




3.PROJEKTI

BIEDRĪBA „KANDAVAS PARTNERĪBA” IZSLUDINA LEADER 
PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 1. KĀRTU 

VĀNENIEKI TURPINA BŪT AKTĪVI 

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” (apakšpasākuma 
kods – 19.2.) aktivitātē “Vietējās ekono-
mikas stiprināšanas iniciatīvas” atbilsto-
ši 2015. gada 13. oktobra Ministru ka-
bineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana: 02.05.2016. - 
02.06.2016.

Kopējais izsludinātais �nansējums 
konkursa 1.kārtā: 373 364,85 EUR. 

Izsludinātās Rīcības un �nansē-
jums: 1.Rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbī-

bas (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai 
un attīstībai” - 186 682,43 EUR; 2.Rīcī-
ba „Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma 
jomā” - 186 682,42 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš: Ja 
tiek veikta būvniecība - 2 gadi no Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pie-
ņemšanas dienas par projekta iesniegu-
ma apstiprināšanu, pārējiem projektiem 
- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas 
dienas par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu.

Ar Kandavas Partnerības attīstības 
stratēģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrī-
bas virzīta vietējās attīstības stratēģija) 
un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai 
iesniegtu projekta iesniegumu, var iepa-
zīties: biedrības „Kandavas Partnerība” 
birojā Talsu ielā 11, Kandavā un tīmekļa 
vietnēs http://www.kandavaspartneriba.lv 

un www.lad.gov.lv. Projekta iesniegumu 
elektroniska dokumenta veidā var ie-
sniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai 
nosūtot uz LAD elektroniskā pasta ad-
resi lad@lad.gov.lv Elektronisko doku-
mentu likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta iesniegumu papīra formātā 
var iesniegt biedrības „Kandavas Part-
nerība” birojā Talsu ielā 11, Kandavā, 2 
eksemplāros un tā elektronisko kopiju, 
kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to ne-
iesniedz LAD Elektroniskās pieteikša-
nās sistēmā vai elektroniska dokumenta 
veidā saskaņā ar Elektronisko doku-
mentu likumu).

Kontaktinformācija – Inta Hafer-
berga, tālr.28390394, elektroniskā pasta 
adrese intaha@inbox.lv. 

Projekta „Vāneniekiem veseliem 
būt” aktivitātes marta mēnesī noslē-
dzās ar pēdējo vingrošanas nodarbību 
30.martā. Līdz ar to desmit vingrošanas 
nodarbību cikls noslēdzies. Paldies no-
darbību dalībnieču vārdā �zioterapeitei 
Elīnai par iedvesmu un zināšanām. Tika 
iegūts ļoti daudz iedvesmas, lai sāktu un 
turpinātu ikdienas vingrošanas aktivitā-
tes, piemēram, rīta vingrošanu. Pēc da-
lībnieču domām, trešdienas vakaru ļoti 
pietrūks, kad varējām baudīt vingroša-
nas atmosfēru, apstādināt sevi vismaz 
uz vienu stundu no ikdienas skrejceļa 
un būt kontaktā tikai ar savu ķermeni.

Informācija tiem, kuri kādu iemeslu 
dēļ nevarēja piedalīties vingrošanā pro-
jekta ietvaros, mēs noteikti turpināsim 
vingrot atkal septembrī. Sekojiet līdzi 
informācijai.

Aprīlī turpinām nūjot – vienatnē 
vai kompānijā D.Olšteinas vadībā pirm-
dienās un ceturtdienās plkst.17.00 pa-
matskolas stadionā. Tāpat turpināsim 
izmantot trenažierus.

7.aprīlī Vānes kultūras namā notika 
atkārtota tikšanos ar psiholoģi, pirtnie-
ci Sarmīti Strautmani, lai atbildētu uz 
interesējošiem jautājumiem par slimī-
bu cēloņiem kā arī atsevišķi runātu par 
bērnu saslimšanām. Ārsti Latvijā sākuši 
celt trauksmi par bīstamu tendenci bēr-

nu un pusaudžu sliktā stresa izraisīto 
saslimšanu ziņā, par to arī tika runāts. 

16.aprīlī plkst.13:00 tiksimies ar 
Inesi Ziņģīti- sievieti, kuras vārds lielā-
kajai daļai cilvēku komentārus neprasa 
un tomēr, ja nu nekas nav dzirdēts, tad 
ir vērts atnākt un tikties vaigu vaigā. 
Aizraujoša personība ar garu un stipru 
dzīvesstāstu. Uz šo tikšanos gan jāņem 
līdzi 3 lietas: apmēram 1.20 m garš dvie-

lis, īsās zeķītes un vingrošanas paklājiņš 
(ir arī uz vietas 10 gab.) vai plediņš, jo 
nāksies aktīvi darboties!

Projekta „Vāneniekiem veseliem 
būt!” aktivitātes �nansiāli atbalsta Bo-
risa un Ināras Teterevu fonds un Kan-
davas novada dome, organizē Vānes pa-
gasta sieviešu klubs „GUNNA”

Gita Priede – Pileniece, projekta 
vadītāja
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KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 31.03.2016.

LIELĀ TALKA KANDAVAS NOVADĀ

 Kandavas novada domes sēdē tika 
izskatīti 23 jautājumi. Sēdē piedalījās 
visi deputāti.

Sniedza galvojumu SIA „Kanda-
vas komunālie pakalpojumi” investīciju 
projektam, kas saistīts ar komunālo pa-
kalpojumu nodrošināšanu. Pašvaldības 
kapitāla daļu skaits – 100 %.

Akceptēja SIA „Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” investīciju projekta 
“Biomasas katlu mājas un siltumtrases 
izbūve Kandavas pilsētā” aizņēmumu 
2  200  000  EUR apmērā ar aizņēmuma 
atmaksas termiņu – 25 gadi un kredīta 
devēja noteikto procentu likmi; nosa-
kot, ka galvojuma izpildi garantē no 
Kandavas novada domes pamatbudžeta 
līdzekļiem.

Nolēma atmaksāt dzīvojamo māju 
īpašniekiem uzkrājumus, kas veidoju-
šies līdz 2010.gada 1.martam, atskaitot 
Kandavas novada domes atmaksāto 
summu EUR 6687,51 no Kandavas no-
vada domes pamatbudžeta neparedzē-
tiem papildus ieņēmumiem no nekus-
tamā īpašuma pārdošanas; uzdeva do-
mes izpilddirektoram E.Dudem sniegt 
pārskatu par lēmuma izpildi 2016.gada 
decembra domes sēdē;

Piešķīra Initai Fabjančikai līdz�-
nansējumu 50% apmērā logu nomaiņai 
Ūdens ielā 2-6, Kandavā, Kandavas no-
vadā, bet ne vairāk kā EUR 284,57 (divi 
simti astoņdesmit četri eiro un 57 centi) 
uz vienu būvgaldniecības izstrādājuma 
komplektu;

Nolēma sūtīt komandējumā uz 
Medzevu (Slovākija) no 2016.gada 
14.jūlija- 18.jūlijam Kandavas novada 
domes delegāciju šādā sastāvā: Nor-
munds Štoferts, Kandavas novada do-
mes priekšsēdētājs, delegācijas vadītājs, 
Iveta Grunte, ES mazo pašvaldību har-

tas pasākumu koordinatore Kandavas 
novadā, Toms Prodaņuks, jauniešu pār-
stāvis, Edgars Priede, jauniešu pārstāvis, 
Katrīna Začeste, jauniešu pārstāve, Eiže-
nija Matiļēviča, jauniešu pārstāve, Dace 
Seile, Kandavas novada domes Nekusta-
mo īpašumu nodaļas speciāliste, Signe 
Ezeriņa, Kandavas novada domes depu-
tāte, z/s “Indāni” īpašniece, Inga Priede, 
Kandavas novada domes deputāte, Elita 
Lavrinoviča, Kandavas internātvidus-
skolas direktore.

Apstiprināja Kandavas novada Iz-
glītības pārvaldes pakļautībā esošo iz-
glītības iestāžu maksas pakalpojumu 
cenrāža grozījumus un noteica, ka tie 
stājas spēkā 2016.gada 31.martā.

Apstiprināja Kandavas internāt-
vidusskolas nolikuma grozījumus un 
noteica, ka tie stājas spēkā 2016.gada 
31.martā.

Uzdeva Pašvaldības aģentūras 
“Kandavas novada sociālais dienests” 
direktoram I.Leitartam pirms iepirku-
ma procedūras veikšanas iesniegt domei 
tāmi nepieciešamajiem remontdarbiem 
ārsta palīga kabineta “Vālodzes” -9, Ze-
mītē, Zemītes pagastā pielāgošanai cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem.

Apstiprināja Zantes ģimenes krīzes 
centra pārskatu par darbu 2015.gadā un 
nolēma apmaksāt transporta izdevumus 
Zantes ģimenes krīzes centra organizē-
tās vasaras nometnes Abragciemā da-
lībniekiem no papildus ieņēmumiem 
pamatbudžetā.

Uzdeva Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras “Kandavas no-
vada sociālais dienests” direktoram 
I.Leitartam veikt nepieciešamos pasā-
kumus sociālās mājas (pansijas) “Brie-
dumi”, Matkules pagastā, Kandavas no-
vadā 1.stāva apdzīvošanai, nosakot iz-

pildes termiņu 2016.gada 1.septembris; 
uzdeva I.Leitartam ievietot informāciju 
masu saziņas līdzekļos, lai informētu 
Latvijas iedzīvotājus par iespēju izman-
tot sociālās mājas (pansijas) „Briedumi” 
sniegtos pakalpojumus Matkules pagas-
tā, Kandavas novadā.

Piešķīra nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus 2016. taksācijas 
gadam, nodokļa summu samazinot par 
50% sekojošiem novada iedzīvotājiem: 
Aleksandram Krivānam, Zinaidai Ro-
nis, Andrim Valtmanim, Ivaram-Edu-
ardam Jēkabsonam, Elmāram Skribā-
nam, Nikolajam Mihailovam, Vilmāram 
Smilgam, Aināram Gailim un Dainim 
Gulbim. 

Apstiprināja domes priekšsēdētāja 
vietnieka A.Ķieģeļa un domes izpilddi-
rektora E.Dudes pārskatus par paveikto 
marta mēnesī; 

Nolēma atlikt jautājuma par atzi-
numa sniegšanu dabas parka “Abavas 
senleja” dabas aizsardzības plānam līdz 
2016.gada aprīļa domes sēdei.

Sēdes audioieraksts un protokols 
pieejams vietnē www.kandava.lv sadaļā 
Pašvaldība- domes sēde.

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 

21.aprīlī no plkst. 13:00
Domes sēde 28.aprīlī 

plkst. 13:00

23.aprīlī jau devīto reizi visā Latvi-
jā, arī Kandavas novadā, norisināsies 
gada zaļākais pasākums- Lielā Talka. 

Novada sakopšanā aktīvi piedalīsies 
arī Kandavas novada dome, aicinot tal-
kot ikvienu novada iedzīvotāju, iedzīvo-
tāju grupas, uzņēmumus, izglītības ies-
tādes, nevalstiskās organizācijas un citus 
interesentus. 

Aicinām iedzīvotājus informēt par 
plānotajām talkošanas vietām attiecīgā 
pagasta pārvaldes vadītājus vai Lielās 
Talkas koordinatoru Egīlu Dudi. 

Lielās Talkas interneta mājas lapā 
www.talkas.lv ikvienam talkot gribētā-

jam ir iespēja reģistrēt izvēlēto talkoša-
nas vietu, iepriekš sazinoties ar attiecīgā 
pagasta pārvaldes vadītāju, lai saskaņotu 
talkas norises vietu, vienotos par bez-
maksas atkritumu maisu saņemšanu un 
lielgabarīta atkritumu nodošanas vietu 
pagastā. Tuvojoties Lielās Talkas norises 
dienai, interesenti sadaļā „Talkas vietas” 
varēs aplūkot jau reģistrētās vietas un 
kļūt par vienu no talkotājiem. 

Speciālos Lielās Talkas atkritumu 
maisus talcinieki bez maksas varēs sa-
ņemt talkas norises nedēļā, sākot no 
18. aprīļa, pagastu pārvaldēs – Cērē, 
Matkulē, Vānē, Zantē, Zemītē, Valdeķos 
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ATCERĒTIES UN NEAIZMIRST
„Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi, 
saules mūžu nedzīvošu,
Ūdentiņš, akmentiņš, 
tie dzīvos saules mūžu!” 

Ar šiem latviešu tautas dziesmas 
vārdiem Kandavas novada muzeja va-
dītāja Sarma Anģēna, Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā 25.mar-
tā, atklāja piemiņas brīdi pie represēto 
akmens Kandavas stacijā. „Ja mēs vairs 
nebūsim, šie akmeņi tomēr būs, kā pie-
miņas akmeņi, kas atgādina par piedzī-
votajām represijām. Jau kuro gadu mēs 
ierodamies pie šī akmens, un tā tas būs 
arī turpmāk, šī saikne nebeigsies, bet 
turpināsies.” 

Represētos piemiņas dienā uzrunāja 
Kandavas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Alfreds Ķieģelis, atgādinot, ka 
šī vieta Kandavas stacijā nes skaudras at-
miņas par to necilvēcību un netaisnību, 
kura tika nodarīta latviešu tautai 1949.
gada 25.martā. 

„Daudzi mūsu novadnieki tieši no 
šejienes 25.martā tika aizvesti uz Sibī-
riju. Šī diena palikusi daudzu latviešu 
atmiņās, un ne tikai atmiņās. Šī diena 
nes arī brīdinājumu par to, kas var no-
tikt, ja lielvara izrēķinās ar mazu tautu. 
Mēs redzam arī to, kas notiek šobrīd 
pasaulē, kā aktivizējas terorisma drau-
di, un mums jābūt modriem par savu 
brīvību, neatkarību, par savu dzimteni. 
Mūsu pienākums ir atcerēties, nekad ne-
aizmirst un neko tamlīdzīgu nepieļaut!” 

Statistika vēsta, ka pirms sešdesmit 
septiņiem gadiem - 1949.gada 25. martā 
uz Sibīriju, sākot savu moku ceļu, tika 
izsūtīti vairāk nekā 42 tūkstoši nevai-
nīgu cilvēku. Šī bija lielākā ie dzī vo tā ju 
iz sū tī ša na Lat vi jas vēs tu rē; tā tie ši skā-
ra 2,2% ie dzī vo tā ju, ne tie ši - daudz vai-
rāk. Laika bied ru at mi ņas lie ci na, ka par 

un Kandavas novada domes ēkā. Maisu 
izsniegšanas laikā tiks saskaņotas piepil-
dīto maisu atstāšanas vietas. Atkritumu 
vākšana notiks tikai šajos maisos. Bez 
maksas tiks savākti tikai speciālie Lielās 
Talkas maisi. Lielgabarīta atkritumus 
bez maksas privātpersonām būs iespē-
jams nodot Lielās Talkas nedēļā 18., 20., 
22. un 23.aprīlī no plkst. 10:00 – 16:00 
; 19.un 21.aprīlī no plkst. 16:00 – 20:00 
Kandavas atkritumu pārkraušanas un 
šķirošanas stacijā Daigones ielā 20.

Lielās Talkas koordinators Kan-
davas novadā – Kandavas novada do-
mes izpilddirektors Egīls Dude (tālr. 
63107365); 

Cēres pagastā – Cēres pagas-
ta pārvaldes vadītāja Maija Jēce 

(tālr.63154991);
Matkules pagastā – Matkules pa-

gasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone 
(tālr. 63154041);

Vānes pagastā – Vānes pagasta 
pārvaldes vadītāja Daina Priede (tālr. 
63155168);

Zantes pagastā – Zantes pagas-
ta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis (tālr. 
63155304);

Zemītes pagastā – Zemītes pagas-
ta pārvaldes vadītāja Rita Diduha (tālr. 
63155358);

Kandavas pagastā- Valdeķu kultūras 
nama vadītāja Brigita Pētersone (tālr. 
63126037).

Būsim uzmanīgi, dedzinot sakop-
šanas talkā savāktos zarus, veco zāli un 

lapas! 
Aicinām novada iedzīvotājus, Kan-

davas vēsturiskā centra māju īpašniekus 
un citus Kandavas iedzīvotājus, sakopt 
savus privātīpašumus- nomazgāt logus, 
sakārtot īpašumam piegulošās teritori-
jas un ceļmalas, lai sākoties tūrisma se-
zonai, būtu patīkami pašiem un novada 
viesiem! 

Pulcēšanās talkai 23.aprīlī plkst. 
9:00 pie Kandavas Tūrisma informāci-
jas centra. Pēc talkas, plkst. 13:00 KLT 
stadionā pie peldbaseina, tradicionālā 
talkas zupas ēšana!

Čaklākos talciniekus gaida pārstei-
gums.

spē cī gu pār dzī vo ju mu iz sū tī ša na kļu va 
vis iem- gan iz sū tī ta jiem, gan tiem, kuri 
sko las so los pie dzī vo ja kla ses bied ru iz-
ve ša nu, gan tiem, kuri pie da lī jās de por-
tā ci ju īsteno šanā. 

Kā, uzrunājot sanākušos, sacīja 
Kandavas novada politiski represēto 
apvienības vadītājs Pēteris Briedis, viņš 
priecājas par to, ka novada represēto 
pulciņš, kas katru gadu pulcējas šajā 
vietā 25.martā un 14.jūnijā, nekļūst ma-
zāks, kaut gan Latvijas represēto apvie-
nība, kas veic uzskaiti par „mūsu bēdu 
brāļiem”, kā sacīja P.Briedis, informēju-

si, ka no 62 tūkstošiem, kas tika izsūtīti 
trimdā, dzīvo pulkā ir apmēram 11 tūk-
stoši. „Mēs vēl turamies, un man par to 
prieks, esam vēl gana stipri! Domāju, ka 
dzīvosim vēl labu laiciņu, ko jums vi-
siem arī novēlu!” 

Piemiņas pasākums notika arī pie-
miņas vietā Kandavā pie Mākslas un 
mūzikas skolas. Pēc ziedu nolikšanas 
un represijās cietušo piemiņas godinā-
šanas, atmiņu pēcpusdiena turpinājās 
Kandavas novada muzejā.

Dagnija Gudriķe
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turpinājums no 7.lpp.

zemes bīskapa Gotšalka rakstā Rīgas rā-
tei teikts, ka zemes vecākie (oldeste des 
landes) pēc zemes tiesībām (lantrecht) 
tiesā sava pagasta ļaudis (pagestlude) 
visa pagasta priekšā (vor den ganczen 
pagesten). Tiesas sēdēs piedalījās arī 
fogts, kurš pasludināja un lika izpildīt 
spriedumu vai arī virzīja tālāk lietas pār-
sūdzēšanu, kā arī saņēma daļu no soda 
naudas, kas, saskaņā ar kuršu tiesībām, 
bija izplatītākais sods par kriminālno-
ziegumiem. Fogts arī apstiprināja zemes 
gabalu pirkšanu, pārdošanu un ieķīlā-
šanu. Katram fogtam bija īpaša zemes 
grāmata (Landbuch), kurā tika atzīmē-
tas gruntsgabalu robežu un īpašnieku 
maiņas, kā arī nodevu parādi. 

Brīvie ļaudis tika tiesāti pēc kur-
šu zemes tiesībām, kas tika lietotas jau 
pirms krustnešu iebrukuma. Šo tiesī-
bu pamatideja bija nevis noziedzinieka 
sodīšana vai pāraudzināšana, bet no-
zieguma nodarītā kaitējuma atlīdzinā-
šana naudā. Par slepkavību vainīgajiem 
bija jāmaksā nogalinātā radiniekiem tā 
sauktā vīra nauda - 40 mārkas sudraba, 
kuru ekvivalents graudā bija 480 pūri 
rudzu. Dažāda lieluma izlīgšanas sum-
mas bija paredzētas par miesas bojāju-
miem, sākot no uzdauzīta ziluma un be-
dzot ar locekļu sakropļošanu. Nāvessods 
bez tiesībām atlīdzināt noziegumu nau-
dā draudēja par izvarošanu, liela apjoma 
zādzībām, kā arī zagšanu dzirnavās un 
baznīcās.

Ja noziedznieks nebija spējīgs at-
līdzināt savu ļaundarību, viņš nonāca 
cietušās personas verdzībā. Par slepka-
vas sodu lēma nogalinātā tuvinieki: viņi 
varēja noziedzniekam laupīt dzīvību (ja 
slepkava bija aizbēdzis, nogalināja viņa 
ģimeni), piedzīt no viņa vīra naudu vai 
ņemt verdzībā. Sākotnēji slepkava ver-

dzībā tika ņemts uz mūžu, bet 1424.g. 
Livonijas kārtu sapulce jeb landtāgs no-
lēma, ka par slepkavību jāpiespriež 10 
verdzības gadi, no kuriem vainīgais var 
atpirkties ar sudraba mārku par gadu.

Otrs veids, kā brīvs cilvēks nonāca 
verdzībā, bija parādi, tai skaitā nodevu 
parādi ordenim. 1440.g. Jurgens no Ren-
das izpirka Valgāles zemnieka Pretsama 
Gnīdiņa parādus Kandavas fogtam: 8 
ozerigus (1 ozerings līdzinās pusmārkai 
sudraba) par vērša nomu un nodokļiem, 
23 vāveru ādiņas (domājams, medījumu 
desmitā tiesa) un 53 pūrus labības (kun-
ga tiesa). Izpirktais parādnieks kļuva par 
izpircēja vergu. Pēc parādu lielā apjoma 
redzams, ka fogts ir izrādījis zināmu ie-
cietību pret parādnieku un gaidījis pa-
rāda atdošanu ilgu laiku - aptuveni 15 
gadus.

Vislielākā nebrīvo ļaužu grupa bija 
karagūstekņi jeb dreļļi, kas tika sagūs-
tīti karagājienos uz Lietuvu. Tie tika 
nodarbināti ordeņa un lēņavīru muižās. 
Tā pirms 1458.g. vienu arklu zemes pie 
Kandavas apstrādājis kāds lietuvietis 
Jorģis, lēņavīra Hansa Franka “arājs”.

Nebrīvo ļaužu - noziedznieku, pa-
rādnieku un karagūstekņu stāvoklis 
bija identisks vēlāko dzimtcilvēku tie-
siskajam statusam - viņi bija pie zemes 
piesaistīts sava kunga īpašums, kuru va-
rēja pirkt un pārdot. Viņiem uzliekamo 
klaušu un nodevu apjoms nebija ierobe-
žots. Tomēr nebrīvie ļaudis veidoja tikai 
nelielu ordeņa zemju iedzīvotāju daļu.

Viduslaiku pagasti tagadējā Kanda-
vas novadā tika saukti arī par ciemiem. 
1397.g. pirmoreiz minēts Aizdzires 
ciems, 1401.g. - Ansenes pagasts (ta-
gadējā Cēres pagasta rietumu daļa un 
Strazdes pagasta daļa). Pagastus veido-
ja 5 - 20 zemnieku saimniecības, kuras 
apdzīvoja un apsaimniekoja ar tuvākās 

un tālākās radniecības saitēm vienoti 
cilvēki. Aramzeme bija sadalīta starp 
atsevišķām saimniecībām, bet pļavas, 
ganības, meži, ūdeņi zvejas un medību 
vietas atradās kopīgā lietošanā. Pagastu 
priekšgalā atradās vecākie - pieredzē-
jušākie, gudrākie un cienījamākie vīri, 
kuri ik pa 20 gadiem veica aramzemes 
jeb arklu pārvērtēšanu, iesauca zemes-
sargus un veda tos karā, piedalījās ap-
spriedēs ar ordeņa ierēdņiem un izšķīra 
zemes strīdus ciema robežās, respektīvi, 
veica tos pašus pienākumus kā dzimtu 
vecajie pagānu laikos. 

Viduslaikos radniecības saitēm vairs 
netika piešķirta tik liela nozīme. Bez 
mantiniekiem palikušās zemes ordeņa 
vadība piesavinājās un izlēņoja vai pār-
deva. 1401.g. Kandavas fogts Vesels no 
Aldinghovenas pārdeva kādam Pojam 
par dzimtu 8 pūrvietas zemes Ansenes 
pagasta aramzemes areālā jeb markā ar 
noteikumu, ka Poja katru gadu kā kunga 
tiesu dos fogtam 4 vistas. 1407.g. mestrs 
Konrāds no Fītinghofas izlēņoja Jako-
bam Šonebergam ar robežām nošķirtus 
2 arklus zemes Ansenes markā. 

Pēc Livonijas konfederācijas likvidē-
šanas 1562.g. pagasti pamazām pārvēr-
tās par muižu novadiem, kuros vienīgais 
noteicējs un tiesnesis bija muižnieks vai 
hercogs, taču atmiņas par seno pašno-
teikšanos tik ātri nezzuda. Viduslai-
ku pagastu pašpārvaldes vienkāršā un 
efektīvā shēma, kas nodrošina lēmumu 
pieņemšanu iedzīvotāju vairākuma inte-
resēs, kā ierosme un paraugs spēj kalpot 
arī mūsdienās, kad iedzīvotāju līdzdalī-
ba pārvaldē ir kļuvusi ne tikai par sociā-
lu, bet arī stratēģisku problēmu.

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks 

PIEDALIES FOTOKONKURSĀ „KANDAVAS NOVADS 
ČETROS GADALAIKOS”

Kandavas novada dome izsludina 
fotokonkursu „Kandavas novads čet-
ros gadalaikos”. Konkurss norisināsies 
no š.g. 5.aprīļa līdz 1.novembrim.

Fotokonkursa mērķis ir veicināt ie-
dzīvotāju aktivitāti un piederības sajūtu 
savai pilsētai un novadam, kā arī atlasīt 
interesantas un atraktīvas fotogrā�jas 
Kandavas novada domes ikgadējā ka-
lendāra veidošanai.

Konkursa galvenais nosacījums- fo-
togrā�jām jābūt uzņemtām laika posmā 
no 2015. gada 1. novembrim līdz 2016. 
gada 1. novembrim un tajās var būt at-
tēloti dabas objekti, ainavas un cilvēki 
Kandavas novadā dažādos gadalaikos. 

Katrs konkursa dalībnieks var iesū-
tīt līdz 12 fotogrā�jām. Tās var iesniegt, 
sūtot uz e-pastu liga.supstika@kandava.
lv ar norādi fotokonkursam “Kandavas 
novads četros gadalaikos”, vai iesniegt 
klātienē, atnesot datu nesēju uz Kanda-
vas novada domi sabiedrisko attiecību 
speciālistēm (Kandava, Dārza iela 6, 
1.st. 100. kab.). Iesniedzot darbus, jā-
pievieno pieteikums brīvā formā, kurā 
norādīts autora vārds, uzvārds, vecums, 
e-pasta adrese un kontakttālrunis.

 Konkursa rezultātā tiks apbalvoti 
pieci labākie darbi. Labākās fotogrā�-
jas tiks izmantotas Kandavas novada 
domes 2017. gada kalendāra veidoša-

nai. Uzvarētāji tiks publicēti Kandavas 
novada domes mājaslapā un informēti 
personīgi.

Konkursā var piedalīties ikviens foto 
amatieris vai profesionālis, neatkarīgi 
no vecuma, kurš iesniedzis pieteikumu 
dalībai konkursā atbilstoši nolikumam. 
Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.kandava.lv

 Jautājumu gadījumā lūgums sazinā-
ties ar Šupstiku pa telefonu 26451427 vai 
pa e-pastu liga.supstika@kandava.lv vai 
Dagniju Gudriķi pa telefonu 63107362 
vai e-pastu dagnija.gudrike@kandava.lv





10.
turpinājums no 9.lpp.

PROJEKTIMŪSU PASTĀ

CĒRES SKOLAS DELEGĀCIJA VIESOJAS ITĀLIJĀ
Martā Cēres pamatskolas dele-

gācija piedalījās pirmajā Erasmus+ 
projekta „Mana tautība ir cilvēks” 
skolēnu starptautiskajā tikšanās reizē 
Itālijas pilsētiņā Torre del Greco. Šīs 
tikšanās tēma bija „Vide”. 

Cēres pamatskolu pārstāvēja skolo-
tājas Ilona Lazdāne un Anna Griķe un 
8. klases skolēni- Dāgs Lazdāns, Helēna 
Pētersone un Annija Jēce.

Projekta dalībnieki iepazinās ar vie-
tējo skolēnu sagatavotajām prezentāci-
jām par vidi, dabu Kampānijas apkai-
mē un tās saudzēšanu. Viesus uzņēma 
pilsētas mērs, kurš bija atlicis ārkārtas 
tikšanos ar Neapoles policijas vadību, 
lai pagodinātu projekta dalībniekus ar 
savu klātbūtni.

Vizītes laikā notika ekskursija uz 
abām apkaimes ievērojamākajām vie-
tām – Vezuvu un populārākā itāļu 
19.  gadsimta dzejnieka Leopardi atdu-
sas vietu. 

Projekta noslēguma dienā skolē-
niem bija iespēja iejusties itāļu skolēnu 
ādā un pavadīt ar viņiem dienu skolā, 
bet vakara pusē itāļu komanda visiem 
bija sagatavojusi pārsteigumu – muzikā-
lu priekšnesumu. 

Kā atzina projekta dalībnieks Dāgs 
Lazdāns, brauciens bijis aizraujošs, ie-
gūti daudzi jauni draugi, uzzināti inte-
resanti fakti par Itāliju, Neapoli, Torre 
Del Greco un Vezuvu, un pats svarīgā-
kais - nostiprinātas angļu valodas zinā-
šanas. „Es piedalījos literatūras un itāļu 
valodas stundās. Mani pārsteidza tas, ka 
skolēni skolā bija diezgan trokšņaini. Tā 
kā tikšanās tēma bija „Vide”, mēs gatavo-
jām Lieldienu dāvanu maisiņus no otr-
reiz izmantojamiem materiāliem.” 

Par gūtajiem iespaidiem stāsta He-
lēna. “Uz Neapoli devāmies vieni paši, 
jo pārējās valstis vēl nebija ieradušās. 
Neapolē aplūkojām Neapoles katedrāli, 
kas ir lielākā pilsētā. Apskatījām daudz 

un dažādas baznīcas, redzējām intere-
santu baznīcu- Gesu Nuovo, kas ir ar-
hitektūras brīnums. Ekskursijas beigās 
devāmies uz Neapoles Nacionālo Ar-
heoloģijas muzeju, kurā varēja ieraudzīt 
lieliskus romiešu mākslas paraugus.  
Es dzīvoju itāļu meitenes Martinas ģi-
menē. Martinai ir 13 gadi un viņa mācās 
7. klasē. Martinas mamma Marija ļoti 
labi runāja angliski, bet tētis Paolo runā-
ja tikai ar tulka palīdzību.”

Par piedzīvoto un savu viesģime-
ni stāsta Annija: „Man atmiņā palikusi 
ekskursija uz Vezuvu. Tā kā lija lietus, 
staigājām tikai pa dabas takām. Mežs 
bija skaists - visi koki apauguši ar efe-
jām. Redzējām arī augus, kas aug Latvijā 
- strutenes, vijolītes, ozolus. Meža taka 
bija šaura, slidena un dubļaina, tāpēc 
apavu baltās zoles kļuva ļoti netīras. No 
vulkāna apskatījām pilsētu Torre del 
Greco. Skats bija fantastisks. Gids mums 
stāstīja par interesantu augu, kurš auga 
uz akmeņiem kā arī vulkāna vēsturi. At-
griežoties pilsētā, kafejnīcā ēdām picas. 
Tās bija ļoti gardas. Manuprāt, šī bija 
visinteresantākā un piedzīvojumiem 
bagātākā diena visa ceļojuma laikā. Dzī-

voju pie 13 gadus vecas meitenes vārdā 
Ida. Viņas ģimene bija ļoti jauka - mam-
ma un māsa Fabiana. Dzīvoklis atradās 
piektajā stāvā. Tas bija ļoti skaisti un 
gaumīgi iekārtots. No balkona pavērās 
jauks skats uz Tirēnu jūru. Brokastīs 
ēdām maizītes ar šokolādes krēmu, dzē-
rām tēju, ka�ju vai siltu pienu. Intere-
santi bija tas, ka Ida ka�jā bēra „Kellogs” 
pārslas. Pusdienās ēdām makaronus, 
picas, lazanju. Arī vakariņas ēdām ļoti 
bagātīgi – kartupeļus frī, kartupeļu sa-
cepumu, makaronus, gaļu, salātus, zivju 
bumbiņas, mocarella sieru, olīvas, desu.”

Mājupceļš no siltās Itālijas pavēr-
sās ļoti saspringts, jo, kad ieradāmies 
Neapoles stacijā, lai dotos uz Romu, 
atklājās, ka izsludināts dzelzceļa darbi-
nieku streiks. Vilciena atiešanas laiks 
tika atcelts vairākas reizes un nonācām 
lidostā tikai piecdesmit minūtes pirms 
lidmašīnas pacelšanās. Noskrējušies, 
aizelsušies, pie bagāžas nodošanas pun-
kta nonācām tieši minūti minūtē pirms 
tā slēgšanas, bet paspējām! Latvijā visi 
atgriezāmies pilni iespaidu, pozitīvu 
emociju un jaunu stāstu!

Anna Griķe

Pateicību esam parādā tām ģime-
nēm, kas, savu iespēju robežās, cenšas 
sniegt šiem bērniem ģimenes siltumu un 
māca tās elementārās lietas, ko nav ie-
mācījuši vecāki, ka regulāri jāmazgājas, 
jāmācās, jāstrādā, jābūt atbildīgam par 
to, ko esi izdarījis. 

Nesen televīzijas ziņās dzirdējām, 
ka no vecāku �ziskās vardarbības cietu-
ši divi mazuļi. Viņus dažu dienu laikā 
izlēma un paņēma audzināšanā mūsu 
novada audžuģimene, kura audžuģime-
nes statusu ieguvusi pavisam nesen. Šie 
ir pirmie audžubērni viņu audžuģimenē. 
Bāriņtiesa lepojas ar šādiem pašaizlie-
dzīgiem cilvēkiem. 

Vai kāds cits aizkustinošs gadījums 

par pusaudzi ar lielām veselības prob-
lēmām- viņš ir nedzirdīgs zēns, kuram 
radušās uzvedības problēmas. Audžu-
ģimenē viņš ir no deviņu gadu vecs, bet 
viņam nācās mainīt audžuģimeni, jo 
iepriekšējai audžumātei pašai radās ve-
selības problēmas. Mūsu novada audžu-
ģimene, kurā aug pieci savi bērni un trīs 
audžubērni, atrada iespēju paņemt savā 
paspārnē arī šo zēnu. 

Bērniem izaugot un sasniedzot piln-
gadību, ir iespēja atgriezties bioloģiskajā 
ģimenē, bet tā nenotiek bieži, biežāk viņi 
paliek audžuģimenē un turpina vai nu 
izglītību vai savu darba dzīvi. Ģimene, 
kura bijusi it kā uz laiku, kļūst par īstu 
ģimeni nu jau pieaugušajiem bērniem 
turpmākajā dzīvē. Tādu sirdsmīļu un 

pašaizliedzīgu aizbildņu un audžuģime-
ņu mūsu novadā ir daudz un katra būtu 
pelnījusi, lai par viņu pastāstītu un viņu 
darbu īpaši novērtētu. Vienīgais, ko mēs 
varam izdarīt, ir pateikt paldies. 

Ģimenē, darbā, sabiedrībā mēs esam 
blakus. Mēs kopā ejam pa dzīves ceļu, tā-
dēļ aicinu- palīdzēsim viens otram grūtā 
brīdī, te nav jāiegulda nekādas materiā-
las vērtības, ir tikai nepieciešama spēja 
just līdzi, saprast citam citu, pasniegt 
grūtā brīdi roku, iedvest cerību, nebūt 
vienaldzīgiem pret līdzcilvēku.

 Lai mūs vieno ticība labajam, cerība 
un mīlestība, kas ceļ tiltu pat pāri bezdi-
benim!

 Liene Reinberga
Kandavas novada bāriņtiesas priekš-

sēdētājas vietniece





12. INFORMĀCIJA

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
12.aprīlis
10:00 Leļļu teātris „Krāsainais brau-
ciens” ieeja 2,- eiro- Kandavas kultūras 
nams
13. aprīlis
13:00  Labdarības pasākums.  Kandavas 
kultūras namā
15. aprīlis
14:00  Deju skolas audzēkņu un Ik-
šķiles deju kolektīva draudzības kon-
certs. Kandavas kultūras namā
19:00 Dokumentālā �lma „Vēsā mierā”. 
Zemītes tautas namā. Ieeja brīva
20:00 Zantes deju kolektīva koncerts “Ie-
dejojam pavasarī”. Zantes kultūras namā
16.aprīlis
14:00 Matkules amatierteātra komēdija 
„Meliem īsas kājas”- Cēres pamatskolā
18:00 Matkules amatierteātra komēdija 
„Meliem īsas kājas”- Kandavas kultūras 
namā
Atpūtas vakars- Valdeķu kultūras namā
18.aprīlis
14:00  Zantes pamatskolas dziedāšanas 
konkurss „Uzdziedāsim!”.  Zantes kultū-
ras namā
20. aprīlis 
15:30 Seminārs LEADER projekta ie-
snieguma veidlapas aizpildīšanu- Zantes 
kultūras namā
18:00 Deju diena. Kandavas internātvi-
dusskolā. Gadskārtējā Deju diena, šoreiz 
ar tēmu “Hītparāde”.
Papildus dejotājiem šoreiz būs lielisks 
pārsteigums - dzīvnieku šovs ar zirgiem, 
kaķiem, suņiem un bruņurupučiem. 
Deju dienas mērķis ir mīlēt dzīvo radību 
ap mums, saprast un saudzēt to.
21. aprīlis
10:00 Pirmskolas vecuma bērnu rotaļu 
un deju pulciņa un draugu pasākums- 
koncerts ”Kling, klang - esam klāt”. Ze-
mītes tautas namā
13:00  Tematiskā ēdienu pēcpusdiena 
„Svaigēšana”- Zantes kultūras namā
 22.aprīlis
11:00 Atvērto durvju diena Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikumā
23.aprīlis
Lielā Talka
15:00 Pensionāru balle- Pensionāru Die-
nas centra zālē
26. aprīlis
9:30 – 16:00 LAD organizētās Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmas apmācības 
–Kandavas novada domē
10:00 – 16:00 LAD organizētās Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmas apmācības- 
Vānes pagasta bibliotēkā 
10:00 Deju festivāls deju pāriem un ko-
lektīviem „Sadejojam Kandavā!”. Kanda-
vas kultūras namā
27.aprīlis
19:00 Matkules amatierteātra izrāde 
„Meliem īsas kājas”.- ieeja 1,50 eiro- 
Matkules kultūras namā
28. aprīlis
16:00  Kandavas novada skolēnu solistu 
un duetu koncerts.  Kandavas kultūras 
namā. Pieteikties līdz 14. aprīlim.
13:00 Seminārs LEADER projekta ie-
snieguma veidlapas aizpildīšanu- Vānes 
pagasta pārvaldē
15:30 Seminārs LEADER projekta ie-
snieguma veidlapas aizpildīšanu- Mat-
kules pagasta pārvaldē
29. aprīlis
13:00 Seminārs LEADER projekta ie-
snieguma veidlapas aizpildīšanu-Cēres 
pagasta bibliotēkā
19:00 Zemītes amatierteātra izrāde „Kā 
ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”. Ze-
mītes tautas namā. Ieeja: 1,00 eiro.
1.maijs
Pavasara tirdziņš Kandavā- skvērā pie 
Bruņinieku pilskalna
19:00 Pozitīvs pasākums jauniešiem „Es 
mīlu tevi, Latvija” – - pasākumu noslēgs 
Agneses diskotēka Matkules kultūras 
namā
4.maijs
Latvijas Republikas Neatkarības atjau-
nošanas dienas atzīmēšana Kandavas 
novadā

13:00 Pupu stādīšana „No maziem dar-
biem izaug lieli darbi” - Matkulē
5.maijs
15:00 Seminārs LEADER projekta ie-
snieguma veidlapas aizpildīšanu-Kanda-
vas Partnerības birojā Kandavas novada 
muzeja 2.stāvā

IZSTĀDES
Līdz 30.04.- „Vānenieču mode un amata 
prasmes senāk un tagad” –Vānes pagasta 
bibliotēkā
1.04.-12.04. „Rakstniekam Ernestam 
Birzniekam- Upītim 145”-Kandavas pil-
sētas bibliotēka
4.04.- 18.04. „Rakstniekam Ernestam 
Birzniekam- Upītim 145”-Matkules pa-
gasta bibliotēkā
4.04.- 18.04. „Dabas dziedinošais spēks” 
- Matkules pagasta bibliotēkā
5.04.-15.04. „Aktrisei Astrīdai Kairišai – 
75” - Kandavas pilsētas bibliotēka
5.04.-15.04. „Rakstniekam Jānim Ezeri-
ņam- 125” - - Kandavas pilsētas biblio-
tēka
18.04.- 30.04. tematiska izstāde bēr-
niem” Pasaules bilžu grāmatas” - Matku-
les pagasta bibliotēkā
18.04.- 30.04 „Vienkārši būt!” – dzejnie-
cei A.Līcei – 75- Matkules pagasta bib-
liotēkā

SPORTS
22.aprīlis
Kurzemes kausa izcīņa šķēpmešanā 5 ve-
cuma grupām – VKLT stadionā 
18:00 Galda spēļu vakars sadarbībā ar 
Kandavas sporta klubu. Zemītes tautas 
namā
 7.maijs
Pro Kart kausa izcīņa kartingā 1.posms- 
Kandavas kartodromā http://autoakade-
mija.lv/
11:00  Sezonas ievizināšanas pasā-
kums. Kandavas skeitparkā. 

AICINĀM 2015.GADĀ DZIMUŠOS MAZUĻUS UZ PASĀKUMU 
“ESMU DZIMIS KANDAVAS NOVADĀ”

Ir liela laime, kad ģimenē piedzimst 
mazulis - gaidīts, mīlēts un lolots. 

 Kandavas novada dome priecājas 
kopā ar jaundzimušo vecākiem un ai-
cina ģimenes uz svinīgu jaundzimušo 

uzņemšanu novada saimē š.g. 4.maijā, 
plkst.10:00 Kandavas kultūras namā. 

Šogad sveiksim 92 mazos novadnie-
kus, kuri dzimuši 2015.gadā un dzīves-
vietu deklarējuši mūsu novadā.

Ielūgumi ir izsūtīti 2015.gadā dzi-
mušo bērniņu vecākiem.

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas p.i. Maija Liepa

Tālr.63107374 
dzimtsaraksti@kandava.lv






