā, kad Kandavā pirmo reizi tika svinēti līdz
šim nebijuši svētki – Kafijas un
tējas svētki. Šogad 27. oktobrī
tie izsmaržoja jau devīto reizi. Pasākumi,
kā ierasts notika kultūras namā un novada
muzejā, pa ceļam starp abiem objektiem,
iekļaujot brīvdabas aktivitātes pilsētas
Promenādē.

Gardumi sāļi un saldi
tepat no Pārabavas

Ienākot kultūras namā, visi tika aicināti
izmēģināt savu veiksmi Laimes ratā. Un tad
jau, sekojot norādēm, katrs varēja doties uz
kādu pasākuma vietu pēc savām interesēm.
Pirmā stāva kafejnīcā ar kafiju un gardumiem par simboliskām cenām cienāja
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
audzēkņi. Šeit, pirms došanās tālāk, daudzi iegriezās vēlreiz, lai sarūpētu cienastu
līdzi ņemšanai kastītēs mājās palicējiem.
Turpat blakus deju zālē interesenti uzzināja visu par noslēpumainu vārdu – Baristas – un piedalījās kapingā jeb
kafijas izgaršošanā no dažādām pasaules
valstīm. Par to parūpējās Latvijas Baristas
2017. čempionāta uzvarētājs Raimonds
Zadvornovs un foruma Let's Talk Taste
veidotājs Arvis Zēmanis.

Tēju burvība
un 30 gadu bohēma

Lielajā zālē bija iekārtojušies tējas
cienītāji. Smaržoja tēja un lavandas. Te
lavandu burvību atklāja Zane Gusta, bet

Ekskursijā
brauks “Zīļuka”
“Zemenītes”

Tējas guru
Jurijs Podusovs

tējas guru Jurijs Podusovs ieveda Latvijas
tēju noslēpumos, ļaujot izbaudīt arī Ķīnas
tējas rituālu.
Pavisam citāda gaisotne valdīja izstāžu zālē “Vējspārns”, kas bija kļuvusi par
30 gadu mākslinieku kafejnīcu. Kandavas
Sadraudzīgās biedrības aktieru un dziedātāju kopa jeb ansamblis “Doremi” skandēja Austras Skujiņas dzeju un dziesmas ar
viņas vārdiem. Šajā atmosfērā lieliski iekļāvās arī Valda Opmaņa gleznas ar lauku

ziediem pie zāles sienām. Tuvāk par pašu
mākslinieku, kurš šā gada maijā devies
aizsaules ceļos, pastāstīja viņa meita Antra. Skanēja vijole un valdīja mākslinieciska bohēma.
Pašā nama čukurā jeb kamīnzālē uz
aklo randiņu aicināja novada Iespēju fonda vadītāja Signe Ezeriņa. Par simbolisku
ziedojumu, katrs varēja izvēlēties un iegādāties kādu no iesaiņotajām grāmatām, lai
mājās to atvērtu kā pārsteigumu.
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skatu uz nākotnes plāniem! Meža dienās Zantē
varētu iemest savu dzīvnieku izkārnījumus
pastaigu laikā. Tāpat skolēni ierosināja:
• Regulāru strūklaku baseinu sakopšanu;
• Norāžu izvietošanu sabiedriskās vietās;
• Pastaigu taku izveidošanu;
• Radošo ieleju un rotaļlaukuma ierīkošanu Bruņinieku pilskalna pakājē – skvērā.
Savukārt 6. a klase Dzintras Mellakaulas
vadībā piedāvāja vairākas idejas, kas varētu
palīdzēt uzlabot drošību. Skolēni noskaidrojuši, ka nedroša vieta ir taka, kas ved cauri
skolas ābeļdārzam uz vecpilsētu. Tāpat Promenādē regulāri uzturas “dzērāji”. Arī celiņš,
kas ved uz baznīcu no Promenādes, ir nedrošs gājējiem. Klaiņojoši suņi un iereibuši
cilvēki rada bailes. Skolēni aptaujāja iedzīvotājus un noskaidroja, ka 85% iedzīvotāju ir
laimīgi Kandavā. Kā arī piedāvāja savu palīdzību ev.luteriskās baznīcas teritorijas sakopšanā, jo vieta starp Mākslas un mūzikas
skolu līdz baznīcai izskatās pamesta novārtā.
Galvenie trūkumi:
• Noplukušas ēku fasādes;
• Rotaļlaukumu trūkums pilsētā;
• Suņu un kaķu patversmes neesamība.
7. b klase kopā ar skolotājām Andru Akmeņlauku un Evitu Laizāni apņēmās piedalīties Pūzurgravas sakopšanā un popularizēšanā, kā arī norādīja, ka nepieciešams:
• Labiekārtot Pūzurgravas un Kuršu

Erudīti tiekas spēlē par un
ap kafiju un tēju

Jau pēcpusdienā deju zālē tika izspēlēta
erudīcijas spēle “Par un ap kafiju un tēju”
un apbalvoti konkursa “Čaklākais zīļu vācējs Kandavas novadā 2018” dalībnieki.
Erudīcijas spēlē piedalījās sešas komandas,
tostarp viesi no Rīgas, un uzvarēja – draudzība. Ceļojošo kausu zīļu vākšanas konkursā ieguva Kandavas internātvidusskola,
bet ekskursiju nopelnīja bērnudārza “Zīļuks” grupiņa “Zemenītes”. Runājot par zīlēm, izrādās, ka šogad savākti turpat 1700
kilogrami ozolzīļu, kas patreiz tiek žāvētas,
lobītas un grauzdētas, lai taptu par aromātisko un veselīgo novada atpazīstamības
zīmi – Kandavas Ozolzīļu kafiju.

Muzejā cep pankūkas un
izstaigā tautas atmiņu takas

Novada muzejs bija vieta, kur tad arī
varēja baudīt mūsu firmas zīmi – kafiju no

pilskalna teritoriju ar soliņiem, aktīvas atpūtas pastaigu takām, atkritumu tvertnēm;
• Ierīkot gājēju pāreju Katoļu baznīcas
krustojumā;
• Pulvertornī veikt renovācijas darbus.
Noklausoties skolēnu vēstījumus, ar
prieku konstatēju, ka mūsu plāni pilsētas labiekārtošanā sakrīt. Arī deputāti un domes
darbinieki domā līdzīgi, tādēļ ar prieku varu
sacīt, ka nākamā gada budžetā paredzēsim
finansējumu jauna rotaļlaukuma ierīkošanai
Promenādē, bet pašreizējo izvietosim kādā
no ieteiktajām vietām. Jau novembrī Promenādes slīdkalniņš tiks nomainīts pret jaunu,
un izvietots viens papildus slīdkalniņš mazākiem bērniem. Runājot par Pulvertorni –
18. novembri tas sagaidīs ar jauniem koka
slēģiem un durvīm. Turpināsim meklēt projektu iespējas arī jumta nomaiņai un renovācijai. Pūzurgravā ir apstiprināts projekts
soliņu, celiņu un kāpņu, kas ved uz pilskalnu, ierīkošanai. Darbi aizkavējušies, jo ilgi
nācās gaidīt saskaņojumu ar Dabas pārvaldi.
Tāpat plānojam šeit ierīkot Disku golfu un
citas aktivitātes. Turpinām pilsētā izvietot
videonovērošanas kameras, un panākt aktīvāku pašvaldības policijas darbu.
Paldies jauniešiem par pētījumu, vēlu arī
turpmāk rūpēties par savu pilsētu, un aktīvi
sniegt priekšlikumus un idejas īstenošanai.

ozolzīlēm, kas ar katru gadu iegūst plašāku
popularitāti un to nogaršot un iegādāties
vēlas arvien vairāk interesentu no dažādām Latvijas malām.
Savas durvis bija vēris arī Valodu pagrabs, aicinot izstaigāt tautas atmiņu takas.
Mākslas galeriju savā pārziņā bija pārņēmuši gleznotāji un mākslinieki. Tika atklāta Olitas Gulbes-Ģērmanes gleznu izstāde,
bet pēc tam radošajā darbnīcā katrs varēja
tikt pie savas īpašās krūzītes.
Pie amatniekiem notika pankūku cepšana dažādām gaumēm, katrs mīklā varēja iejaut tās sastāvdaļas, ko pats izvēlējās.
Un, protams, izcept un nobaudīt savu
darinājumu.
Skaists punkts uz “i” bija aktieru Ditas
Lūriņas un Mārtiņa Egliena koncerts kopā
ar pianistu Māri Žagaru kultūras namā.

Gaismu performancē
izgaismojas Pulvertornis

Katru gadu tiek meklētas arī jaunas
idejas, lai Kafijas un tējas svētki ietu plašumā un dziļumā, nekļūstot pierasti un neko
jaunu nenesoši.
Šogad Kafijas un tējas svētki bija iekļauti
festivālā Latvijas Goda aplis un noslēdzās ar
viena no Kandavas simboliem – Pulvertorņa – izgaismošanu ar gaismu performanci “Reiz Kandavā”, kuru palīdzēja īstenot
mākslinieks Rihards Šešo. Īpašs paldies
Jānim Pētersonam un Staro Rīga grupai,
Diānai Čivlei un Gundegai Cakulei. Gribas
ticēt priekšsēdētājas Ingas Priedes izteiktajai domai, ka reiz Pulvertornis atdzims kā
fēnikss no pelniem!

iestādīta liepu aleja

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2018 turpina tradīciju, padarīt
Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Linda Tarasova

K

andavas novads piedalījās projektā “Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei”, iestādot liepu aleju Zantē gar gājēju
celiņu par godu Latvijas simtgadei.
Koku stādīšanas procesā iesaistījās Zantes pamatskolas skolēni, skolas direktore,
skolotāji, darbinieki, kā arī Zantes pagasta
kultūras darbinieki, aktīvie iedzīvotāji un
pagasta pārvaldes vadītājs. Kopumā tika iestādītas 18 platlapu liepas, kuras simboliski
iestādīja katra Zantes pamatskolas klase.
Arī pārējie pasākuma dalībnieki varēja iestādīt savu liepu, godinot Latvijas ainavu,
padarot to krāšņāku un zaļāku.

Pasākuma laikā skolēni un jaunieši
tika iepazīstināti ar koku stādīšanas un
kopšanas darbiem, paši skolēni praktiski
piedalījās koku stādīšanas procesā, iegūstot jaunas prasmes un informāciju par
koku nozīmīgumu vides piesārņojuma
samazināšanā un zaļas pilsētvides ainavas
plānošanā.
Gala rezultātā Zantes pagastā ir tapusi
simtgades aleja, padarot pagastu krāšņāku
un skaistāku ar koku stādījumu, par kuru
ilgtermiņā apņēmās rūpēties gan skolēni,
gan vietējie iedzīvotāji.

Pabeigti būvdarbi Matkules pagasta ceļam
Silva Ivuškāne | Projektu vadītāja |
Pabeigti būvdarbi projekta “Matkules
pagasta ceļa Nr. 24 “P121-V1261” pārbūve”,
Nr.18-08-A00702-000049 ietvaros. Projekta
kopējās izmaksas ir 324 074,57 EUR, publiskā
finansējuma apmērs ir 185 200,36 EUR, Kandavas
novada domes līdzfinansējums 138 874,21 EUR.
Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica
SIA “SBI-Ventspils”, kā apakšuzņēmējus
piesaistot SIA “PBT”. Grants ceļu pārbūves
darbus veica SIA “STRABAG” un būvuzraudzību
veica SIA “RS Būvnieks”.

Projekta mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem,
lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem
uzlabot ceļa infrastruktūru, lai vietējiem
iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas attīstīt
zemnieku saimniecības un mazos uzņēmumus,
lai saglabātu apdzīvotību lauku reģionos.
Projekta ietvaros tika veikta ceļa konstrukcijas
pārbūve un pastiprināšana, tika veikta
sāngrāvju rakšana un esošo novadgrāvju
tīrīšana, noņemts apaugums no brauktuvju
malām, nomainītas esošās caurtekas uz
jaunām plastmasas caurtekām, kā arī
likvidēti koki un krūmi.
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Domes sēdē 2018. gada 25. oktobrī
pieņemtie lēmumi

Izglītība, kultūra, sports

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 19 “Grozījumi
Kandavas novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29” “Par Kandavas novada
simbolikas izmantošanu”, kuri nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
• Apstiprināja komandējumu atskaites: domes priekšsēdētājas I. Priedes atskaiti par komandējumu uz
Mtskhetas – Mtianeti reģionu Gruzijā, A. Kindzules atskaiti komandējumam uz Tisno (Horvātija)
un I. Gruntes atskaiti komandējumam uz Strzyżów
(Polija).

1 un Kūrortu iela 7A, Kandavā nodokļa pamatparāda
kopsummu 120,17 EUR un ar to saistīto nokavējuma
naudu.
• Nolēma uzskaitīt bilancē, pārējo bioloģisko aktīvu sastāvā, 733 kokus Zemītes pagastā par kopējo vērtību
21 277,38 EUR.

Sociālie jautājumi

Nekustamā īpašuma
jautājumi

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi
Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem””. Saistošie
noteikumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” darba plānu 2019. gadam.

Finanšu jautājumi

• Apstiprināja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”
valdes locekļa O. Kļavas pārskatu par darbu 2018.
gada deviņos mēnešos.

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 18 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā”, kuri nosūtīti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Nolēma piešķirt finansējumu kā ieguldījumu SIA „Tukuma slimnīca” pamatkapitālā jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei 2255,10 EUR apmērā no 2018.
gada pamatbudžeta līdzekļiem.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 17 “Grozījumi
Kandavas novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2018. gada pamatbudžets
un speciālais budžets”, kuri publicēti Kandavas mājas
lapā vietnē – pašvaldība – budžets.
• Apstiprināja projekta „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” kopējās izmaksas 291482,15 EUR,
no kurām 240894,34 EUR ir attiecināmās izmaksas
(Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums
96357,74 EUR, Kandavas novada domes finansējums
134900,83 EUR, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” finansējums 9635,77 EUR) un 50587,81 EUR
pievienotās vērtības nodoklis. Projekta finansējums
tiks nodrošināts, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Nolēma dzēst likvidētajai SIA „Kandavas namsaimnieks” nekustamo īpašumu: Ozolu iela 6A, Dārza iela

Vides un
komunālie jautājumi
Citi jautājumi

• Nolēma atbrīvot Ritmu Supi no Kandavas novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas amata ar 2018. gada 16.
novembri (pēdējā darba diena).

Informatīvie jautājumi

1. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem Kandavas novadā
2. Par mūžizglītības iespējām Kandavas novadā
3. Par Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes
informāciju par aizvadītās vasaras sporta aktivitātēm
4. Par Kandavas novada muzeja darbību
5. Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras “Kandavas novada sociālais dienests” sadarbību
ar Zantes ģimenes krīzes centru, Kandavas novada
bāriņtiesu, Kandavas novada Izglītības pārvaldi un
nevalstiskajām organizācijām
6. Domes priekšsēdētājas I. Priedes, priekšsēdētājas
vietnieces G. Cīrules un izpilddirektora E. Dudes
pārskats par paveikto oktobra mēnesī

KĀRTĒJĀS KOMITEJU SĒDES NOTIKS 2018. GADA 22. NOVEMBRĪ NO PLKST. 13.00,
DOMES SĒDE 2018. GADA 29. NOVEMBRĪ PLKST. 13.00

SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi” informē par
izmaiņām norēķinos

SIA “Kandavas komunālie
pakalpojumi”, izvērtējot
pēdējo divu gadu norēķinu
rādītājus, klientu skaitu, kas
veic norēķinus pie pagastu
kasierēm un iekasēto summu,
pieņēma lēmumu ar 2019. gada 1. janvāri slēgt
norēķina iespējas pie pagastu kasierēm – Vānes
pagastā, Zantes pagastā, Matkules pagastā,
Cēres pagastā un Kandavas pagastā.
Klienti norēķinus var veikt:
• SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”,
“Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas
novads (bez maksas);
• Kandavas novada sociālā dienesta kasē,
Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads
(bez maksas);
• Izmantojot internetbanku (jāmaksā komisijas
maksa atbilstoši cenrādim);
• Latvijas pasta nodaļās (jāmaksā komisijas
maksa atbilstoši cenrādim);
• Lielveikalos MAXIMA (jāmaksā komisijas
maksa atbilstoši cenrādim).
Papildus aicinām klientus izvērtēt sev ērtāko
rēķinu piegādes veidu! Ja priekšroku dodat rēķina
saņemšanai e-pastā, lūdzam paziņot e-pasta
adreses, zvanot pa tālr. 63126072, 63126188,
26603244 vai rakstot uz e-pastu: sia_kkp@inbox.lv.
Ja priekšroku dodat saņemšanai pastkastītē,
rēķins tiks piegādāts kā līdz šim.

Par ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu
izmaiņām

2018. gada 11. oktobrī Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus
SIA “Kandavas komunālo pakalpojumu”
apkalpojamā teritorijā (padomes lēmums Nr.
117 prot. Nr. 43, 2.p.).
Tarifi stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī un
tie ir sekojoši:
Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs
Kandavas novada teritorijā
Ūdensapgāde

Kanalizācija

EUR
bez
PVN

EUR ar
(21%)
PVN

EUR
bez
PVN

EUR ar
(21%)
PVN

1,42

1,72

1,25

1,51

Decembra mēnesī saņemsiet rēķinu par
novembrī patērēto ūdeni un kanalizāciju pēc
iepriekšējā tarifa. Sākot ar 2019.gada janvāri,
saņemot rēķinu par decembrī patērēto ūdeni un
kanalizāciju, samaksa tiks aprēķināta pēc jaunā
tarifa. Lai nerastos domstarpības un nepatīkami
“pārsteigumi”, lūdzam klientus, kuri par
pakalpojumiem norēķinās pēc ūdens patēriņa
skaitītājiem, pārbaudīt skaitītāju rādījumus un
noziņot mums precīzus datus par patērēto
ūdeni uz šī gada 1. decembri! Rādījumus
noziņot, zvanot pa tālr. 63126188, 63126072 un
26603244 vai rakstot e-pastā: sia_kkp@inbox.lv.

Kandavas pilsētas un Kandavas pagasta
apvienotā iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde
notiks 2018. gada 14. novembrī plkst. 17.30 Kandavas kultūras nama mazajā zālē.
Sēdes darba kārtībā:
1. Ierosinājumi pašvaldības 2019. gada budžeta plānošanai;
2. Organizatoriski jautājumi
Aicinām iedzīvotājus piedalīties

2018. gada 5. novembris

Projekta “Ieplāno savu
Erasmus+ projekta “Ieplāno
savu veiksmi šodien” ietvaros
Kandavas internātvidusskolas
skolēnu un skolotāju delegācija viesojās partnerskolā
Zagrebā Horvātijā.
Emīlija Millere

S

avos iespaidos par piedzīvoto Horvātijā dalījās projekta dalībniece 9.b
klases skolniece Emīlija Millere.
“Tā kā vienu reizi esmu bijusi
ārzemēs- vizītē uz Poliju, man nebija nekāda satraukuma par ceļojumu. Tikko piezemējāmies ar lidmašīnu Horvātijā, es jau zināju, ka šo ceļojumu neaizmirsīšu. Šis man
bija piedzīvojums, kurā gribētu atgriezties
vēl un vēl. Pats pirmais, ko Splitā redzēju,
bija tās eksotika, kādas nav Latvijā – reljefs, koki, krūmi. Lidojot pāri Horvātijas
dienvidiem, varēja redzēt neskaitāmās saliņas, kūrortus, kādus esmu redzējusi tikai
filmās un seriālos. Un tur auga palmas!
Dzīvē nekad nebiju redzējusi palmu, kur
nu vēl īstu, nevis no plastmasas. Ar saviem
ceļojuma biedriem bijām priecīgi par klimata atšķirībām siltajos dienvidos.
Dzīvojot Splitā bija daudz iespaidu.
Cilvēki bija daudz brīvāki un laiskāki. Tie
nesteidzīgi pavadīja savas dienas, neesot
pārāk uzbāzīgi. Arī kultūra un tradīcijas
tur ir savādākas. Mēs redzējām kā vietējie
svin dažādus notikumus. Interesanta bija

nakts dzīve pilsētā, bija sajūta, ka pilsēta
patiešām atdzīvojas. Cilvēki gāja uz āra
bāriem un kafejnīcām, spēlēja dzīvā mūzika. Pusaudži, kuri piektdienas vakarā pēc

Erasmus+ projekts par
Baltijas valstu jauniešu integ
Pieci Kandavas novada jaunieši un jauniešu centra vadītāja
oktobrī devās uz mazu Vācijas pilsētiņu Mözen Lībekas apkārtnē, kur norisinājās Erasmus+ projekts “Baltic Youth Exchange
- Integration trought sport”, ko latviski var tulkot kā Baltijas
jauniešu pārmaiņas integrējoties caur sportu. Projektā piedalījās 50 jaunieši no 7 valstīm – Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva,
Krievija (Kaļiņingrada), Polija, Vācija.

www.kandava.lv
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Eiropas valsts galvaspilsētām. Tradicionālais stils, kas
parasti valda lielās metropolēs. Augstas daudzstāvu ēkas,
lielveikali, uz ielām ikdienas
steigā cilvēki pārvietojas no
vienas vietas uz citu.

Ieguvu draugus
citās valstīs

Plitvicas ezeri

garām mācību stundām, satiekas un dara
blēņas un vecāki, kuri satiekas, lai pārrunātu savas nedēļas gaitas. Splitā patiešām jutos, ka esmu atbraukusi ilgi pelnītā

atvaļinājumā uz dienvidiem, kur var netraucēti atpūsties un radīt spilgtas atmiņas un stāstus, ko aizvest mājās savējiem.
Šī atmosfēra un sajūta, kuru jutu, noteikti

bija tādēļ, ka jau kopš agras bērnības esmu
vēlējusies apceļot pasauli un redzēt lietas
un vietas, kuras nav manā Tēvzemē. Es
patiešām jutu, ka mans sapnis piepildījies.
Brauciens uz Zagrebu bija liels piedzīvojums. Varēja redzēt, kā kalni vijas
ar ielejām, kā daba mainās un kā cilvēki
saimnieko savos laukos. Protams, pilsētas nomalē visvairāk atšķīrās arhitektūra.
Braucot garām tīrumiem, redzējām, ka
zemnieki neaudzē to, ko parasti audzē
mērenajā joslā, te auga vīnogas, krūmi
ar dīvainiem augļiem un daudz kas cits.
Koki bija daudz retāki. Kaktusi un alvejas
auga savvaļā.
Iebraucot Zagrebā, uzreiz bija pamanāms, ka esam iebraukuši vienā no

Skola Horvātijā ļoti atšķīrās no Polijas un Latvijas.
Jau sākot ar iekārtojumu,
atgādināja daudz ko no rietumiem, no Amerikas. Bērni un pusaudži gaiteņos bija
daudzreiz skaļāki nekā ar
abām iepriekš salīdzinātajām skolām. Varēja just, ka
bērniem te ir daudz vairāk brīvības, nekā
pie mums. Arī stundas, no horvātu skolēnu stāstītā, ļoti atšķīrās no mūsējām.
Šajā ceļojumā, es iepazinu horvātu
pusaudžus, kuri bija iesaistīti projektā.
Mēs daudz laika pavadījām smejoties un
komunicējot, daloties ar savu kultūru un
valodu, to mācoties. Iemācījos sasveicināties dažādos diennakts laikos, kas bija
stipri līdzīgi kā krievu valodā. Nebiju
pārsteigta, jo horvātu valoda pieder pie
slāvu valodu saimes. Tas, ko es ieguvu no
šī projekta, ir draugi no citām valstīm,
ieguvu arī daudz atmiņu, ar kurām varu
dalīties un daudz iespaidu par to, kas notiek ārpus manas valsts robežām.

grāciju sportā
Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra vadītāja |

N

edēļas garumā jaunieši piedalījās dažādās aktivitātēs – iepazinās un saliedējās; iepazina
apkārtni ar mobilās aplikācijas
Actionbound palīdzību orientēšanās aktivitātē; paši būvēja plostu un devās plostu
braucienā pa ezeru; iepazinās ar Ultimate
frīzbija spēli un aktīvi piedalījās tajā; devās rudenīgā pastaigā pa Lībekas un Hamburgas vecpilsētu; iepazinās ar ratiņkrēslu
sportu un paši pamēģināja spēlēt futbolu
ratiņkrēslos; tikās un diskutēja ar ekspertiem, kuri ikdienā strādā sporta jomā ar
dažādu cilvēku iekļaušanu; būvēja 8m augstu torni no ierobežotiem resursiem; strādāja un diskutēja dažādās darba grupās par
integrēšanu un iekļaušanu sportā. Projekta
tematika skāra gan dažādu tautību, rasu un
ticību cilvēkus, gan cilvēkus ar dažādiem
garīgajiem un kustību traucējumiem, gan
politiskos bēgļus, nabadzīgos un vēl citas
cilvēku grupas, kuras nepieciešams iekļaut
un integrēt sabiedrībā.
Mūsu jaunieši piedalījās visās projekta
programmas aktivitātēs un ļoti novērtēja
pozitīvo pieredzi un zināšanas, ko ieguva darba grupās un aktivitātēs. Projekts
norisinājās pateicoties ES programmas
Erasmus+ finansējumam un jauniešu
centra “Nagla” līdzfinansējumam. Mūsu
ilggadējie projekta partneri Vācijā plāno
nākamgad organizēt Starptautisku jauniešu apmaiņu, tādēļ aicinām Kandavas novada jauniešus arī nākamgad izmantot šo
iespēju.

Eurodesk pasākums “Eiropas pidžamu ballīte”
Time to Move 2018 kampaņas ietvaros
Ieva Ozoliņa | Jauniešu centra vadītāja |

O

ktobrī visās ES dalībvalstīs
tiek organizēta Time to Move
jeb Laiks kustēties! kampaņa, kuras ietvaros Eurodesk
tīkla un jaunatnes organizācijas piedāvā
un organizē dažādas aktivitātes par iespējām Eiropā. Eurodesk ir starptautisks
informācijas tīkls un platforma par ES
piedāvātajām iespējām tieši jauniešiem.
Kandavas jauniešu centrs “Nagla” šogad
ir kļuvis par Eurodesk reģionālo koordinatoru ar iespējām organizēt dažādus
pasākumus un aktivitātes Kandavas novada jauniešiem par ES piedāvātajām
iespējām.

Oktobra beigās jauniešu centrs “Nagla”
kopā ar Kuldīgas jauniešu māju organizēja
izklaidējošu, saliedējošu, jautru un tajā pašā
laikā informatīvu Eurodesk pasākumu “Eiropas pidžamu ballīte” Time to Move 2018
kampaņas ietvaros. Pasākumā piedalījās 15
Kuldīgas un 15 Kandavas novada jaunieši
un divas dienas piedalījās dažādās aktivitātēs – iepazinās un saliedējās; aktīvi strādāja
ideju darbnīcās par Erasmus+ programmu,
Eiropas Solidaritātes korpusu un jauniešu
iespējām Eiropā; piedalījās izzinošā orientēšanās spēlē “Eiropas iespēju Bingo”; iepazinās ar jauniešu iespējām Eiropā – studijas,
darbs, brīvprātīgais darbs, prakse, ceļošana;
ģenerēja projektu idejas un mācījās aizpildīt
savu pirmo projekta pieteikumu; gatavoja

tērpus un piedalījās Eiropas pidžamu ballītē – dejoja, dziedāja, spēlēja spēles, iepazina
viens otru, un čaloja līdz pat rītam!
Šajās divās dienās Kandavas un Kuldīgas jaunieši kopā izdarīja ļoti daudz,
iepazīstot plašās ES piedāvātās iespējas
tieši jauniešiem. Paldies Kuldīgas jauniešu
mājai par sadarbību organizēšanā un tik
omulīgu telpu piešķiršanu. Ja Jums kādreiz Kuldīgā ir brīvs brīdis, noteikti apciemojat mūsu kolēģus – Kuldīgas jauniešu
māju, kurā ir tik daudz iespēju un brīvā
laika aktivitāšu.
Arī turpmāk jauniešu centrs “Nagla”
organizēs informatīvus Eurodesk pasākumus Time to Move 2018 kampaņas ietvaros
Kandavas novada izglītības iestādēs.
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Kandava simts gados
(1918–2018)

Kandava padomju
okupācijas varā.
(1940–1941)

Ināra Znotiņa | Kandavas novada
muzeja krājuma glabātāja |

L

atvijas okupācija nenotiek vienas dienas laikā.
Padomju karaspēka sagatavošana, izvietošana un
nocietinājumu būve sākas jau 20.
gadsimta 30. gadu beigās. Politiskos lēmumus par Baltijas valstu
okupāciju pieņem jau 1938. gada
nogalē un 1939. gada pirmajā
pusē. Pirmais politiskais solis notiek 1939. gada 23. augustā, kad
pieņem
Molotova-Rībentropa
paktu ar slepeno protokolu. Jau tad
ir skaidrs, ka Baltijas valstu neatkarībai dienas ir skaitītas. Par pirmo
posmu var uzskatīt 1939. gada 5.
oktobri, kad PSRS, pārkāpjot Latvijas pasludināto neitralitāti, piespiež
Latviju parakstīt „savstarpējās neuzbrukšanas” līgumu, kas paredz
ielaist Latvijas teritorijā padomju
karaspēku 25 000 cilvēku sastāvā.
Latvijas iedzīvotāji to uztver dažādi. Liela daļa saprot, ka turpinājums Latvijas neatkarībai būs bēdīgs, bet citi dzīvo savu dzīvi tālāk
un politiskajām norisēm nepievērš
nekādu uzmanību.
• 1940. gada janvārī par godu
Draudzīgā aicinājuma piecu gadu
jubilejai Sadraudzīgajā biedrībā
uzved dramaturģes Minnas Dišleres (dz. Vīksnes, 1886 – 1976)
lugu „Studentes vasara” Jāņa Vēroņa režijā
• 1940. gada 12. februārī par
Kandavas Vecās aptiekas īpašnieci
kļūst farmaceite Elza Gradiškēvics-Radiškēvics (dz. Veiklis, vēlāk prec. Gulēns, 1912 - ?)
• 1940. gada 17. jūnijā no
Ventspils bāzes Kandavā ierodas
vairāki sarkanarmijas tanki un
bruņumašīnas, lai nodrošinātu
jaunās varas izveidi. Tūlīt parādās
arī jaunās varas pārstāvji: Alberts
Alcmanis (1897 – 1971), pasta
aģents Ansis Fuksis, Valentīns Paldiņš, Kārlis Priede (1908 – 1968),
Ansis Vicinskis (vārda brālis kādreizējam pilsētas galvam), Žanis
Dombrovskis un citi. Kandava
paliek Talsu apriņķa sastāvdaļa.
Augustu Kārkliņu drīz vien apstiprina par tautas tiesnesi. Partijas
šūniņu sāk veidot no Talsiem atbraukusī Līna Zaķe
• 1940. gada 21. jūnijā jaunā
valdība publicē pirmo t.s. Tautas
valdīšanas deklarāciju, kurā apgalvo, ka „tiks nodrošināta Latvijas
valsts neatkarība, savstarpēja drošība un mierīga, sekmīga abu valstu (Latvijas un PSRS) sadarbība”
• 1940. gada 23. jūnijā likvidē
aizsargu organizāciju, jo „jaunajos
apstākļos aizsargi esot zaudējuši
nozīmi un nepieciešams „visas militārās organizācijas sakļaut ar Latvijas armiju””

• 1940. gada 25. jūnijā Sabiedrisko lietu ministrs Pēteris Blaus
(1900 – 1971) un aizsargu ģenerālis Kārlis Prauls (1895 – 1941)
izdod rīkojumu trīs dienu laikā visiem aizsargiem nodot ieročus
• 1940. gada 14. un 15. jūlijā
Latvijas okupācijas procesa ideoloģiskā vadītāja, jurista Andrejs
Višinska (1883 – 1954) izveidotā
„Tautas valdība” organizē Tautas
Saeimas vēlēšanas. Tajās atļauj
piedalīties tikai vienam sarakstam
katrā vēlēšanu apgabalā – Darba tautas blokam. Citādi domājošajiem draud sods un dažādas
represijas
• 1940. gada 22. jūlijā Tautas
Saeima pasludina īpašumu nacionalizāciju. Tāda sākas arī Kandavā. Par vilnas kārstuves, vērptuves
un krāsotavas direktoru ieceļ Ansi
Drejieru (1906 – 1985). Līgu dzirnavas sāk vadīt Kārlis Kulmanis
(1910 – 1944). Nacionalizē arī pienotavu, veikalus pakļauj patērētāju
biedrībai. Jaunais likums paredz
arī jaunu agrāro reformu un Valsts
zemes fonda izveidošanu. Tajā ietilpst: valsts zemes, kas valstij nav

Jurševska nopērk māju – „Ozolājus” - un no Rīgas pārceļas dzīvot
uz Kandavu
• 1940. gada 10. novembrī nacionalizē Kandavas Veco aptieku,
tā nonāk Galvenās aptieku pārvaldes (GAP) rīcībā, bet īpašniece E.
Gulēna pārtop par pārvaldnieci.
11. novembrī padomju vara nacionalizē arī jauno aptieku
• 1940. gada 25. novembrī, lai
pazeminātu lata pirktspēju, vienu
latu pielīdzina vienam rublim.
• 1940. gada 24. decembrī
saskaņā ar Latvijas PSR Tautas
Komisāru Padomes lēmumu par
valsts kooperatīvo, sabiedrisko,
saimniecisko organizāciju un uzņēmumu valsts reģistrāciju izveido
Kandavas lauksaimniecības kredītsabiedrību; par Kandavas krājkases
valdes priekšsēdētāju ieceļ kreisi
noskaņoto sociāldemokrātu Ansi
Vicinski
• 1941. gada 26. februārī
Kandavas krājaizdevu sabiedrības
biedru sapulcē dibina Kandavas
lauksaimniecības kredītsabiedrību, kura vadībā ievēl sīkzemnieku
Žani Dombrovski

Politiskos lēmumus par Baltijas valstu
okupāciju pieņem jau 1938. gada nogalē
un 1939. gada pirmajā pusē.
tieši vajadzīgas, baznīcu, klosteru,
draudžu zemes, daļa no zemes īpašumiem, kas pieder privātpersonām. Turpmāk viss pieder visiem
un nevienam
• 1940. gada vasarā par Kandavas pamatskolas skolas direktoru nozīmē Jāni Grīnbergu
(1904 – 1982). Mācības notiek
pēc padomju skolu programmām.
Skolas pāriet uz septiņu klašu pamatskolas izglītību un vidusskolas
izglītību. Likvidē privātskolas. Skolu programmās vairs nav ticības
mācības, ētikas, grieķu valodas, toties obligāti priekšmeti ir PSRS vēsture un no 3. klases krievu valoda.
• 1940. gada 19. septembrī par
mēģinājumu izvirzīt alternatīvu
deputātu kandidātu sarakstu Tautas Saeimas vēlēšanām arestē skolotāju, politiķi, juristu un dzejnieku
Ati Ķeniņu (1874 – 1961)
• 1940. gada 30. septembrī
Iekšlietu tautas komisārs Alfons
Noviks (1908 – 1996) izdod rīkojumu par biedrību slēgšanu. Par
Kandavas Sadraudzīgās biedrības
likvidācijas komisijas locekļiem apstiprina Augustu Kārkliņu, Borisu
Ziemeli un Oskaru Indriķi (1906 –
1992). Kustamais inventārs nonāk
Kandavas pilsētas pagaidu izpildkomitejas rīcībā. Izpildkomiteja
vēlas pārņemt arī biedrības naudas
līdzekļus, bet iekšlietu tautas komisariāts stingri liek pārskaitīt naudu
biedrību likvidēšanas komitejai
• 1940. gadā rakstnieks, mežkopis, biškopis un selekcionārs
Rūdolfs Akers (1886 – 1989) no

• 1941. gada 13. martā ar Talsu
apriņķa Fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Ērika
Baumaņa (1923 – 1980) rīkojumu
apvieno Kandavas pilsētas un Kandavas pagasta sporta kolektīvus.
• 1941. gada 18. martā Fiziskās kultūras un sporta komiteja
pie Latvijas PSR TKP ar 110. lēmumu likvidē Kandavas mednieku
biedrību.
• 1941. gada 25. martā pēc četru mēnešu paralēlas lata un rubļa
cirkulācijas, sabiedrību iepriekš
nebrīdinot, anulē latu kā maksāšanas līdzekli Latvijā.
• 1941. gada 15. maijā sākas
sviesta, gaļas un desu pārdošanas
normēšana
• 1941. gada 14. jūnijā sākas
masu deportācijas. No Kandavas
izved: Talsu 1. aizsargu pulka tieslietu pārzini, Kandavas pagasta
darbvedi un sabiedrisko darbinieku Ernestu Krogzemi (1898 –
1941) kopā ar sievu Ģertrūdi
(1904 – 2004) un meitu Marutu
(1939 – 1953), inženieri tehnologu, Kandavas Valsts arodskolas direktoru un Kandavas pilsētas galvu
Antoniju Kļaviņu (1901 – 1942) ar
sievu Annu (1903 – 1992) un bērniem Rūtu (1929) un Andri (1935),
Jūliju Kārkliņu (1873 - ?) un vilnas
kārstuves un krāsotavas īpašnieku
Robertu Valdmani (1907 – 1942).
• 1941. gada jūnijā pienāk pavēle par Kandavas Valsts
arodskolas likvidāciju un pārcelšanu uz Cēsīm. Taču sākas karš, un
arodskola paliek Kandavā

2018. gada 5. novembris

Brīvības gaism

Lielā kara beigas un neatk
Lielais karš (sākoties Otrajam pasaules karam,
nosaukts par Pirmo pasaules karu) bija atnesis
daudz posta un milzīgus cilvēku un materiālos
zaudējumus visās tajā iesaistītajās valstīs. Daudzi
civiliedzīvotāji, īpaši kurzemnieki, devās bēgļu
gaitās. Bija pienākuši bada un juku laiki.
Ināra Znotiņa | Kandavas novada
muzeja krājuma glabātāja |

Š

ajā karā lielu dalību ņēma
latviešu strēlnieki. 1915.
gada augustā sāka latviešu brīvprātīgo strēlnieku
bataljonu formēšanu. Latviešu
strēlnieki ar savu varonību kaujās
ieguva augstus cariskās Krievijas
apbalvojumus, bet daudzi krita
kaujās.
1918. gada 11. novembrī Vācija atzina savu sakāvi un noslēdza
pamiera līgumu ar Antantes valstīm. Parakstot pamiera līgumu,
Vācija apņēmās aizsargāt austrumu fronti no lieliniekiem. Līdz
ar to Latvijas teritorija vēl arvien
palika vācu okupācijā.
1918. gada 17. novembrī apvienojās divi politiskie spēki - Latvijas Pagaidu Nacionālā padome
un Demokrātiskais bloks, izveidojot Latvijas priekšparlamentu Tautas padomi. 18. novembrī, Rīgas pilsētas II teātra ēkā (vēlākajā
Nacionālajā teātrī) notika Tautas
padomes svinīgā sēde, kurā pasludināja demokrātisku Latvijas valsti. Pagaidu valdībai sākās
spraigas darba dienas, jo jaunajai
valstij vēl nekā nebija un, galvenais, nebija savas armijas. Pagaidu
valdības pirmais Ministru prezidents Kārlis Ulmanis rakstīja:
„Pagaidu valdības uzdevums būs
Latvijas valsts izbūve un nostiprināšana uz ārieni un iekšieni.
Valsts jānostiprina uz ārieni, lai tā
stāvētu spēcīga un apvienota, labās attiecībās ar tāliem un tuviem
kaimiņiem”.

(? – 1919). Savukārt vācieši atbildēja ar to pašu. Tā 1919. gada 14.
martā Kandavā landesvēra vienība Alfrēda Flečera (1875 – 1959)
vadībā bez tiesas un izmeklēšanas
nošāva aptuveni 20 Kandavas iedzīvotājus. 1919. gada 7. augustā
beidza pastāvēt landesvēra komandantūras vara, bet līdz pat
1920. gada janvārim dažādas diversijas turpināja veikt lielinieku
izveidotā banda aptuveni 100 cilvēku sastāvā, kura bija izklīdusi pa
visu Kurzemi. Talsu un Kandavas
apkārtnē darbojās apmēram 30
vīru liela grupa ar Talsu revolucionārās komitejas tribunāla priekšnieku Kārli Kretuli (1889 – 1938)
priekšgalā. Par spīti nelabvēlīgajiem politiskajiem un militārajiem
apstākļiem Latvijas armija tomēr
izveidojās un varonīgi cīnījās par
katru pēdu Latvijas zemes. Par šo
laiku leģendārais Latvijas armijas
izlūks, lidotājs, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Hugo Helmanis
(1895 – 1941) rakstījis: „Karš ir
briesmīgs, bet, ja citas izejas nav
un mums to uzspiež, tad zobens
rokā nedrīkst drebēt un katram īstam latvietim sava dzimtene ir jāaizstāv, kā to darīja latvju karavīrs
1919.-1920. gados”. 1920. gada 11.
augustā atbrīvošanās cīņas noslēdzās ar Latvijas-Padomju Krievijas miera līguma parakstīšanu.

Brīvības cīņu laiks
Četras dienas pēc Latvijas
valsts proklamēšanas (22.11.1918)
tās teritorijai uzbruka Padomju
Krievijas Sarkanā armija. Sākās
cīņas, kas Latvijas vēsturē tiek
sauktas gan par brīvības cīņām,
gan neatkarības karu, gan atbrīvošanās karu. Daudziem īstas ticības Pagaidu valdībai nebija, tāpēc
ar skubu stāties Latvijas armijas
rindās nemaz nesteidzās. 1918.
gada 17. decembrī lielinieki pasludināja Padomju Latviju. Liela
iedzīvotāju daļa sākumā simpatizēja lieliniekiem, līdz viņi parādīja savu īsto seju, jo valstī sākās
sarkanais terors. Neviens vairs
nevarēja būt drošs par savu dzīvību. 1919. gada 12. janvārī Kandavā nošāva mācītāju Aleksandru
Bernevicu (1856 – 1919) un grāmatnīcas īpašnieku Emīlu Šteinu

Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieris Sergejs Lagzdiņš.
Foto no Kandavas novada
muzeja zinātniskā arhīva

Lāčplēša diena un
Lāčplēša Kara ordenis

1919. gada 3. novembrī cīņās pret Rīdigera fon der Golca
(1865 – 1946) un Pāvela Bermonta- Avalova (1877 – 1973) vadītajām armijām Latvijas karaspēks
sāka Rīgas atbrīvošanu. 11. novembrī Rīga tika atbrīvota. Laikraksta „Jaunākās Ziņas” literārais
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karīgas Latvijas valsts pasludināšana

Jāņu svinības Vānes pagasta “Austrumos”: vidū sēž Vilis Širsons,
meita Velta, sieva Ieva. 20. gs. 30. gadi. Foto no I. Seredjukas
personīgā arhīva

Brīvības cīņu dalībnieki; foto no I. Bruča personīgā arhīva

redaktors Kārlis Skalbe (1879 –
1945) Latvijas armijas cīņu pret
ienaidniekiem simboliski salīdzināja ar Andreja Pumpura eposā
„Lāčplēsis” aprakstīto Lāčplēša
cīņu ar melno bruņinieku. Kopš
tā laika 11. novembris tiek atzīmēta kā Lāčplēša diena.
1920. gada 18. septembrī Satversmes sapulce pieņēma likumu
par Lāčplēša Kara ordeni (LKO),
noteicot, ka tas piešķirams vienīgi par kara nopelniem un tikai
tiem, kas pildījuši pienākumu
pret valsti ar grūtiem un izciliem varoņdarbiem. Noteikumus
apbalvošanai ietvēra 62 ordeņa
statūtu punkti. Statūtu projektu
izstrādāja kapteinis Alberts Stalbe (1891 – 1954). Jautājumus
par apbalvošanu izlēma Lāčplēša
Kara ordeņa dome, kas sastāvēja
no Valsts prezidenta kā priekšsēdētāja, septiņiem Saeimas ievēlētiem deputātiem un septiņiem
Lāčplēša Kara ordeņa I šķiras
kavalieriem.
Lāčplēša Kara ordenis bija
stilizēts ugunskrusts ar baltas
emaljas pārklājumu un sarkanu
un zeltītu aplokojumu. Tā devīze: „Par Latviju”. Ordenim bija
trīs šķiras. Lāčplēša Kara ordeņa
meta autors bija Jānis Aleksandrs
Liberts (1888 - ?). No 1922. gada
klāt pievienoja grafiķa Riharda Zariņa (1869 – 1939) zīmēto
diplomu.
LKO kavalieriem bija privilēģijas: tiesības nēsāt militāro
uniformu arī pēc atvaļināšanās,
atlaides dzelzceļa biļešu iegādē,
tiesības bērniem saņemt atbrīvojumu no mācību maksas valsts
skolās, bezmaksas medicīnisko
aprūpi un tml.

Kopā izsniedza 2146 LKO, no
tiem 11 I šķiras, 61 II šķiras un
2074 III šķiras ordeņus. No tiem
322 ordeņus saņēma ārzemnieki.
Saskaņā ar 1928. gada 15. oktobra lēmumu LKO vairs nepiešķīra. Izņēmums bija 1928. gada
17. novembrī piešķirtais I šķiras
LKO Itālijas ministru prezidentam
Benito Musolīni (1883 – 1945).
Apzināti 28 Kandavas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri un brīvības cīņu dalībnieki.
Šajā numurā par Cēres pagasta brīvības cīņu dalībniekiem.
Frīdrihs Grīnbergs (1894 –
1942), Pirmā pasaules kara un
brīvības cīņu dalībnieks. Tukuma-Talsu apriņķa policijas 2. iecirkņa Cēres pagasta vecākais
policijas kārtībnieks. 1.Talsu aizsargu pulka Cēres nodaļas priekšnieks. Politiski represētais. Dzimis Sasmakā. 1915. gadā iesaukts
cara armijā, bijis Rīgas II Latviešu
strēlnieku bataljona jaunākais
apakšvirsnieks. No 1919. gada
Latvijas armijā, Zemgales artilērijas pulka seržants. Piešķirta zeme
Cēres pagastā. 1941. gada 14. jūnijā arestēts Talsu apriņķa Cēres
pagasta „Lāčplēšos” un izsūtīts uz
Kirovas apgabala Vjatlagu. Miris
Kirovas apgabala Vjatlagā.
Kārlis Jākobsons (1888 –
1967), Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris (turpmāk LKOK), Pirmā
pasaules kara un brīvības cīņu
dalībnieks. Dzimis Rīgas apriņķī.1915. gadā iesaukts cara armijā.
Dienējis 1. Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku bataljonā. Piedalījies
cīņās pie Ķekavas, Ziemassvētku kaujās. 1919. gadā brīvprātīgi
iestājies Latvijas armijā. Piedalījies cīņās pret bermontiešiem un

lieliniekiem. 1920. gadā atvaļināts.
Cēres pagasta „Stiebriņu” māju
īpašnieks. Cērē piederējis pārtikas
veikals. 1949. gadā notiesāts par
spekulāciju. 1953. gadā atbrīvots.
Dzīvojis Rīgā. Apbalvojumi: 1922.
gadā - Lāčplēša Kara ordenis Nr.
3/1419. Miris Rīgā, apbedīts Ziepniekkalna kapos.
Kārlis Jēkabsons (1897 –
1976), LKOK, Pirmā pasaules
kara un brīvības cīņu dalībnieks.
Dzimis Remtes pagastā. No 1915.
gada dienējis 6. Tukuma latviešu
strēlnieku bataljonā. 1919. gadā
brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā. Dienējis 1. Liepājas kājnieku
pulkā, 8. Daugavpils kājnieku pulkā. Pēc brīvības cīņām dienestu
turpinājis. Piešķirta jaunsaimniecība Cēres muižā. Otrā Pasaules
kara laikā cīnījies latviešu leģiona
15. divīzijā Vācijā. Kopš 1947.
gada dzīvojis Anglijā. Darbojies
„Daugavas Vanagu” organizācijas Lesteres nodaļā. Apbalvojumi: Sv. Annas ordenis, 1924.
gadā - Lāčplēša Kara ordenis Nr.
3/1724,Triju Zvaigžņu ordenis.
Miris Anglijā, apbedīts Lesteres
kapos.
Sergejs Lagzdiņš (1895 –
1979), LKOK, Pirmā pasaules
kara un brīvības cīņu dalībnieks,
pulkvežleitnants, Cēres pagasta vecākais, politiski represētais.
Dzimis Puzes pagastā. 1915. gadā
iesaukts krievu armijā. Dienējis 173. rezerves kājnieku pulkā,
12. rezerves pulkā, 307. Spaskas
kājnieku pulkā. 1919. gadā mobilizēts Sarkanajā armijā, dezertējis. 1919. gadā iestājies Latvijas
armijā. Bijis adjutants Zemessargu bataljonā, rotas komandieris 11. Dobeles kājnieku pulkā.

Piedalījies Liepājas aizstāvēšanā.
Pēc brīvības cīņām dienestu turpinājis 8. Daugavpils kājnieku
pulkā. 1940. gadā iecelts par 295.
strēlnieku pulka komandieri.
Brīdināts par izrēķināšanos.1941.
gadā demobilizēts. Strādājis Valmierā. 1942. gadā pārcēlies uz
savu jaunsaimniecību „Kalnāpji”
Cēres pagastā. 1945. gadā ievietots filtrācijas nometnē Maskavas
tuvumā. 1946. gadā atgriezies
Cērē. 1949. gadā iestājies vietējā kolhozā un strādājis par rēķinvedi. 1951. gadā apcietināts
otrreiz, notiesāts uz 25 gadiem.
Ieslodzīts nometnēs Irkutskā un
Taišetā. 1956. gadā atgriezies
Latvijā, dzīvojis Talsos. Strādājis
šķirnes sēklu audzēšanas starprajonu nodaļā. Apbalvojumi:
1921. gadā - Lāčplēša Kara ordenis Nr. 3/1065,1929. gadā – Triju
Zvaigžņu ordeņa V pakāpe, 1929.
gadā – Latvijas atbrīvošanās kara

18.00

piemiņas zīme, IV šķiras Viestura ordenis ar zobenu, Latvijas
atbrīvošanās cīņu 10 gadu jubilejas medaļa, piemiņas medaļa
„Lietuva-Šauļi”, Aizsargu Nopelnu krusts. Miris Talsos, apbedīts
Talsos, Liepu kapos.
Jānis Reinsons (1901 – 2003),
Pirmā pasaules kara un brīvības
cīņu dalībnieks, aizsargu grupas
komandieris, Cēres pagasta vecākais, kalējs, politiski represētais.
Dzimis Cēres pagasta Oksles „Sīpolos”. Iesaukts Latvijas armijā,
cīnījies pret lieliniekiem Latgalē.
Pēc kara strādājis Rīgā. 1921. gadā
Cēres centrā piešķirta jaunsaimniecība „Lāčplēši”. 1945. gadā apcietināts un izsūtīts uz Vorkutu.
1947. gadā atgriezies Cēres pagastā un strādājis par kalēju. Apbalvojumi: 2002. gadā – Kandavas
novada domes Pateicības raksts.
Miris Cēres pagastā, apbedīts Rideļu kapos.

Lāčplēša dienas lāpu gājiens Zantē
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Novada amatierteātri svin Ražas svētkus

20. oktobrī Vānes kultūras
namā uz ikgadējiem Ražas
svētkiem pulcējās visi novada
amatierteātri un ciemos bija
atbraucis arī draugu kolektīvs
Šķēdes Dailas teātris.
Dagnija Gudriķe

A

ktierus un režisorus svētkos
sveica Kandavas novada domes
priekšsēdētāja Inga Priede, izsakot cerību, ka nākamajā gadā
pagastu teātriem pievienosies arī Kandavas amatierteātris, lai būtu kā pienākas
–teātru trupas ne tikai visos pagastos, bet
arī novada centrā. Priekšsēdētāja novēlēja visiem būt atvērtiem, interesantiem
un priecīgiem, jo dzīve ir kā teātris un
teātris ir kā dzīve. Sveicienus un ziedus
bija atvedis arī novada kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietnieks
Roberts Rozentāls, jeb kā sacīja pasākuma vadītāja Eva
Bērziņa, kulturāls sportists,
kurš pateicās kolektīviem par
veiksmīgi aizvadīto sezonu
un iestudētajām izrādēm, aicinot visus uzturēt možu un
sportisku garu. Savukārt, pagasta pārvaldes vadītāja Daina
Priede, sacīja, ka ja viņa var
no visas sirds izsmieties gan
par Matkules, gan Cēres un
citu pagastu teātru veidotajām
izrādēm, tad droši var teikt, ka
izrāde ir izdevusies, un par to

PASĀKUMI
KANDAVAS NOVADĀ

KULTŪRA UN IZKLAIDE
8. novembrī
12.40 Filma “Baltu ciltis” – Zantes kultūras namā
9. novembrī
9.00 Mārtiņdienas gadatirgus – Matkules
kultūras namā
12.00 Mārtiņdienas gadatirgus – Vānes
pamatskolas sētā
19.00 Filma “Homo Novus” – ieeja 3,- eiro –
Zemītes tautas namā
19.00 Filma “Homo Novus” – ieeja 3,-eiro –
Zantes kultūras namā
19.00 Filma “Homo Novus” – ieeja 3,- eiro –
Vānes kultūras namā
10. novembrī
13.00 Pensionāru rudens balle – Pensionāru
Dienas centrā
13. novembrī
19.00 Latviešu filma “Tēvs Nakts” – ieeja 3,- eiro
– Kandavas kultūras namā
14. novembrī
14.00 Filma “100 gadi esības vējos” – ieeja bez
maksas – Kandavas kultūras namā
23. novembrī
18.00 Kora “Amula” dalībnieku satikšanās –
Vānes kultūras namā
29. novembrī
Pilsētas egles atklāšana Kandavā
2. decembrī
1. Adventes koncerts – Kandavas kultūras namā

IZSTĀDES

Līdz 12. novembrim Valda Opmaņa gleznas
“Ziedi” – izstāžu zālē “Vējspārns” Kandavas
kultūras namā
No 17.11–28.12. izstāde “Zante 100 gados” –
Zantes kultūras namā

Noslēgumā tapa arī krāšņa kopbilde atmiņai

paldies aktieriem un režisoriem! Viņa bija
sarūpējusi dāvanu grozu no sava dārza, aicinot visus dalīties mīlestībā ar šo cienastu,
kas nācis no sirds.
Visi amatierteātri bija sagatavojuši kopīgu izrādi “Sprīdītis”, katrs kolektīvs pa
ainai. Varēja ieraudzīt dažāda vecuma un
miesas būves Sprīdīšus dažādās interpretācijās. Tas bija interesanti un savdabīgi,
gan klasiski, gan modernisma stilā un pat

pantomīmas izpildījumā, vērot kā katrs
režisors bija sagatavojis un iestudējis savu
ainu. Cik azartiski un ar kādu prieku aktieri izspēlēja savas lomas. Pasākuma laikā
visi aktieri tika bildēti no visām pusēm, jo
tieši šajā dienā novadā notika foto kluba
“Āgenskalns” organizētais plenērs, un vairāki profesionāli fotogrāfi centās notvert
savos objektīvos tieši aktierus darbībā uz
skatuves.

Tikšanās ar Olitu Gulbi pie viņas ūdeņiem
27. oktobrī, Kafijas un tējas svētku ietvaros, Mākslas
galerijā novada muzejā tika
atklāta Tukuma mākslinieku grupas dalībnieces Olitas
Gulbes-Ģērmanes gleznu
izstāde „Pie ūdeņiem”.
Lia Kiršteina | Galerijas vadītāja |

O

litas Gulbes gleznas Kandavā
bijušas izstādītas vairākkārt,
māksliniece piedalījusies arī
kādreiz šeit organizētajos vasaras Mākslas plenēros.
Pirms došanās uz muzeju, visa mākslinieku grupa bija iegriezusies arī kultūras
nama izstāžu zālē „Vējspārns”, lai domās
nodotu sveicienus jau debesu dārzos mītošajam gleznotājam Uldim Opmanim un
viņa brīnišķajiem lauku ziediem, kas apskatāmi šajās telpās, kā arī sasveicinātos ar
mākslinieka meitu Antru.
Izstādi Mākslas galerijā atklāja muzeja
krājuma glabātāja Ināra Znotiņa, pastāstot
par Olitas Gulbes-Ģērmanes dzīves gājumu. Gleznotājas devumu mākslā atzīmēja
arī Kandavas Mākslas un mūzikas skolas
pasniedzēja Inga Brīniņa un Olitas dzīvesbiedrs Andrejs Ģērmanis. Sveikt Olitu ar
izstādes atklāšanu, bija ieradušies pārstāvji
no Tukuma mākslinieku grupas un tās vadītāja Ingemāra Treija. Tā bija domubiedru satikšanās omulīgā un sirsnīgā gaisotnē
arī vēlākās sarunās pie kafijas tases.

SPORTS

www.kandava.lv
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Kandavā notiks
Brīvības Rogainings 2018

Šā gada 17. novembrī Kandavas novadā, ar centru Kandavas
pilsētā, risināsies 2018. gada Brīvības Rogainings.

R
Šautriņu mešana

24. oktobrī Kandavas sporta hallē norisinājās Kandavas novada kausa izcīņas šautriņu mešanā 1.kārta, kurā piedalījās 13 dalībnieki no Jaunpils, Tukuma, Irlavas, Kuldīgas un Kandavas.
1. vieta – Gatis Ozols
2.vieta – Guntars Staris
3.vieta – Jānis Oliņš
4.vieta – Gatis Brikovs

ogaininga rajons un sacensību karte sevī ietver
teritoriju no Rūmenes
muižas līdz Valdeķu
muižai, no Zvejnieku tilta līdz pat
Tukums-Ventspils šosejai. Kontrolpunkti būs izvietoti visā šajā teritorijā, kas nozīmē, ka dalībnieku komandas
gan dienas, gan iestājoties vakara tumšajam
laikam, būs sastopamas pilsētā, uz lauku un
mežu ceļiem visā sacensību rajonā.
Starts sacensībām tiks dots sestdienā,
17. novembrī plkst 12.00 un sacensības ilgs
līdz 18.30.
Sacensību ilgums, atbilstoši dalībnieku
spējām ir sešas vai četras stundas, savukārt,
iesācējiem tiek piedāvāta trīs stundu rogaininga pastaiga, lai iepazītos ar rogainingu kā
apkārtnes izziņas un sporta veidu.
Kopumā sacensībās piedalīsies virs 300
dalībniekiem. Jaunāko dalībnieku vecums ir
ap 17 gadiem, bet vecākajiem – tuvu pie 80.
Katram sacensību dalībniekam būs citiem

Rogainings ir

orientēšanās komandām (2-5
dalībnieki) īpaši garā distancē!
Rogainings – aktīvs un
sportisks veids, kā iepazīt
Latvijas novadu skaistākās un
interesantākās vietas.

redzamā vietā piestiprināts sacensību numurs, kā arī diennakts tumšajā laikā tiks lietots gaismu atstarojošs apģērbs un gaismas
lukturis.
Kandavas novada iedzīvotājiem būs iespēja uz vietas 17.novembrī no plkst.11:00
pieteikties un pamēģināt šo sporta veidu.
Tāpat iesācēji tiks iepazīstināti ar to, kā notiek rogainings un kas jādara. Dalības maksa
Kandavas novada iedzīvotājiem būs simboliska 2,- eiro pieaugušajiem, 1,- eiro bērniem.
Brīvības rogainingu organizē Ceļojumu
un orientēšanās klubs “Silva” sadarbībā ar
Kandavas novada pašvaldību.
Papildus info: sveikuli@sveikuli.lv vai tel.
29267142 (Evita).

Noskaidroti Latvijas 25 labākie šķēpmetēji

Jau tradicionāli, ka Latvijas Šķēpmetēju klubs, beidzoties vasaras sezonas sacensībām, publicē 25 labākos šķēpa metējus visās
vecuma grupās. Šogad šajā sarakstā iekļuvuši arī Kandavas
novada BJSS jaunie vieglatlēti.

V

isaugstāko – OTRO vietu U-18
vecuma grupas jaunietēm
(2001./2002. g. dz.) ieņem sporta
skolas audzēkne Ieva Annija Stepiņa, kura 500g smago šķēpu metusi 47,90
metrus tālu, un no labākās šīs grupas sportistes atpaliek tikai par 18 centimetriem.
Kā septītā jaunākajā U-12 vecuma grupā (2007./2008. g. dz.) ir Anabella Pāža, kas
400g smago šķēpu metusi 20,07m. Vēl šajā
grupā 13. vietā ir Amanda Vīndedze ar rezultātu 17,20m, 16. vietā Marta Nagle ar rezultātu 15,29m, 23. vietā Sindija Vaitkovska
ar rezultātu 11,40 metri.

U-14 vecuma grupā (2005./2006. g. dz.)
22. vietā Anna Parisa Kaņepe, kuras rezultāts ar 400g smago šķēpu ir 25,54m.
Zēniem U-12 vecuma grupā (400g
šķēps) 10. vietā Kārlis Asars ar rezultātu
24,36m, 20. vietā Mareks Čeksters ar rezultātu 21,00m.
U-14 grupas zēniem (400g šķēps)
11. vietā Mariuss Brīvkalns ar rezultātu
37,25m, 12. vietā Roberts Vismanis ar rezultātu 36,70m.
Audzēkņu treneri A. Gross, E. Juhņēviča un I. Matīss.

Taku skriešanas seriāla organizētājs un
tiesnesis Uldis Vēciņš

Taku skriešanas
seriāls
oslēdzies Kandavas novada

N

Taku skriešanas seriāls. Noslēdzošajā kārtā piedalījās 20
dalībnieki. Kopumā vismaz
vienā kārtā ir piedalījušies 59 dalībnieki.
Pārsvarā no Kandavas, Tukuma un Talsu
novadiem, bet netrūka arī viesi no tālākām
vietām, tai skaitā Turcijas. Nākamgad taku
skriešanas seriāla kārtu skaits tiks palielināts – notiks pavisam sešas kārtas, reizi
mēnesī, no aprīļa līdz septembrim. Iespējams, kāda notiks arī Matkules pagastā.
Paldies Kandavas novada taku skriešanas
seriāla organizētājam un tiesnesim Uldim
Vēciņam!
Rezultātus varat apskatīt www.kandava.lv
Sagatavoja: Annija Rudzīte

LBL2 rezultātu tabula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komanda
Uzvaras/Zaudējumi
BK Saldus
4/0
Kandava/COMPOR
3/2
RTU
3/2
BK Ķekava
3/1
Rīdzene/Sportapunkts
2/2
LU/BS Rīga
2/2
Ezerzeme/Rēzekne
1/4
BS Ogre
0/5

Punkti
8
8
8
7
6
6
6
5

Mūsu labākā šķēpmetēja Ieva Annija
Stepiņa
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2018. gada 5. novembris

Cērenieki lasa bez robežām Itālijā
Cēres pamatskolas komanda, kurā darbojās skolēni
Oskars Granapskis un Emīls
Lagzdiņš, kā arī skolotājas
Jolanta Gūtšmite, Evita Bērziņa un Ilona Lazdāne oktobrī viesojās Itālijā, Torre del
Greco, 1- Mazza-Colamarino
skolā, projekta “Lasīšana bez
robežām” ietvaros.
Ilona Lazdāne | Projekta koordinatore |

C

eturtās starptautiskās tikšanās
laikā tika pārrunāti paveiktie
darbi un izplānots un apspriests
turpmāk darāmais. Skolēnu
“Learning Teaching Training” aktivitātēs
tika veicināta savstarpējā sadarbība, iepazīts dažādu valodu skanējums, tika rosināts lietot angļu valodu saskarsmē, radās
jaunas draudzības saites. Galvenais skolēnu uzdevums bija Antuāna de Sent-Ekziperī “Mazais princis un lapsa” lasījums.
Katra valsts lasīja, stāstīja vai rādīja šo
stāstu savā dzimtajā valodā. Skolēni piedalījās arī itāļu skolas stundās. Vēl skolēni
apmeklēja senu papīra gatavošanas fabriku, kur papīra gatavošanā izmantoja kokvilnu, kā arī apmeklēja Neapoles lielāko
grāmatu tirgošanās ielu San Biagio, kur
studenti maina, pārdod un pērk mācību
literatūru.
Līdztekus skolēnu aktivitātēm tika iepazīti arī daudzveidīgie Itālijas kultūras
un vēstures objekti- San Gennaro dārgumu muzejs, Neapoles karaliskā pils,

Reģistrēti
jaundzimušie

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2018. gada 28. septembra līdz
29. oktobrim reģistrēti 4 jaundzimušie:
Alise, Gabija, Katrīna un Alekss
SVEICAM VECĀKUS!

*Saņemta rakstiska vecāku atļauja publicēt bērna vārdu.

Novembrī sveicam
kāzu jubilārus!
Zelta kāzas – 50 gadus laulībā atzīmēs
Alfrēds un Ingrīda Petroviči.

Līdzjūtība

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2018. gada 28. septembra līdz
26. oktobrim reģistrēti mirušie:
Andersone Biruta (1935) no Kandavas
Buiko Anna (1959) no Vānes pagasta
Priede Vija Ede (1942) no Cēres pagasta
Staprāne Anna (1942) no Kandavas
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem!

gleznainā Amalfi piekraste, Sorento, De
Simone koraļļu fabrika un Pompejas.
Skolēni dzīvoja ģimenēs un varēja iepazīt citas mentalitātes ikdienu. Ģimenes
ļoti rūpējās par uzticētajiem bērniem, pavadīja laiku kopā dažādās aktivitātēs.
Tikāmies arī ar Torre del Greco mēru,
kurš izteica atbalstu un pozitīvi novērtēja
projekta darbību.

Un visu laiku nepārtrauktas sarunas,
apmainīšanās viedokļiem par katras valsts
izglītības sistēmām, jaunas idejas projekta
paplašināšanai un popularizēšanai.
Nākamā tikšanās Turcijā, Ankarā
maija mēnesī.
Cēres pamatskola Erasmus + KA2
stratēģiskās sadarbības partnerību projektā “Reading without borders” (Nr.2017-

Novada muzejā izveidots
Valodas pagrabs

BG01-KA219-036237_9) jeb “Lasīšana
bez robežām” piedalās no 2017. gada 1.
septembra, projekts turpināsies līdz 2019.
gada 31. augustam.

Īstenots projekts “Valodas
pagraba izveide Kandavas
novada muzejā”
/ Nr. 16-08-AL14A019.2202-000003/.
Silva Ivuškāne | Projektu vadītāja |

P

rojekta mērķis, izveidojot valodas
pagrabu Kandavas novada muzejā, bija bagātināt Kandavas novada
nemateriālo kultūras mantojumu,
tādā veidā radot arī priekšnosacījumus
jaunu tūrisma un kultūras pakalpojumu
attīstībai.
Tika veikta Kandavas novada muzeja
pagraba telpas pārbūve un izveidota Kandavas novada valodas digitālā krātuve, kas
interesentiem sniegs iespēju bez maksas
iepazīties ar novada nemateriālo kultūras
mantojumu. Papildus pieejama interaktīvā
spēle, ar kuras palīdzību atraktīvā veidā ir
iespēja uzzināt Kandavas novada vietvārdus, pilsētvides elementu nosaukumus un
ievērojamus iedzīvotājus.
Kandavas novada muzeja pagraba telpas pārbūves darbus veica SIA “M un V”,
būvprojekta autore – Baiba Beķere un
būvuzraudzību veica SIA “BŪVĒLOGS
projekti”. Interaktīvās spēles un mēbeļu
komplekta izstrādi, piegādi un uzstādīšanu
veica SIA “Aspired”.
Projekta kopējās izmaksas 36 514,49
EUR, publiskais finansējums 22 500,00
EUR, Kandavas novada domes līdzfinansējums 14 014,49 EUR.

www.kandava.lv
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Visvairāk iet – darbs!
Vānes pagasta “Kalnēnu” mājās viesojāmies kopā ar uzņēmējdarbības
konsultanti Ivetu Pāžu. Pirms pieciem gadiem jau tikos ar saimnieku Aivaru
Žiedas sarunā par viņa toreizējo rūpalu – kūpinājumu un desu ražošanu.
Dagnija Gudriķe, Iveta Pāža

B

ija interesanti vērot, kā mainījusies dzīve šajā lauku sētā, kas
tagad atrodas asfaltēta ceļa malā,
putekļi vairs nav jārij un kultūras, kas aug laukos nav noputējušas baltas. Mājai uzlikts jauns jumts, par kuru
iepriekšējā intervijā, saimnieks nosmēja,
ka nav varējis sakrāt līdzekļus tā nomaiņai strādājot desmit gadu garumā. Tīrumi iežogoti, uzceltas siltumnīcas un saule
spoguļojas divos dīķos. Saimnieks atradis
arī saimnieci, čaklo Lindu Leitlandi, savu
dzīves līdzgaitnieci un palīgu visos darbos
un gaitās. Tagad īpašumā ir ne tikai kūpinātava, bet arī plašs pagrabs, kurā glīti sarindojušās daudz un dažādas burciņas ar
Lindas darinātajiem saldajiem un sāļajiem
gardumiem. Mūsu saruna sākās tieši par
šiem darinājumiem.

Rēzeknes gaļas kombinātu. Jautāti par brīvdienām un iztikšanu, abi saimnieki smējās.
Aivars, kā jau skarbāks vīrs, izmeta, ka nopelnīt varot, ja strādājot 40 dienas bez atelpas,
brīvdienas viņiem esot 35. un 32. datums, bet
pēdējo reizi ekskursijā būts deviņdesmitajā
gadā. Arī Linda piekrita, ka brīvdiena ir tā
nākošā diena starp svētdienu un pirmdienu.
Darba pietiekot vienmēr. Lai plauktos pagrabā sarindotos tik daudz skaistu un krāsainu
burciņu, griešanai, rīvēšanai un sagatavošanai ar dienām nepietiekot, nākoties pievilkt
arī nakts melnumu. Sākot ar jūlija pirmajām
dienām no virtuves īsti neesot iziets. Galvenais ir rīves un rokas! Labas slavas iegūšana ir
ilgstošs process, ko ar nekvalitatīvu darinājumu var sagandēt ļoti ātri.

Gatavojam to,
kas garšo pašiem!

Linda: “Audzējām savā nodabā visu pēc
kārtas, bet nevar jau izaudzēt tik daudz, lai
vestu uz tirgiem. Ja grib realizēt svaigo dārzeņu, augļu vai ogu produkciju, tad jāizaudzē ļoti daudz. Ar piebildi, lai Kurzemē kaut
ko izaudzētu, daudz arī jāieliek. Es pati nāku
no Zemgales un tur ir pavisam savādāk, iemet sēklu zemē un viss aug. Šeit ir jāiegulda
milzīga pievienotā vērtība. Manas ģimenes
tradīcijās nebija likt burkas ar konservējumiem ziemai. Atnākot uz Kandavu, draugi
sāka dot receptes un tā pa bišķītim vien tās
sakrājās… Princips tāds – mūsu ģimenē ēd
tādus! Un tā jau ir garantija, ka izstrādājums
būs ejošs. Man ir vairāk nekā piecdesmit
veidu dažādu burciņu. Gatavojam tādus
konservējumus, kas garšo pašiem un bērniem. Asās lietas ir uz pirkstiem saskaitāmas. Ķiplociņš, čili pipars, adžika, tā saucamais “ķēves spēriens”, kur ir ķiploks, tomāts
un sarkanais pipars. Lieku klasiskā marinādē, mani Latgales salāti garšo kā svaigi, pievienoju ļoti maz etiķa, ir saldās marinādes ar
ķiploku un mārrutkiem.”
Aivars piebilda, ka nopelnīt jau var tikai tad, ja izdara visu līdz galam. Nekas jau
īstenībā netiekot vārīts, bet pārsvarā tikai
pasterizēts.
Linda: “Vārīti un karsēti tiek tikai salāti,
piemēram no kabačiem, lečo un “Sievas mātes mēle”, kas visiem ļoti garšo, un “Kalnēnu”
saldskābā mērce.”

Visu audzējam tepat uz vietas
Kā izrādās, viss, kas burciņās ielikts, izaudzēts tepat uz vietas “Kalnēnos” vai salasīts mežā, jo Linda esot “dulla mežā gājēja”.
Burkas un vāki tiekot iepirkti Igaunijā, katru
gadu no jauna, otrreiz nekas netiek lietots.
Kā sacīja Aivars, gan cena ir cita, gan izskats
viņiem patīk, tās ir īstas dizaina burciņas.
Viegli esot arī tas, ka burkas par noteiktu
summu ņemot, igauņi tās pieved klāt un
noliek sētā. Lai produkcijai būtu labs noiets,
tās vizuālajam izskatam ir ļoti liela nozīme.
Cilvēks paņem burciņu rokās un tā viņu uzrunā vai arī neuzrunā. Arī vāciņam ir liela
nozīme. “Kalnēnos” pārsvarā pasūtot vāciņus ar bitīti, tie skaisti izskatoties un cilvēkiem patīkot.

Ceļos ar gaismiņu,
guļos ar tumsiņu

Ar burciņu darinājumiem Linda nodarbojas apmēram piecus gadus, jo pirms
pieciem gadiem, kad ciemojos “Kalnēnos”,
Aivars varēja lepoties vien ar dažiem izstrādājumu veidiem burciņās. Kā viņš pats
izteicās, katru gadu kaut kas nākot klāt. Un
jātaisot tā, lai neviens cilvēks neaiziet tukšā,
neko nenopircis.
“Kalnēnu” produkcija tiek tirgota Rīgā
divās eko veikalu “Idille” filiālēs Barona centrā un Rīga Plaza, kā arī interneta veikalā
“Pievedums.lv”.
Linda:” Bet, ja jūs domājat tā, sataisīšu burkas un nu tik aizies, tā nemaz nav.
Ja Aivars ar savām gaļām jau nebūtu tirgu
iesildījis, tad nekas nenotiktu. Mēs neesam
bioloģiskā saimniecība, bet mūsuprāt, esam
vairāk eko nekā dažs labs cits, to mēs varam
teikt tāpēc, ka nelietojam ķīmiju, un tik tiešām – nelietojam to.

Visvairāk iet – darbs!
Jautājot par to, kas tad no gatavās produkcijas iet visvairāk, Aivars pilnā nopietnībā atbild, ka visvairāk iet – darbs! Izrādās, vislabākais noiets ir tomātiem želejā,
Latgales salātiem, marinētajiem un skābētajiem gurķiem, cidonijām un plūškoka
darinājumiem. Sākumā bijušas apmēram
1500 burciņu, bet ap Ziemassvētkiem tās
sākušas izbeigties, skaidrs, nākošajā gadā
likuši vairāk. Pagājušo gadu ielikti nepilni
trīs tūkstoši, šogad pāri par pieciem. Droši

vien tas atkarīgs arī no tā, kā viņi paši strādā ar reklāmu.
Kad rudens iegriežas ziemas pusē, Aivars dodas uz Rīgu. Tur viņš Doma laukumā
tirgojas no pirmās Adventes līdz pat krievu
Ziemassvētkiem. Un šogad būs jau ceturtais
gads. Pagājušajā gadā esot rāvies nonstopā
namiņā Doma laukumā visas četrdesmit
dienas. Tad Linda vārījusi un vedusi rīdziniekiem cienastā arī karstu zupu.
Aivars: “Varu teikt, tur nav viegli, mana
darba telpa ir 60 kvadrātcentimetri, pat
metrs nesanāk. Bet savs labums jau ir, katru
vakaru nav jākrāmējas nost. Aiztaisu šūplādi un eju uz hosteli. Pircēju kā kurā dienā,
paredzēt neko nevar.”
Gribēju noskaidrot, vai svaru kauss,
vērtējot Aivara un Lindas ieguldīto darbu
katram savā rūpalā, ir apmēram vienāds, jeb
tomēr nosveras uz vienu pusi?!
Lindai uz šo bija cieta atbilde. “Ja nebūtu
Aivara, nebūtu jēgas no burkām. Ja cilvēks
iepērkas, nav garantijas, ka viņš ņems gan
burkas, gan gaļas produkciju, biežāk ir otrs
variants – pērk vai nu burkas, vai gaļu.”
Aivars gan nosmēja, ka esot arī tāds
paradokss, ka laucinieks bieži vairāk vinnē
uz tirgu neaizbraucot, bet guļot mājās. “Uz
tirgu jāaizbrauc, par vietu jāsamaksā, gadās,
ka neko nenopērk, prece ir sačakarēta, un
saskaitot kopā, tu esi lielos mīnusos.”
Gaļa ražojumiem tiekot iepirkta, lai būtu
drošs, ka visi papīri kārtībā un PVD prasībām
atbilstoši, lielākajiem tirgiem sastrādājoties ar

“Ar gaismiņu ceļos, aizvedu bērnus uz
skolu un strādāju, atvedu bērnus, atkal strādāju…” Kad intensīvais burciņu likšanas
laiks beidzoties, esot arī drusku mierīgāks
posms, teica Linda. Tas esot laiks pēc Jaunā
gada – janvāris, februāris. Februāra beigās
sākot sēt priekš siltumnīcām. Ja esot kārtīgi
strādāts, tad arī varot pabīdīt uz priekšu remontus mājās.
Esot arī Žiedas lapa Facebookā, tā kā
“Kalnēni” ir pieejami arī sociālajos tīklos.
Jautājot par nākotnes plāniem, Aivars
savā savdabīgajā humora manierē izmeta,
ka plānojot aizlidot uz Mēnesi. Tomēr, no
pirms pieciem gadiem izteiktajām domām,
gandrīz visas ir īstenojušās. “Kalnēnu” piedāvājumā ir gan marinētas sēnītes, gan sulas, gan ievārījumi, sīrupi un dažādi salāti.
Jā, Linda un Aivars ļoti daudz strādājot,
gatavojot savu produkciju un arī remontus
savā mājā veicot paši. Tā iznākot lētāk un ja,
kas nav izdevies, nostājoties pie spoguļa un
izsakot tam spoguļattēlam visu, ko par viņu
domājot, smejas Aivars. Viņš gan esot arī
vairākkārt mēģinājis atgulties un atpūsties,
bet kaut kā nesanākot, tas trakums uz darbu nepārejot. “Mēs esam cilvēki, kas neprot
mierā nostāvēt. Un kaut kāds gandarījums
jau no visa tā arī ir.”

Nekur nav tik labi kā mājās…
Linda piebilda, ka viņa ir trīs gadus
nostrādājusi Īrijā, tur saprotot, ka ir īstena
Latvijas patriote, kura grib dzīvot un strādāt Latvijā, audzināt bērnus Latvijā un savu
nākotni redz tikai un vienīgi šeit. “Ārzemēs
var nopelnīt, tiesa, bet, ja mēs Latvijā strādāsim tāpat kā ārzemēs, varēsim nopelnīt tikpat. Tur strādāju 14–16 stundas un šeit arī,
rezultāts ir tāds pats un labāks, jo arī mana
dzīve ir šeit. Ja esi kaut kur citur, dzīve paiet
tev garām. Kad pēc trīs gadu prombūtnes atgriezos Latvijā, man bija sajūta, ka esmu atgriezusies tajā pašā nulles punktā, kurā biju
pirms aizbraukšanas. Tā ir mana pārliecība,
ka nekur nav tik labi kā šeit – mājās.”
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AKTUALITĀTES

2018. gada 5. novembris

Īstenojot projektu, deju kolektīvs “Ozolāji”
ieguvuši jaunus tautastērpus
Gatis Frīdenbergs | Projekta vadītājs un
biedrības “Tautas dejas Kandavā atbalsta
biedrība „Ozolāji”” valdes loceklis |

B

iedrība “Tautas dejas Kandavā atbalsta biedrība „Ozolāji”” ir īstenojusi projektu “Kurzemes tautastērpu 14 komplektu iegāde” (projekta
Nr.17-08-AL14-A019.2203-000014), kura
mērķis bija nodrošināt Deju kolektīva
“Ozolāji” 14 (četrpadsmit) dejotāju pārus
ar Kurzemes novada deju tērpu komplektiem, tā veicinot sabiedrības iesaistīšanos
un kultūras kapitāla attīstību, kā arī tā ilgtspējīgu izmantošanu, ka Kandava attīstās,
aug un ir pamanāma.
Projekta
kopējās
izmaksas
ir
8161,69 EUR, no kurām publiskais finansējums 7345,52 EUR, bet Kandavas novada domes līdzfinansējums 816,17 EUR.
Realizējot projektu Kandavas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ozolāji” ieguvuši jaunus, skaistus tautastērpus. Tautastērpu komplektā ietilpst meitu brunči, ņieburi, galvas
segas, puišu vestes, pusmēteļi un bikses.
Tautastērpus darināja SIA „Musturi”
meistari. Paldies viņiem par kvalitatīvi

veikto darbu, sadarbību un sapratni. Lielu
paldies sakām Evijai Freibergai par profesionalitāti un ieguldīto enerģiju, Lainei
Skadiņai par atsaucīgo un vienmēr pozitīvo sadarbību.

Uzstājoties jaunajos tautastērpos novada
svētkos un pasākumos, Kandava novada dejot gribētāji ar prieku apgūs latviešu tautas
tradīcijas, saglabājot tās un raisot vēlmi citiem pievienoties dejot priekam.

Saņemti apbalvojumi
“Gada skolotājs 2018”
Dagnija Gudriķe
Oktobrī, atzīmējot Skolotāju dienu, apbalvojumus
saņēma mūsu novada izglītības darbinieki. Ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
Atzinības rakstu tika apbalvota Kandavas novada
Zantes pamatskolas skolotāja Anita Gaile.
Par ilggadēju un produktīvu darbu Kandavas novada domes Pateicības rakstus saņēma Kārļa
Mīlenbaha vidusskolas skolotājas Anita Liepa un
Aksilda Petrevica.
Ar Kandavas Izglītības pārvaldes Atzinības rakstiem tika apbalvoti: Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Ligita
Zāģere; Kandavas internātvidusskolas latviešu
valodas skolotāja Vita Eglīte; Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma enerģētikas specialitātes pasniedzējs Arilds Zībiņš; Cēres pamatskolas
skolotāja un ilggadēja direktore Juta Reinsone;
Vānes pamatskolas mājturības un tehnoloģiju
skolotājs Andris Millers; Zemītes pamatskolas
dabas zinību skolotāja Olita Tutiņa; Kandavas
pilsētas PII audzinātāja Gunita Šmite; Mākslas un
mūzikas skolas skolotāja Andra Vilkauša; Deju
skolas pedagoģe Sonora Grīnberga; Bērnu un jaunatnes Sporta skolas basketbola nodaļas treneris
Andris Bambis.
Turpinot tradīciju tika pasniegta arī Kandavas
novada balva “Gaismas nesējs” par nesavtīgu,
apzinīgu un pašaizliedzīgu profesionālo un personisko darbību Kandavas novada labā. Šogad
tituls “Gaismas nesējs 2018” tika piešķirts Zantes
ģimenes krīzes centra vadītājai Aijai Švānei.

Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi Kandavas novadā
Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses
un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/080.
Inita Tamsone | Projektu vadītāja |

P

rojekta „Slimību profilakses un
veselības veicināšanas pasākumi
Kandavas novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem
visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo
īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas
novadā.
Projekta ietvaros slimību profilakses
pasākumu īstenošanai tiks īstenotas 7 aktivitātes, aptverot atkarību mazināšanu, sirds
asinsvadu slimību profilaksi un garīgās

veselības profilaksi. Bet veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai tiks īstenotas
19 aktivitātes, aptverot garīgās veselības
veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu, fiziskās aktivitātes, popularizējot
vasaras un ziemas sporta veidus, kā arī rīkojot veselīga uztura seminārus.
Projekts tiks realizēts laika periodā no
2017. gada 7. 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.

Pasākumu grafiks 2018. gada novembra mēnesim
Nosaukums

Datums

Īstenošanas vieta

Norises laiks

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls
sociālajam riskam pakļautajiem
bērniem

05.11.2018.

Zantes ģimenes krīzes centrs

10:00-11:00;
11:00-12:00

Izglītojošs seminārs par garīgās
veselības veicināšanu trūcīgiem un
mazdrošinātiem iedzīvotājiem

06.11.2018.

Kandavas novada sociālais dienests

13:00-17:00

Izglītojošs seminārs par veselības
veicināšanas nozīmi un iespējām

10.11.2018.

Zemītes tautas nams

11:30-13:30;
14:30-16:30

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls
sociālajam riskam pakļautajiem
bērniem

12.11.2018.

Zantes ģimenes krīzes centrs

10:00-11:00;
11:00-12:00

Izglītojošs seminārs par garīgās
veselības veicināšanu ģimenēm

20.11.2018

Kandavas novada sociālais dienests

15:00-17:00

Izglītojošs seminārs par veselības
veicināšanas nozīmi un iespējām

24.11.2018.

Cēres pagasta pārvalde

12:00-14:00

Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls
sociālajam riskam pakļautajiem
bērniem

26.11.2018.

Zantes ģimenes krīzes centrs

10:00-11:00;
11:00-12:00

IEGULDĪJUMS TAVĀ N ĀKOTNĒ
Kandavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kandavas Novada Vēstnesis” Nr.11 (163).
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 3700. Bezmaksas. Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120, tālr.: 63107362, e-pasts: info@kandava.lv.
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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

