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ZEMĪTES DEJOTĀJI EIROPIĀDĒ

Ar Kandavas novada pašvaldības,  
Valsts Kultūrkapitāla fonda un akci-
ju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 
finansiālu atbalstu no 5.- 9.augustam 
mums, vidējās paaudzes deju kolektī-
vam ”Zemīte”, bija iespēja piedalīties 
52. Eiropiādē Helsingborgā Zviedrijā. 

Ceļojumu uz Zviedriju uzsākām 
4. augustā, kad ar prāmi devāmies uz 
Stokholmu. Tam sekoja gandrīz 600 km 
pārbrauciens uz Helsingborgu, kur no-
tika festivāls. Pirmajā vakarā reģistrējā-
mies un iekārtojāmies naktsmītnēs, kas 
mums bija paredzētas Nicolai skolā pašā 
pilsētas centrā. No rīta kopā ar visiem 
Latvijas kolektīviem piedalījāmies atklā-
šanas koncerta kopdejas mēģinājumā, 
bet pēc tam mums bija abi ielu koncerti- 
Radhustorget skvērā un Storget lauku-
mā. Starp koncertiem bija tikai pusotras 
stundas laika, īsi atvilkuši elpu, ļāvāmies 

dejotpriekam. Mums bija paveicies, abas 
koncerta vietas atradās ļoti tuvu, skais-
tās vietās pašā pilsētas centrā, tāpēc ska-
tītāju netrūka. 

Atklāšanas koncerts notika Hel-
singborgas arēnā. Nākamās dienas pēc-
pusdienā piedalījāmies dalībnieku parā-
dē, kas no pilsētas piejūras promenādes 
stiepās cauri visai vecpilsētai. Tā kā rīta 
cēliens bija brīvāks, apskatījām pilsētu, 
pludmali, ostu un paskatījāmies citu 
Eiropas valstu kolektīvu ielu koncertus. 
Šajā Eiropiādē piedalījās 250 kolektīvi 
no dažādām Eiropas valstīm, kopumā 
6000 dalībnieki. 

Sadzīves apstākļi un ēdināšana bija 
ļoti labi saplānota, par iztikšanu nebija 
nekādu rūpju. Ar dalībnieku rokassprā-
dzēm bija iespējams pa velti apmeklēt 
pilsētas muzejus un iegūt arī dažādas 
atlaides. Viena no vilinošākajām bija 
- par puscenu doties pārbraucienā ar 
prāmi uz Dānijas pilsētu Helsingoru, ko 
arī izmantojām. Apskatījām Helsingo-
ras pilsētu un slaveno Kronborgas cie-

toksni, ko tautā sauc par Hamleta pili. 
Pirms došanās uz Dāniju paviesojāmies 
pieņemšanā pie Helsingborgas pilsētas 
mēra Mata Sandera un Eiropiādes org-
komitejas pilsētas domē, kur nodevām 
sveicienus un suvenīrus no Kandavas 
novada. 

Liels paldies visiem atbalstītājiem 
un dalībnieku ģimenēm, kas ļāva mums 
izbaudīt šo jauko piedzīvojumu. Esam 
godam prezentējuši mūsu valsti un Kan-
davas novadu. Varbūt izdosies ļauties at-
kal nākošajam Eiropiādes vilinājumam, 
kas nākamgad notiks Namūrā Beļģijā 
jūlija mēneša vidū. Liels paldies mūsu 
jaukajiem šoferīšiem - Agrim Hāferber-
gam un Agrim Pilipāvičam, kuri ļoti rū-
pējās par mūsu nogurušajām kājām un 
vienmēr mūs laipni aizveda un atveda 
no visiem pasākumiem un aktivitātēm.

 Zemītes VPDK „Zemīte” vārdā 
Ērodeja Kirillova

VPDK „Zemīte” dejo Eiropiādē Zviedrijā



2. AKTUALITĀTES

Vispirms gribu informēt Jūs par 
siltumapgādes projekta virzību. Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūrā 
jūlijā pieņemtais lēmums par vienotas 
siltumapgādes sistēmas izbūvi Kanda-
vā tika anulēts, jo tas mūs neapmieri-
nāja. Pašreiz lēmums tiek pārstrādāts 

PA PĀRGAUJAS NOVADA SKAISTĀKAJĀM SĒTĀM

un vēlreiz izvērtēts, līdz 20.augustam 
jāsaņem jaunais atzinums par katlu 
mājas un siltumtrašu izbūvi. 

Šovasar mūsu brīvdabas estrādē 
Ozolāji notikuši vairāki liela mēroga 
kultūras pasākumi, kas iesākās ar es-
trādes atklāšanu pēc rekonstrukcijas 
novada svētkos ar muzikālo mistēriju 
„Piederība”, kad estrāde bija pārpildī-
ta līdz pēdējai rindai. Vēlāk festivālā 
”Dejas zem ozolu cepurēm” Ozolājos 
sadejoja senioru deju kopas no visas 
Latvijas, bet augusta sākumā šeit no-
tika Amigo Dzintara dziesmu kon-
certs, kas atkal pulcēja pilnas skatī-
tāju rindas. Esam saņēmuši ļoti labas 
atsauksmes par atjaunoto estrādi no 
visiem minēto pasākumu dalībnie-
kiem. Man ir patiess prieks par to, 
ka Ozolāji atdzimuši un mēs atkal 
varam ar tiem lepoties!

Strauji tuvojas jaunais mācību 
gads un turpinās skolu sakārtošana. 
Pašlaik Kandavas novadā mācībām 

pirmajā klasē pieteikušies 99 pirm-
klasnieki, bet uzņemšana turpināsies 
vēl visu augustu. Arī šogad pirmās 
klases skolēni ceļamaizei, izglītošanās 
ceļu uzsākot, no novada domes sa-
ņems savas pirmās skolas somas. Au-
gusta pēdējās dienās Valdeķu kultūras 
namā konferencē tiksies novada izglī-
tības darbinieki. Kandavas novadā ir 
četras pamatskolas, K. Mīlenbaha vi-
dusskola un Kandavas internātvidus-
skola, mums ir arī Profesionālās izglī-
tības kompetenču centrs ”Kandavas 
Valsts lauksaimniecības tehnikums”, 
tāpēc Zinību diena - 1.septembris al-
laž ir apliecinājums, ka mums ir nā-
kotne! Novēlu visiem novada izglītī-
bas darbiniekiem un skolu jaunatnei 
veiksmīgu mācību gadu!

Izbaudiet silto vasaru, kas vēl tur-
pinās! 

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs

2.

Novada sakoptāko sētu saimnieku sveiciens Jums, lasītāji!

6.augutā Kandavas novada „Sa-
koptākā sēta 2014” konkursa laureāti 
devās ekskursijā uz Pārgaujas novadu 
gūt jaunas idejas un apskatīt tās puses 
skaistākos dārzus un sētas.

Lai dzīve neliktos vienmuļa un ik-
dienišķa, to vajag padarīt krāsaināku! 
Un īstenībā tas nemaz nav tik grūti- 
pašam jābūt pozitīvi noskaņotam, bez 
ikdienas darba un mājas pienākumiem, 
jāvelta laiks tam, kas sirdij tīkams. Par 
to, ka šī lieta strādā, allaž var pārliecinā-
ties, apmeklējot ikgadējam konkursam 
pieteiktās novada sakoptākās sētas. Ar 
kādu mīlestību, prieku un gaišumu sejā, 
šo sētu saimnieki rāda un stāsta par savu 
aizraušanos. Un vienmēr, kad konkursa 

laureāti dodas godam nopelnītajā eks-
kursijā uz kādu Latvijas malu, autobu-
sā brīvu vietu neatrast, jo visiem gribas 
ieraudzīt, kādas ir skaistākās sētas citos 
novados. Šoreiz ceļojums bija ieplānots 
uz Vidzemi.

Kā var izbraukt cauri Cēsīm, to 
neapskatot vismaz pa autobusa logu?! 
Ekskursijas organizatore Leonārija bija 
sarunājusi, ka apskates ekskursijā pa šo 
skaisto Vidzemes pērli izvedīs profesio-
nāls gids, kuru sauca Jānis. Un, kas vēl 
interesantāk, izrādījās, ka Cēsīs darbojas 
restorāns ”Izsalkušais Jānis”, ko pa au-
tobusa logu arī redzējām. Ekskursanti, 
labsirdīgi smejot, nosprieda, ka tā saim-
nieks ar pilnām tiesībām, ja spriežam 

pēc ārējām pazīmēm, varētu būt mūsu 
gids.

Dienai kārtīgi iesilstot( dienas vidū 
temperatūra sasniedza vairāk nekā 30 
grādus pēc Celsija), autobuss līgot ie-
līgoja šaurā zemes ceļā, kura malā uz-
raksts vēstīja ( Nē, nē, ne „Smaidas”!) 
- „Jaunrūjas”, pie Latvijā slavenākā sī-
polpuķu selekcionāra Jāņa Rukšāna un 
viņa kundzes Gunas. Abi saimnieki un 
viņu vecākā meita Līga laipni sagaidīja 
mūs, aicinot savā valstībā un nosau-
cot par lauksaimniekiem, jo visi jau pa 
zemi vien rušinoties. Lielākā runātāja 
bija Gunas kundze, jo Jānis un Līga drīz 
vien aizsteidzās darbos pie sīpolpuķu 
šķirošanas. Viņa atklāja, ka saimniecībai 
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Svētku laikā notika sporta spēles – volejbols, šaušana, jen-
ga, šķīvīšu mešana, futbols, jautras stafetes, piepūšamā atrak-
cija un citas sportiskas izklaides. Spēles noslēdzās ar kopīgas 
svētku maltītes baudīšanu- saimnieču sarūpētu plovu. Kon-
certu sniedza aktieri Dita Lūriņa-Egliena un Mārtiņš Egliens, 
notika bērnu un jauniešu karaoke un disko stundas, savukārt 
pieaugušie svētkus turpināja zaļumballē līdz rīta gaismai.

Grenču ciems savus svētkus svinēja jau trešo gadu, šo-
reiz nebīstoties no lietus, tas notika 18.jūlija pievakarē. Pēc 
svinīgiem apsveikuma vārdiem no Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja Normunda Štoferta, Zemītes pagasta pārvaldes 
vadītājas Ritas Diduhas un viena no aktīvākajiem ciema iedzī-

NOVADĀAKTUALITĀTES

PAGASTOS SVĒTKI TURPINĀS

lielākā peļņa no sīpolpuķēm nāk no ār-
zemēm, slinkot nav laika- jāsteidz strā-
dāt. Gunas kundze, izvedot ekskursijā 
pa dārzu, izstāstīja daudz interesanta 
par savu aizraušanos ar hostām. Viņas 
kolekcijā ietilpst vairāk nekā 150 hos-
tu šķirņu. Vairākas novada sētu saim-
nieces iegādājās ieinteresējušās šķirnes 
saviem dārziem. Vēl patīkamāku šo ie-
pirkšanos darīja fakts, ka hostas izraka 
pati saimniece. Viss raibais ekskursantu 
pulciņš, teju piecdesmit cilvēku, garā 
rindā ielocījās un izlocījās pa Rukšānu 
ziedošo puķu rindām, daudzkrāsainiem 
flokšiem un lilijām, lielām un mazām 
hostām, ogulājiem un augļu kociņiem, 
noziedējušo peoniju plantācijām, kuras 
vasaras sākumā noteikti pasakaini krāš-

ņi ziedējušas. 
Tālāk ceļš veda uz „Ezeriņiem”        

Stalbes pagastā, kur Latvijas laukak-
mens pārtop par bruņrupučiem, put-
niem, vardītēm, kuilīšiem un citām dzī-
vām radībām, nonākot akmeņu kalēja 
Aivara Kerliņa prasmīgajās rokās. Ker-
liņa kungs veidojis arī Kandavas kuilīti 
pie Bruņinieku pilskalna, kuru visi esam 
iemīļojuši. Izrādās, ka „Ezeriņos” apska-
tāms arī Latvijā lielākais zirneklis, kura 
mutē ieejot un vēlāk no tās iznākot, jo 
neviens vēl neesot apēsts, jāiedomājas 
kāda vēlēšanās, kas divu gadu laikā no-
teikti piepildīšoties. Daudzi steidzās šo 
darbību veikt un pie zirnekļa veidojās 
pagara rinda!

Vēlāk ekskursanti viesojās Pārgau-

jas novada Straupes pagasta „Gada sētā 
2014” un noklausījās sētas saimnieces 
Astrīdas interesanto stāstījumu par vi-
ņas dārza tapšanu, bet ekskursijas noslē-
gumā apmeklēja vienīgos pazemes eze-
rus Latvijā, kas atrodas pie „Vējiņu” mā-
jām Braslas upes krastā. Blakus pazemes 
ezeriem atrodas arī Vējiņu pilskalns un 
Vējiņu kritenes jeb Elles bedres, kur pa-
staigām ir izveidotas labiekārtotas takas. 
Ieniršana Vējiņu meža ēnainajā lapot-
nē un alās, bija īsti patīkama nodarbe 
karstās dienas noslēgumam. Mājupceļš 
bija pavisam lustīgs, visiem autobusa 
pasažieriem vienojoties jautrās un ne tik 
jautrās dziesmās (Jo priekš sirds taču arī 
kaut ko vajag!) līdz pat Kandavai!

Dagnija Gudriķe

Vasarā vieni no gaidītākajiem un apmeklētākajiem 
svētkiem pagastos ir pagasta svētki, kad vietējie ļaudis var 
sanākt kopā, lai baudītu mūziku un mākslu kā arī mērotos 
spēkiem sportā. Jūnijā, jūlijā un augusta pirmajos datumos 
Kandavas novadā svētkus svinēja Valdeķos, Matkulē, Gren-
ču ciemā un Vānē.

27. jūnijā Kandavas pagasta svētki, kurus kā ierasts svin 
kopā ar sporta svētkiem, notika Valdeķos. Kuplā skaitā, visi 
sportot gribētāji varēja izmēģināt meistarību dažādos sporta 
veidos – šaušanā, šautriņu mešanā, volejbolā, futbolā, strītbo-
lā, šķīvīšu mešanā, zābaka mešanā. Tika padomāts arī par pa-
šiem mazākajiem, jo darbojās piepūšamā atrakcija un radošās 
darbnīcas.

«Nāc Kulē! Notici brīnumiem!» – ar šādu aicinājumu 18. 
jūlijā dienas garumā aizritēja Matkules pagasta svētki. Brīnu-
mu gaisotnē svētkus atklāja burvju mākslinieki Haralds un 
Baiba. Svētku dalībniekiem izklaides un aktivitātes bija pieeja-
mas visā centra teritorijā – dīķī varēja laivot, ap dīķi – parikšot 
zirga mugurā, bet Matkules apkārtni iepazīt jautrā kompānijā 
vizinoties pa Imulas krastiem traktora piekabē vai divatā iz-
braukt ar tandēma velosipēdu. 

Bērni aktīvi piedalījās radošajās darbnīcās, pagatavojot 
peldošus gaismas lukturus, lai vakarā izgaismotu Matkuli, 
kā arī zīmēja un krāsoja Matkules saules zīmi. Ikviens svētku 
dalībnieks varēja sasist kādu šķīvi, jo kā vēsta teiciens „trauki 
plīst uz laimi”. Uz Matkuli bija atceļojusi Mārtiņa Sproģa izstā-
de „Dodiet otru iespēju metālam, lai atdzīvotos mākslā”.

Valdeķu ciematiņa svētku atklāšanā

Matkules svētkos katrs varēja saņemt kādu dāvaniņu

Zemītes pagasta pārvaldniece Rita Diduha sarunā ar 
dejotājām no Igaunijas



4. DOMES LĒMUMINOVADĀ
turpinājums 3.lpp.

30.JŪLIJA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

votājiem Gunta Gulbja, klātesošos priecēja Strazdes amatier-
teātra aktieri ar izrādēm “Tracis bučas dēļ” un “Gatavošanās 
Eirovīzijai”.

Svētku turpinājumā uzstājās Igaunijas Senioru (Eiropas 
deju) deju kopu dalībnieces, bet pēcāk klātesošie mērojās spē-
kiem Kandavas sporta kluba organizētajās netradicionālajās 
sporta aktivitātēs lieliem un maziem. Svētku rīkotāja Ērodeja 
Kirillova atklāja, ka zaļumballe ar grupu „Leišmales Jānīši” 
noslēgusies tikai četros no rīta.

Vānes pagastā svētkus svinēja divas dienas- 1. un 2. au-
gustā. Tos ar skanīgu priekšnesumu atklāja Vānes sieviešu vo-
kālais ansamblis „Par to..” ar vadītāju Evu Bērziņu, savukārt 
labus vārdus klātesošajiem vēlēja Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis un Vānes pagasta 
pārvaldniece Daina Priede.

Sestdienā pagasta iedzīvotājus un viesus priecēja dažādi 
kultūras pasākumi- Vānes amatierteātra sievu sagatvaota iz-
rāde ‘iz miestu dzīves’ „Ziņu dienests strādā”, kapelas „Kā ir 
tā ir” (Snēpele) koncerts, saimnieču dižošanās un tirgošanās, 
kā arī izstāde „Vēsture zem putekļiem”. Ar muzikālu sveicienu 
Vānē viesojās Varis Vētra un svētku balle ar grupu „Koka ika-
rus” turpinājās līdz pat rīta gaismai.

Svētku otrā diena- 2.augusts tika aizvadīts sportiskā gai-
sotnē. Kuplā skaitā sportot gribētāji izmēģināja savu meista-

Apstiprināti: Kandavas novada do-
mes pārskats par budžeta izpildi 2015.
gada 1.pusgadā, SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” pārskats par budžeta 
izpildi 2015.gada 2.ceturksnī, SIA “Kan-
davas komunālie pakalpojumi” budžeta 
grozījumi, kā arī pieņemti zināšanai SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” 
ūdenssaimniecības peļņas un zaudēju-
mu aprēķins par periodu no 2015.gada 
1.aprīļa līdz 2015.gada 30.jūnijam. Par 
Kandavas novada domes ieguldījumu 
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
pamatkapitāla palielināšanai tiks lemts 
2015.gada oktobra domes sēdē pēc SIA 
“Kandavas komunālie pakalpojumi” 
atskaites par ūdenssaimniecības tarifu 
neatbilstību 2015.gada 3.ceturksnī ie-
sniegšanas. 

Vēl tika pieņemta zināšanai infor-
mācija par SIA “Kandavas namsaim-
nieks” maksātnespējas procesā veikta-
jām darbībām.

Apstiprināta Kandavas novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Kandavas 
novada sociālais dienests” direktora 
I.Leitarta atskaite par darbu 2015.gada 
2.ceturksnī, Zantes ģimenes krīzes cen-
tra direktores A.Švānes atskaite par 
darbu 2015.gada 1.pusgadā un Kanda-
vas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
R.Supes atskaite par darbu 2015.gada 
1.pusgadā.

Apstiprināts Kandavas novada do-
mes Dzīvokļu komisijas nolikums, kurš 
stājas spēkā 2015.gada 30.jūlijā, kā arī 
tika noteikts, ka Kandavas novada do-
mes izpilddirektoram ir tiesības izbeigt 

noslēgtos īres līgumus. 
Apstiprināta Kandavas novada do-

mes Medību koordinācijas komisiju 
šādā sastāvā: Alfreds Ķieģelis, Kanda-
vas novada domes pārstāvis, komisijas 
priekšsēdētājs;  Viesturs Valdis Dreima-
nis, mežu īpašnieku pārstāvis, komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks; Ira Burnevica, 
Valsts meža dienesta pārstāve; Marits 
Jansons, Kandavas novada zemnieku 
pārstāvis; Aldis Millers, Lauku atbalsta 
dienesta pārstāvis; Agris Riba, Latvijas 
Mednieku savienības pārstāvis; Egīls 
Dude, Kandavas novada domes izpild-
direktors, mednieku kolektīva “Beb-
rupe” pārstāvis un komisijas sekretāre 
Maija Liepa.

Vēl tika apstiprināts Kandavas 
novada domes Medību koordinācijas 
komisijas nolikums, kurš stājas spēkā 
2015.gada 30.jūlijā.

Apstiprināti saistošie noteikumi: 
1) Nr.14 „Grozījumi Kandavas no-

vada domes 29.05.2008. saistošajos no-
teikumos Nr. 7 „Par pašvaldības sociālo 
pabalstu izmaksu Kandavas novadā””;

2) Nr. 15 “Grozījumi Kandavas no-
vada domes 29.01.2015. saistošajos no-
teikumos Nr. 1 “2015.gada pamatbud-
žets un speciālais budžets””;

3) Nr.16 „Grozījumi Kandavas nova-
da domes 30.11.2011. saistošajos notei-
kumos Nr.17 „Par administratīvo atbil-
dību Kandavas novadā””

Pieņemti lēmumi par nekustamo 
īpašumu atsavināšanu:

Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu 
„Lejas”, Vānes pagasts, Kandavas novads 

(kadastra numurs 9088 003 0096) un 
Pašvaldības mantas un īpašumu atsa-
vināšanas un iznomāšanas izsoles ko-
misijai organizēt izsoli ar augšupejošu 
soli, nosakot nekustamā īpašuma „Le-
jas”, Vānes pagasts, Kandavas novads 
izsoles sākumcenu EUR 3200,00 izsoles 
soli EUR 100,00 un nodrošinājumu 10% 
apmērā no sākuma cenas; nekustamo 
īpašumu - dzīvoklis Nr.5 „Lāstekas”, 
Matkule, Matkules pagasts, Kandavas 
novads (kadastra numurs 9070 900 
0083) otro izsoli ar augšupejošu soli, 
nosakot nekustamā īpašuma dzīvokļa 
Nr.5 „Lāstekas”, Matkule, Matkules pa-
gasts, Kandavas novads otrās izsoles sā-
kumcenu EUR 1400,00, izsoles soli EUR 
100,00 un nodrošinājumu 10% apmērā 
no sākuma cenas, kā arī atļaut atsavināt 
nekustamo īpašumu „Valdeķu angārs”, 
Kandavas pagasts, Kandavas novads 
(kadastra numurs 9062 515 0005) un 
organizēt izsoli ar augšupejošu soli, 
nosakot nekustamā īpašuma „Valdeķu 
angārs”, Kandavas pagasts, Kandavas 
novads izsoles sākumcenu EUR 6100,00 
izsoles soli EUR 100,00 un nodrošinā-
jumu 10% apmērā no sākuma cenas. 
Izsoles noteikumos iekļaut nosacījumu, 
ka nomaksas periods par izsolē iegūto 
nekustamo īpašumu „Valdeķu angārs”, 
Kandavas pagasts, Kandavas novads nav 
lielāks par 1 (vienu) gadu, par ko tiek sa-
stādīts maksājuma plāns. 

Nolēma:
Dzēst likvidētā SIA „SGU SERVISS”, 

reģ.Nr.40003574449, nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu EUR 982,46, kas 

rību dažādos sporta veidos- šaušanā, šķīvīšu mešanā, spēka 
trīscīņā un citos. Nebijusi sporta disciplīna bija Sauszemes 
airēšana, ko tiesāja vāneniece Elza Gulbe, kura pavisam ne-
sen U-23 Pasaules čempionātā akadēmiskajā airēšanā ieguva 
piekto vietu.

Kandavas novada pagasta svētku stafete noslēgsies 29.au-
gustā ar Zemītes pagasta svētkiem „Nāc lustēt Zemītē!”.

Līga Zuze

Vai spēka pietiks? – jautā Andris Bambis
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KANDAVAS NOVADA DOMES 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14

„Grozījumi Kandavas novada domes 
29.05.2008. saistošajos noteikumos Nr.7

„Par pašvaldības sociālo pabalstu 
izmaksu Kandavas novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, likuma 
“ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.² panta 

piekto daļu

Izdarīt Kandavas novada domes saistoša-
jos noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības so-
ciālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā”, 
apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 
29.05.2008. (protokols Nr. 5 5.§) ar grozīju-
miem domes sēdēs 25.09.2008. (protokols 
Nr.10 4.§), 30.10.2008. (protokols Nr.11 4.§), 
30.06.2010. (protokols Nr.6 2.§), 25.09.2013. 
(protokols Nr.13 3.§), 30.10.2013. (proto-

kols Nr.15 2.§), 29.12.2014. (protokols Nr.17 
2.§), precizējumiem 29.01.2015. (proto-
kols Nr.2 31.§), 26.03.2015. (protokols Nr.5 
3.§), 30.04.2015. (protokols Nr. 8 6.§) un 
28.05.2015. ( protokols Nr.9 26.§) (turpmāk 
–noteikumi) šādus grozījumus: 
1.Izteikt noteikumu II sadaļas 2.1.punktu 
šādā redakcijā: 
„2.1. Apbedīšanas pabalsts trūcīgām, 
maznodrošinātām ģimenēm (statuss pēc 
25.02.2003. MK noteikumiem Nr.97 „Kārtī-
ba, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša per-
sona atzīstama par trūcīgu” vai domes sais-
tošiem noteikumiem, ja persona atzīta par 
maznodrošinātu) kurām nepietiek līdzekļu, 
lai veiktu apbedīšanas ceremoniju miruša-
jam ģimenes loceklim.”.
2. Izteikt noteikumu II sadaļas 2.1.1 apakš-
punktu šādā redakcijā:
„2.1.1. Pabalstu izmaksā trūcīgai, maznodro-
šinātai ģimenei, kuras ģimenes loceklis miris, 
ja:”.

3. Izteikt noteikumu II sadaļas 2.2.punktu 
šādā redakcijā:
„2.2. Pabalsts krīzes situācijā, kad novada 
iedzīvotājs, kādas ārkārtējas situācijas ga-
dījumā (ilgstošas slimības, medicīniskas 
operācijas, zādzības, u.c.) ir izlietojis visas 
savas sociālās garantijas, naudas līdzekļus, to 
uzkrājumus un viņam, un viņa ģimenei nav 
līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai (ģi-
mene ir trūcīga vai maznodrošināta uz doto 
brīdi).”.
4. Izteikt noteikumu II sadaļas 2.3.punktu 
šādā redakcijā:
„2.3. Dzīvokļa pabalsts trūcīgām un mazno-
drošinātām ģimenēm.”.
5. Izteikt noteikumu II sadaļas 2.3.2.3. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„2.3.2.3. dokumenti vai norādījums, lai so-
ciālais dienests iegūtu apliecinājumu par iz-
devumu nepieciešamību.”.

sastāv no pamatparāda EUR 532,39 un 
nokavējuma naudas EUR, kā arī dzēst 
mirušās personas Mārtiņa Vācieša īres 
maksas parādu 84,37 euro apmērā par 
dzīvokli “Laimas”-2, Zemītes pagasts, 
Kandavas novads.

Piešķirt Haraldam Osim, līdzfinan-
sējumu 50%, bet ne vairāk kā 284,57 
EUR uz vienu būvgaldniecības izstrādā-
jumu, divu logu nomaiņai Dārza ielā 9, 
Kandavā, Kandavas novadā.

Piešķirt līdzekļus 500,00 EUR bied-
rībai “Latvijas Sarkanais Krusts” hu-
mānās palīdzības sniegšanai Ukrainas 
Čerņigovas apgabala kara hospitālim 
un ārstniecības iestādēm, pārskaitot 
tos uz Latvijas Sarkanā Krusta kontu 
un pieņemt zināšanai, ka Latvijas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību 
“Latvijas Sarkanais Krusts” koordinēs 
medikamentu un preču iegādi un pie-
gādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara 
hospitālim un ārstniecības iestādēm. 

Apstiprināt L.Zuzes atskaiti par ko-
mandējumu uz Spāniju (Bienvenida) 
no 2015.gada 18.jūnija līdz 2015.gada 
21.jūnijam.

Piešķirt Kandavas novada domes 
priekšsēdētājam Normundam Štofer-
tam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 
no 2015. gada 10. augusta līdz 2015. 
gada 30. augustam un izmaksāt atvaļi-
nājuma pabalstu 50% apmērā no mē-
nešalgas.

Izīrēt pašvaldības labiekārtotu vien-
istabas dzīvokli Apiņu ielā 6/8-15, Kan-
davā, Kandavas novadā, ar kopējo 58,1 
m2 Edgaram Auziņam, dzīvokļu īres 
līgumu noslēdzot uz 1 ( vienu) gadu. 

Noteikt, ka Kandavas novada do-
mes kapitālsabiedrības SIA „Kandavas 
komunālie pakalpojumi” pamatkapitāls 
ir samazināms dzēšot kapitāla daļas at-
bilstoši ieguldītajiem Zantes pagasta 
ūdenssaimniecības pamatlīdzekļiem par 
kopējo vērtību 258835 EUR un uzdot 
Kandavas novada domes kapitālsabied-
rības SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” valdes loceklim Egilam Bari-
sam nodot ar nodošanas – pieņemšanas 
aktu Kandavas novada domei ilgtermi-
ņa ieguldījumus, kā arī uzdot Kandavas 
novada domes kapitālsabiedrības SIA 
„Kandavas komunālie pakalpojumi” at-

bildīgajai personai L.Skvarnovičai saga-
tavot kapitālsabiedrības pamatkapitāla 
samazināšanas noteikumus un statūtus.

Vēl tika pieņemti lēmumi par dar-
bībām ar nekustamajiem īpašumiem 
Kandavas novadā (nekustamo īpašumu 
sadalīšana, robežu grozīšana, adrešu un 
nosaukumu piešķiršana, zemes ierīcības 
projekta apstiprināšana, zemes lietoša-
nas mērķa maiņa, īpašumu apvienošana 
u.c. jautājumi)

Ar domes sēdes 30.07.2015. protoko-
lu var iepazīties mājas lapā www.kanda-
va.lv sadaļā – pašvaldība- domes sēdes.

Kārtējā domes sēde 
notiks 2015.gada 

27.augustā plkst.13.00

Pastāvīgo komiteju
sēdes notiks 

20.augustā no plkst.13.00

(Nobeigums. Sākums „Kandavas Novada Vēstneša” jūlija numurā)
Skolotāju un darbinieku tematiskie 

ceļojumi
„Es vēlos mājās pārnākt,
Kad Latvija brīva būs…” 
 Leģionāru dziesma
Kandavas internātskolas dzīvē īpaši 

nozīmīgi ir skolotāju un darbinieku te-
matiskie ceļojumi. 

Vadoties no Tukuma muzeja Izglīto-
jošās programmas zinātniskā skaidroju-
ma, tematisko ceļojumu organizētāji ko-
lēģiem piedāvā iespēju sevi pilnveidot. 
Šāds brauciens ir vienreizējs piedzīvo-
jums, kur iespējama estētiskā pieredze 

visplašākajā izpratnē. Tās saturs ietver 
sevī jutekliskumu un iztēli, tiek uzkrātas 
bagātīgas zināšanas. No ieinteresētā cil-
vēka puses tā ir dzīvē nozīmīgas infor-
mācijas apguve un izpratne( Manuprāt, 
ļoti nopietns izskaidrojums!). Manas 
pārrunas ar ekskursiju dalībniekiem, 
apstiprina, ka šādu ceļojumu dalībnieki 
pozitīvi uztver iespēju būt tuvāk vēstu-
res notikumu vietām un pašiem izjust 
vienreizējo gaisotni…

Internātskolas ceļojumu laiks ir 
mūsu atvaļinājuma sākumā. Brauciens 
ar skolas autobusu apmēram divu nedē-

ļu garumā.
Ceļošana visbiežāk ir pa tām vietām, 

kur latvieši visos skarbajos vēstures lai-
kos ir bijuši strēlnieki un lielo sākuma 
burtu…

Strēlnieki ar sarkano karogu. Leģio-
nāri ar sarkanbaltsarkanā karoga svētī-
bu…

Latvieši ir karojuši dažādās pusēs 
vairākās frontēs, bet viņi visi ir gājuši 
cīņā par Latvijas neatkarību.

Diemžēl, bieži ar valdošās varas uz-
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Kandavas internātskolas kolektīvs ar ceļojošo karogu Bērzciema 
”Randānos” 

Kandavas internātskolas pārstāvji Rīgā Tautas frontes kongresa laikā

spiesto pārspēku latviešus komandē sve-
šā valodā runājošie…

Mūsu ceļojumus neaizmirstamus 
padara arī kāda visu iecienīta, emocio-
nāla un vienojoša tradīcija. 

Augusta nogalē, pēc Tukuma rajona 
kārtējās skolotāju konferences, Kanda-
vas internātskolas pedagogi ar autobusu 
dodas uz Bērzciemu. Tur mūsu skolas 
pirmajai mācību daļas vadītājai Dzidrai 
Pētersonei pie jūras ir viesmīlīga māja 
„Randāni”. Te kolēģi tiek gaidīti ar vasa-
ras ceļojuma norises apraksta lasījumu( 
dažkārt pat dzejas formā), neaizmirsta-
miem vērtējumiem un emocionāliem 
atceres brīžiem. Protams, ir arī sarunas 
par plašākām tēmām, ir mielasta galds 
un pastaiga jūras krastā. 

Neaizmirstams ir vēl kāds svinīgs 
notikums, kas kļuvis gandrīz par katra 
gada tradīciju. Tā ir fotografēšanās ar 
Tukuma rajona skolotāju konferencē 
Kandavas internātskolai svinīgi pasnieg-
to ceļojošo karogu, kuru rotā uzraksts:

„Tukuma rajona labākā skola”. 
Narofominska.
Viens no internātskolas organizēta-

jiem tematiskajiem ceļojumiem vasaras 
sākumā ir uz Maskavas tuvumā eošo 
Narofominsku.

„Katrs kilometrs ceļš līdz kādam ka-
pam,

Katrā kilometrā obelisks..”, rakstījis 
Laimonis Vāczemnieks.

Visi ceļotāji atceras lasīto….
„Ir 1941.gada ziema. Vācu armija 

tuvojas Maskavai. Viņu uzvaras ceļā pie 
stāvajiem Naras upes sniegā apledoju-
šajiem krastiem pēdējā parādē stājas 
latvieši. Latviešu strālnieku dēli un mei-
tas…. Latvieši ir 201.padomju armijas 
nacionālās divīzijas karotāji. Aiz viņiem 
netālu ir Maskava.

No vācu pusē esošā upes rietumu 
krasta visu apkārtnē noslauka nepār-
traukta uguns jūra…

Bet 201.armijas latviešu cīnītāji Na-
ras krastos nosargā Maskavu. 201.pa-
domju armijas nacionālajā latviešu divī-
zijā ir vairāk kā 10 tūkstoši kritušo un 
tūkstošiem ievainoto. Tur tiek ievainots 
arī mūsu kolēģes Irēnas Hadaņonokas 
tēvs Timofejs Ivanovs. 

„Tā kā vīri pelēki un klusi,
Kas bez vārdiem 
gvardu dziesmu dzied-
Pāri Lovatei uz dzimto pusi
Cits aiz cita pieminekļi iet” 
(Laimonis Vāczemnieks)
…. Un tā pēc daudziem gadiem rīta 

agrumā, Narofominskai tuvojas Kanda-
vas internātskolas autobuss ar ceļotā-
jiem- skolotājiem un darbiniekiem.

Mēs braucam godināt viņus, kas 
sniegā un ledū stāvēja pēdējā parādē, lai 
vācu uzbrukumā nosargātu Maskavu.

Mēs esam no kritušo varoņu dzim-
tenes. Mēs gribam godināt Krievzemes 
pilsētu Narofominsku, izteikt cieņu tās 
cilvēkiem. Mēs gribam godināt savus 
bojā gājušos tautiešus viņu atdusas vietā.

Milicijas vienība pie pilsētas robežas 
iepazīstas ar viesiem no Latvijas. Godi-
not Piemaskavas 1941.gada cīņu atceri, 
mūs orientē braukt līdz dzelzceļā stacijai 
Latišskaja.

Pilsēta ir rūpīgi kopta, daudz zaļa 
plašuma, parku. Milicijas vienība atļauj 
mums iebraukt zem aizlieguma zīmes 
pat centrālajā parkā…

Un tā mēs tuvojamies kritušo kapu 
laukam un staltajam piemineklim, kurā 
mirdz iegravētā pateicība- „Mūžīga sla-
va”. Vairākas stundas ravējam un kārto-
jam piemiņas vietu. Skaisti augs mūsu 
dēstītie biškrēsliņi. Kā Latvijas saulīte, 
kā dzimtās zemes glāsts…

Mūsu viesošanās turpinās… Milici-
jas eskorts aicina mūs apmeklēt pilsētas 
jauno restorānu. Draugi ielūguši, un 
draudzība ir sākusies- mainām adreses, 
ielūdzam, solāmies tikties un priecā-

jamies, ka patiešām esam satikušies ar 
jauniem, sirsnīgiem cilvēkiem. 

Prombraucot pārņem skumjas. At-
ceramies Ārijas Elksnes dzeju:

„Narofominskas kapsētā māmuļām 
sirmām dreb pleci,

Raudot par latviešu puišiem, tādēļ, 
ka savu vairs nav…

Tādēļ, ka tiem, kas te guldīti arī ir 
mātes vecas,

Kurām pie svešiem kapiem jāapraud 
auklējums savs…” 

Volkova.
„Kad pār Volkovu nakts krēslot sāk,
Mīļā dzimtene man prātā nāk.” 
 Legionāru dziesma
Plašās Krievzemes ziemeļrietumu 

apgabali kādā vasarā ir Kandavas inter-
nātskolas ceļotāju plānotais maršruts. 
Nolemts pabūt senajās pils’ētās- Ples-
kavā, Novgorodā, īpaši Volkovā un tās 
apkārtnē. Interesē arī Valdaja augstiene, 
no kurienes savus likteņceļus sāk divas 
upes- Daugava un Volga.

Bet īpaši mūsu ceļotājus interesē lat-
viešu leģionāru kādreizējās karošanas 
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vietas. 
Karš te bijis postošs un nežēlīgs. Par 

to liecina pilsētu muzeju materiāli un 
aculiecinieku stāstījumi. 

Kopā ar vācu armiju, izpildot vācu 
virspavēlniecības pavēles, Rietumu pusē 
pret sarkanarmiju karo latviešu leģionā-
ri. Viņu frontes sektoros ir pašaizliedzī-
ga pretošanās sarkanarmiešiem.

Latviešu puišu karot prasme ir visos 
laikos cildināma. Leģionāri drosmīgi 
karo, lai iznīcinātu krievu vēlmi atkal 
okupēt Latviju…

Savās pozīcijās latviešu leģionāri no-
turas simtiem dienu. Kauju norises vie-
tas aptver plašu teritoriju. Mūsu puišu 
drosmīgie uzbrukumi liek sarkanarmie-
šiem baidīties pat no vārdiem- latviešu 
leģionārs.

Kandavas internātskolas ceļotāji vis-

ilgāk iepazīst Volkovas pilsētu un tās ap-
gabalu. Varena ir Volkovas upe ar mo-
derno spēkstaciju. Upes platums ir trīs 
mūsu Daugavas pie Putnu kalna( tas ir 
Skrīveru apkārtnē). 

Un tad sākas kaut kas skaists un 
neparasts… Visi autobusā sāk dziedāt 
leģionāru dziesmas. Vārdi arī līdzi tādā 
mazā, pelēkā grāmatiņā.

„Kad šķiroties no tēva mājām,
Sirds atvadoties sāpēs jūt:
Nu tālam ceļam jāauj kājas,
Lai brīvību var latviet’s gūt!” 
Braucam gar Veļikajas upi. Upju te 

daudz. Bet mēs tik dziedam. Tiek nomi-
nētas katra ceļotāja mīļākās dziesmas…

„Paliec sveika, baltā bērzu birze”. Un 
šī – „Jel cīnies draugs, lai latvju tauta, 
reiz brīvīb’s sauli redzēt var…” . Vai arī 
bēdīgā: „Jel neraudi, ja nepārnākšu, jo 

kara laukā paliek daudz”….
Volkova. Leģionāri. Viņu dziesmas. 

Tas ir sākums Kandavas internātskolas 
skolotāju un darbinieku Atmodas lai-
kam. 

Kad pēc daudziem gadiem Atmoda 
atnāk… Kandavas internātskolā leģio-
nāru dziesmas dzied visi un ar visiem 
vārdiem. Nudien jābrīnās, kā tā toreiz 
varēja?! Un tomēr varēja. Un pat skolo-
tāji un skolas darbinieki nebaidījās. Mū-
sējie Baltijas ceļā savās domās jau stāvēja 
ilgu laiku pirms atskanēja vārdi Pirmajā 
Tautas frontes kongresā:

„Man pieder tēvu zeme
Ar visām atmatām;
Man pašam kungam būt,
Man pašam arājam!” 

Aija Blitte
Kandavā 2015.gada vasarā

UZBRUKUMS PIE TIRGUS LAUKUMA
Tirgus laukums Kandavā senatnē 

bija gan saimnieciskās dzīves, gan sa-
biedrisko kontaktu centrs. Kontaktēša-
nās nenoritēja bez lielākiem vai mazā-
kiem konfliktiem, un tie bija ne tikai tir-
gus sievu sabāršanās vai iereibušu vīru 
kautiņi. 17. gadsimtā pie Tirgus lauku-
ma notika bruņots konflikts starp vienu 
no muižniekiem un Kandavas apgabala 
augstāko amatpersonu – pilskungu.

 17.gs. vidū Kandavas pilskungs – 
apgabala pārvaldnieks un tiesnesis bija 
Polijas armijas pulkvedis Ādams Bergs 
fon Karmels, Kabiles un Kalnmuižas 
dzimtkungs. Viņa amata laikā Kandavas 
pils un miests 1659.gadā piedzīvoja pos-
tošu zviedru armijas uzbrukumu pulk-
veža Brennera vadībā. Vēlāk Ā. Bergs 
tika ievēlēts par Kurzemes hercogam 
Jēkabam uzticību saglabājušo muižnie-
ku karaspēka komandieri un piedalījās 
cīņās pret zviedriem līdz to padzīšanai 
no Kurzemes 1660. gadā. 

 Veckurmāles (tagadējā Kuldīgas no-
vadā), Vitenbekas, Pelciķu, Galtenes un 
Silenes muižu (tagadējos Cēres un Zen-
tenes pagastos) dzimtkungs Vilhelms 
Dītrihs Šteinrāts bija sava laika visķildī-
gākais muižnieks Kandavas un Kuldīgas 
apkārtnē. Viņš bija ieķīlājis lielāko daļu 
savu muižu, taču parādus atdot negribē-
ja. 1657.g. viņa svainis, virsleitnants Jo-
hans Renne viņam kā kompensāciju par 
neatdotajiem parādiem gribēja atņemt 
četras Galtenes muižas sētas, bet Štei-
nrāts tam pretojās ar varu, par ko tika 
iesniegta sūdzība hercogam. Ķildnieks 
ilgstoši prāvojās par īpašumiem ar savu 
brālēnu Kristofu Šteinrātu, bet pēc viņa 
nāves – ar tā atraitni un dēlu. 

 Jau 1654.g. 3. maijā Saldus pilskungs 
un Jaunkurmāles muižas dzimtkungs 
Georgs Franks rakstīja sūdzību herco-
gam Jēkabam par V. D. Šteinrāta uz-

brukumu. Viņš kopā ar muižnieku Oto 
Haudringu un citiem ļaudīm, bruņoju-
šies ar pistolēm un zobeniem, iebrukuši 
Jaunkurmāles muižas zemnieku sētā, 
izdzinuši no tās uz lauka visus vīrus, sie-
vietes un bērnus, tad iebrukuši Franka 
muižā, kur meklējuši kādus no Franka 
ļaudīm, ievainojuši kučieri un aizdedzi-
nājuši riju, bet rijnieku aizveduši līdzi uz 
Kurmāles muižu.

 Nav zināms, kā uz šo sūdzību reaģē-
ja hercogs, taču V. D. Šteinrāts ķildoties 
nerimās. 1657.g. 30. novembrī Ādams 
Bergs fon Karmels sūdzējās hercogam 
par V. D. Šteinrāta uzbrukumu savai 
personai. Jau agrāk Šteinrāts Ā. Bergam 
piederošā krogā bija nāvējoši ievaino-
jis vācu krodzinieku. 15. jūlijā, kas bija 
svētdiena, pilskungs no Kandavas pils 
jāja uz baznīcu. No Lamiņu kroga pie 
tirgus laukuma iznāca daži muižnie-
ki, starp tiem arī Šteinrāts. Pie kroga 
pilskungs nokāpis no zirga un kopā ar 
vienu no muižniekiem kājām devies uz 
baznīcu, kas tanī laikā atradās pie tirgus 

laukuma, tagadējā Mēra kalniņā. Netā-
lu no dievnama viņam ceļu aizšķērsojis 
Šteinrāts un jautājis par viņa apelācijas 
lietas virzību tiesā. Kad Bergs atbildē-
jis, ka lieta nodota Polijas karaļa gal-
ma tiesai, Šteinrāts izrāvis no maksts 
zobenu un uzbrucis pilskungam. Kad 
Bergs izvilcis savu dunci un nostājies 
aizstāvēšanās pozīcijā, Šteinrāts kāpies 
atpakaļ, paklupis pār pauguru un no-
kritis. Lai gan Bergam bija tiesības uz-
brucēju guļošu nodurt, viņš to nedarījis, 
bet iebāzis dunci atpakaļ makstī. Tomēr 
Šteinrāts nenomierinājās, bet uzbru-
ka viņam vēlreiz ar zobenu. Tad Bergs 
ievainojis ķildnieku rokā, un Šteinrāts 
devies atpakaļ uz savu krogu, bet Bergs 
iegājis dievnamā. Bergs lūdza hercogam 
šo gadījumu izskatīt krimināltiesā. Nav 
zināms, kā tas beidzies, bet visticamāk 
V. D. Šteinrātu no lielām nepatikšanām 
paglāba viņa nāve 1658. gadā. 

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks 
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KANDAVĀ SVIN IELU SVĒTKUS

MOŽS GARS UN DZĪVESPRIEKS PIRMAJĀ VIETĀ

Atmiņās dalās pensionētā sporta skolotāja Gaida Ģigule 

Tradīcija atzīmēt ielu svētkus Kan-
davā aizsākās pirms pieciem gadiem. 
2010. gadā svētkus svinēja Saules ielā, 
2011. gadā- Skolas ielā, 2012. gadā 
svētki izpalika, bet 2013.gadā tradīcija 
turpinājās Dārza ielā un 2014. gadā- 
Talsu ielā. Šogad, 1.augustā, gaviļnie-
kos bija Vecpilsētas laukums jeb vecais 
Tirgus laukums.

Svētku dalībniekus vēsturiski iz-
glītoja nopelniem bagātā vēsturniece 
Aismas kundze no Amerikas( Solvita 
Jansone no Kandavas kultūras nama), 
kuras mutē sausie vēstures fakti pārtapa 
amizantā un aizrautīgā stāstījumā. Visu 
vēl interesantāku padarīja pašu namu ie-
mītnieku un pilsētas iedzīvotāju atmiņu 
stāsti. Viņi labprāt dalījās piedzīvotajā 
un pastāstīja citiem nezināmus faktus. 
Veikala-salona „Marta B” īpašniece 
Kristīne atklāja, ka zem salona telpām 
atrodas aizbērts vīna pagrabs, kā arī pa-
stāstīja par veikala nosaukuma rašanos. 
Viņa kopā ar ziedu salona „Hiltona” 
īpašnieci Zaigu Tirgus laukumā 6 bija 
izveidojušas improvizētu kafejnīcu, kurā 
sanākušie svinību viesi tika laipni sagai-
dīti ar pašceptām vafelēm un kafiju. 

Savukārt, Tirgus laukumā 4, kur ta-
gad atrodas Rēzeknes gaļas kombināta 
veikals, reiz bijusi Kandavas iecirkņa 
slimnīca. Pie iecirkņa ārsta dr.Stiprā 
meitenes gados pabijusi kādreizējā 
sporta skolotāja Gaida Ģigule, kuras 
veselību un sportiskās spējas dakteris 
pratis novērtēt jau tajā laikā, pēc apska-
tes nosakot: „Skrien meitiņ, tev sirds kā 
zirgam!”. Šeit klātesošie sacentās spēlē 

desas, bet pati īpašniece Ērika bija pa-
rūpējusies par spēles nosaukumam at-
bilstošām balvām. Savu veiklību ikviens 
varēja pārbaudīt arī citās sportiskās izrī-
cībās- akmeņu mešanā pa bundžām ar 
kaķeni vai ūdens pārliešanā no vienas 
pudeles otrā. Lielu interesi izpelnījās arī 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta automašīnu apskate. 

Turīgā Aismas tante pie kandavnie-
kiem nebija ieradusies ar tukšām rokām. 
Katrs varēja piedalīties izlozē un laimēt 
kādu no aizokeāna sapņu zemes atvesta-
jiem labumiem- kāds tika pie mazajiem 

paladziņiem, kāds saņēma padibeni 
XXL, cits tika pie sēra savācēja vai mik-
sera un citām saimniecībā noderīgām 
lietām. 

Šis nu bija notikums, kura laikā va-
rēja ne tikai vēstures zināšanas uzspod-
rināt un baudīt kultūru, dziedot lustīgas 
dziesmas kopā ar Gundegu un Dzintru, 
bet arī sajust sportisku azartu, tikt pie 
balvām un dāvanām un labā kompānijā 
nobaudīt Raimonda vārīto zupu. 

Ja arī Tu vēlies savai ielai svētkus- 
piesaki dalību jau tagad!

Līga Zuze

Sarunājos ar pensionāru biedrības 
kultūras dzīves organizatori Veru Lauvu 
par to, kā mūsu novada vecākā paaudze 
pavadījusi šo vasaru.

Novada seniori vienmēr bijuši ak-
tīvi gan sabiedriskajā dzīvē, gan atpū-
šoties. Vai šajā vasarā arī esat aktīvi at-
pūtušies? Lūdzu pastāstiet par vasaras 
spilgtākajiem iespaidiem?

- Ļoti aktīvs mums bija jūlijs. Jūlija 
vidū pensionāru biedrības aktīvisti, tie, 
kas piedalās ikmēneša biedrības sēdēs, 
iesaistās dažādos pasākumos un to or-
ganizēšanā, devās atbildes vizītē pie 
Alojas senioriem. Alojas seniori bija 
sagatavojuši mums sirsnīgu sagaidīšanu 
ar cienastu, iepazināmies ar telpām, kur 
pulcējas seniori un noskatījāmies filmu 
par viņu realizētajiem projektiem. Ap-
skatījām arī Sporta halli, kur senioriem 
ir speciāla nodarbību telpa ar trenažie-
riem, ko viņi var izmantot bez maksas. 

Arī mēs, dažs labs pirmo reizi dzīvē, 
tos iemēģinājām. Viesojoties Mūzikas 
un mākslas skolā apskatījām audzēkņu 
darbu izstādi un noklausījāmies nelielu 
priekšnesumu. Apskatījām arī Alojas 
novada muzeja ekspozīciju. Sarunas par 
dzīvi turpinājās kafejnīcā „Mieriņš”. Bija 
ļoti garšīga soļanka. Apskatījām arī pirts 
telpas un topošās viesnīcas elegantos 
numuriņus. Pēcpusdienā aizbraucām uz 
kaimiņu zemi- Valgu Igaunijā. Pa mūsu 
valsts robežu braucām līdz ciematam 
Rouge. Šis ciemats ir īpašs un zināms 
visā Igaunijā. 

Ar ko tad šis ciemats ir tik intere-
sants?

- Ar to, ka tā vadībā vienmēr ir bijuši 
jauni cilvēki. Pateicoties viņu redzēju-
mam un prasmei piesaistīti dažādu fon-
du līdzekļi. Ciemats ir ar skaistām ielām, 
atjauninātu un paplašinātu bērnudārzu, 
skolu, jauniešu centru. Mūs sagaidīja 

Rouges ciemata pagasta pārvaldes pro-
jektu autors un īstenotājs Jans. Pateico-
ties viņam notika sirsnīga tikšanās kul-
tūras namā ar senioru deju kolektīvu, 
kas sniedza neaizmirstamu koncertu 
tautiskā un mūsdienu stilā. Mēs, savu-
kārt, atbalstījām vietējo ekonomiku, 
iegādājoties rokdarbus viņu mākslas 
galerijā un nogaršojot lauku veltes. Pro-
tams, ļoti mūs iepriecināja naktsmītnes 
pie Viru pilsētas Tamula ezera ar mīks-
tām gultām un garšīgām brokastīm. 
Nākamajā dienā apskatījām Taevaskoja 
takas un klintis, pēc tam Ledus laikmeta 
centru Aksi pilsētā un Tartu leļļu mu-
zeju. Izmantojot izdevību, gribu pateikt 
paldies mūsu brīnišķīgajai gidei Ivetai 
Piesei un Kandavas novada domei, kas 
līdzfinansēja šo braucienu.

Pagājušajā gadā uzsākāt nūjoša-
nu, dodoties uz Mācītājmājas taku pie 
Abavas un apskatot selekcionāra Lai-
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Čužu purva takās

moņa Zaķa īrisu dārzu Līgās. Vai šo-
gad turpināt kopīgi nūjot?

- Jā, jūlija beigās pulciņš senioru, 
septiņi dalībnieki un suns, devāmies 
pārgājienā uz Čužu purvu pilnā nū-
jošanas ekipējumā. Pāris stundu laikā 
izstaigājām Čužu purva taku. Tieši to-
brīd čužām bija ziedēšanas laiks. Mums 
patika gan purva ainavas, gan jaukā 
atpūtas vieta pie Abavas. Tā arī kopīgi 
secinājām- tādus pārgājienus vajag tur-
pināt, atliek tikai izvēlēties interesantus 
maršrutus.

Kādi pasākumi vēl Jums bijuši?
- 1.augustā notika kārtējais senioru 

„Draugu saiets” Valdeķu kultūras namā, 
kurā šogad pulcējās ap 160 dalībnie-
ku. Bija ieradušies draugi no Tukuma, 
Kuldīgas, Dundagas, Talsiem, Jaun-
pils, Šķēdes, Laucienes un Balgales un, 
protams, no mūsu novada pagastiem. 
Koncertu sniedza Balgales un Jaunpils 
senioru kolektīvi. Bija ļoti laba mūzika. 
Kā atzina paši seniori, balle bija vienrei-
zēja. Cilvēki bija pacilāti un apmierināti, 
sabilnieku muzicēšana visiem gāja pie 
sirds. Mūsu novada seniori viesojās arī 
Kuldīgas pilsētas svētkos, kur mums bija 
kopīgs pasākums ar draugiem- Kuldīgas 
pensionāriem. Piedalījāmies arī Tautību 
apvienības „Varavīksne” pasākumā.

Varbūt ir vēl kāda laba ziņa pen-
sionāriem, ar kuru gribat padalīties?

- Iepriecinoša ziņa ir tā, ka mūsu 
pensionāru Dienas centrā sācies zāles 
grīdas remonts, kuru veic „Kandavas 
ceļi” meistari. Esam ļoti priecīgi par to, 

jo seniori ļoti labprāt dejo, tādejādi sa-
glabājot možu garu un dzīvesprieku!

Intervēja 
Dagnija Gudriķe

Cienījamie Kandavas novada iedzī-
votāji!

 Daži no Jums jau zina, ka kopš pa-
gājušā gada tiek veiktas aktivitātes, lai 
pasargātu Aizdzires muižas ēkas un ēku 
drupas no tālākas sabrukšanas un iespē-
ju robežās dotu tām jaunu dzīvi. Ir veikti 
steidzamākie ēkas saglabāšanas un dro-
šības darbi, iesaistot būvfirmu un algo-
jot vietējos iedzīvotājus. Ir izstrādāta arī 
turpmākā muižas atjaunošanas stratēģi-
ja un mājas lapa vairākās valodās.

 Tomēr mēs vēlamies šim darbam 
pieiet savādāk nekā parasti un par pro-
jekta mērķi padarīt atjaunošanas proce-
su: tieši pašas kopšanas un atjaunošanas 
aktivitātes padarīt par piedzīvojumu un 
pievērst uzmanību sabrūkošajai Mui-
žai. Tāpēc mēs, laika posmā no augusta 
vidus līdz septembra beigām, aicinām 
dažādu profesiju brīvprātīgos no dažā-
dām Eiropas valstīm uz Kandavu, lai 
viņi šeit varētu iesaistīties Arhitektūras 
pieminekļa atjaunošanā un sakopšanā. 
Projekts tiek veidots izglītības, kultūras 
un starptautiskās apmaiņas jomā. Brīv-

prātīgo izaicinājums piedalīties projektā 
ir piedzīvojumu, zināšanu, prasmju un 
iemaņu gūšana, kā arī iesaistīšanās La-
bajā darbā.

Mēs ļoti priecāsimies, ja jūs kā Kan-
davas novada iedzīvotāji būsiet ieinte-
resēti mūsu projektā. Daudzi eiropieši 
ne reizi vēl nav bijuši Latvijā. Jūs visi kā 
Kandavas iedzīvotāji varat dot savu ie-
guldījumu gan, lai ārzemju viesi savas 
uzturēšanās laikā Kandavā iegūtu vis-
labākos iespaidus par mūsu pilsētu un 
valsti, gan lai palīdzētu Muižas atjauno-
šanā.

Aicinām arī Jūs dažas dienas, nedē-

ļas vai ilgāk šajā laikā posmā mums pie-
vienoties Muižas atjaunošanas darbos. 
Jauna pieredze un zināšanas, draugi un 
iepazīšanās, papildinātas svešvalodu zi-
nāšanas, prieks par darbu grupā un par 
paša paveikto laba mērķa vārdā ir tikai 
daži no iespējamiem ieguvumiem. Pa-
pildus brīvprātīgos sagaida dažādas iz-
glītības, kultūras un brīvā laika aktivitā-
tes iekļaujot valodu apguvi, ekskursijas 
un priekšnesumus. Kā arī, ja jums rodas 
idejas šai programmai, vai Jūs gribē-
tu organizēt kādas kopējas, piemēram, 
sporta vai muzikālās aktivitātes ar ār-

turpinājums 10.lpp.
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INFORMĀCIJA

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ

zemju brīvprātīgajiem, esat laipni lūgti 
griezties pie mums. 

Ja zināt kādu cilvēku ārzemēs, ku-
ram dalību mūsu projektā varētu būt 
interesanta, droši informējiet viņu par 
mums

Visu informāciju par projektu jūs at-

radīsiet www.aizdzires-muiza.eu.
Projekta īstenotājs ir SIA DEBAXX, 

kurš ir Aizdzires muižas īpašnieks un 
īsteno Aizdzires muižas sociāli ekono-
misko attīstības iniciatīvu.

Jautājumu vai intereses gadījumā 
par mūsu projektu, aicinām jūs zvanīt 

pa numuru 63188528 (latviešu, vācu un 
angļu valodās) vai rakstot info@aizdzi-
res-muiza.eu.

Mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību 
ar Jums un vēlam sev un Kandavas pil-
sētai un novadam veiksmīgu projektu!

SIA DEBAXX komanda

15. augustā
16:00 Deju nometnes koncerts. 
Kandavas kultūras namā. Sīkāka in-
formācija: mob. 26626681 (Sanita), 
29407710 (Andra).
29. augustā
10:00 Zemītes pagasta svētki un spor-
ta svētki “Nāc lustēt Zemītē”. Zemītes 
tautas nams, Zemītes Pils parks.
Sporta spēles un svētku aktivitātes da-
žāda vecuma apmeklētājiem pildīs šo 
dienu no 10.00 - 17.00. 
Vakarā visi laipni aicināti lustēties ballē 
Zemītes tautas namā.

Sīkāka informācija pa tel. 26527265 
(Ērodeja) un 29457272 (Andris).
4.septembrī
Ziedu paklāju festivāls Matkulē- Sī-
kāka informācija pa tel. 29198283 (Ag-
nese).
19.septembrī
 13:00 Ražas balle –Pensionāru Dienas 
centrā

IZSTĀDES
Līdz 29.08. Kandavas novada Amat-
niecības centra gleznošanas studijas 
dalībnieku darbu izstāde, Valdas Sir-

mās rotas. Kandavas novada muzejā
Līdz 31.08. Fotoizstāde “Tirgus lau-
kuma stāsts”. Kandavas novada muzejā
14.07. - 01.09. 
Genādija Gorohova gleznu izstā-
de. Kandavas kultūras nama izstāžu 
zālē “Vējspārns”
Līdz 04.09. Izstāde “Plenērā radītie”. 
Kandavas Mākslas galerijā 
(Talsu ielā 11)
18.08- 28.08. 
Jubilejas izstāde „Publicistei, rakst-
niecei Marinai Kosteņeckai -70”.- 
Kandavas pilsētas bibliotēkā

AMIGO DZINTARA DZIESMAS PIESKANDINA OZOLĀJUS

KRISTAPAM ZŪDIŅAM ATZĪSTAMI PANĀKUMI LATVIJAS 
ČEMPIONĀTĀ

Skatītāju pilnā Ozolāju estrāde

8. augustā Kandavā, Ozolāju es-
trādē, notika krāšņs “Amigo Dzintara 
dziesmu” vasaras tūres brīvdabas kon-
certs un zaļumballe. Koncertā piedalī-
jās spilgtākie un klausītāju iemīļotākie 
izpildītāji. 

Ozolāju estrādē uzstājās grupas “Lie-
pavots”, “Galaktika”, “Jūrkant”, “Laimas 
muzykanti”, “ Zvaigžņu lietus”, “ Klaido-
nis” kā arī Edvīns Bauers, Aigariņš un 
Santa Zapacka. Tie ir mūziķi, kuri visas 
aptaujas sezonas garumā guvuši skatītā-
ju mīlestību un atzinību, bet tagad devās 
ciemos pie saviem klausītājiem, lai īste-
notu “Amigo Dzintara dziesmu” misiju 
– padarīt skaistākās dziesmas pieejamas 
ikvienam. 

Koncertu vadīja iemīļotie radio un 
TV raidījumu vadītāji Velga Vītola un 
Juris Hiršs. 

Laiks bija brīnišķīgs un Ozolāju es-
trāde skatītāju pilna. Pēc organizatoru 
sniegtās informācijas koncertu apmek-
lēja vairāk nekā tūkstotis skatītāju. Kon-

certa organizētāji sacīja, ka ir sajūsmā 
par mūsu skaisto un plašo brīvdabas es-
trādi, klausītāju atbalstu un lustīgajiem 
dejotājiem, kuri jau ar pirmajiem grupas 
„Galaktika” spēlētās dziesmas akordiem 

devās griezties dejā, nenogurdami visu 
trīs stundu ilgo koncertu. 

Pēc koncerta lustīgā zaļumballē vi-
sus priecēja grupas “Zvaigžņu lietus” un 
“Klaidonis”.

Mūsu novadnieks, bijušais Kanda-
vas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
audzēknis, Kristaps Zūdiņš 8.augustā 
piedalījās Latvijas čempionātā vieglat-
lētikā, kas notika Ventspilī.

Kristaps Zūdiņš startēja pieaugu-
šo konkurencē un ieguva individuālajā 

vērtējumā 3.vietu 100m skrējienā ar 
rezultātu 10.93 sek.  Kristaps startēja 
arī 4x100metru stafetē, kur tika izcīnīta 
pirmā vieta un zelta medaļa.

Jūlijā Kristaps Zūdiņš piedalījās arī 
Eiropas U-23 čempionātā Tallinā. 

Pašreiz Kristaps mācās Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmijā par viegl-
atlētikas treneri un sporta vadītāju, 
startē no Rīgas sporta skolas „Arkādija”. 
Viņa personīgais rekords 100m distancē 
ir 10.83 sek.

Kristapa Zūdiņa pirmais treneris ir 
Andrejs Gross.
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ELZA GULBE TURPINA SPORTISKO KARJERU
Jūlija beigās Bulgārijas pilsētā 

Plovdivā notika U- 23 pasaules čem-
pionāts akadēmiskajā airēšanā, kurā 
augsto piekto vietu izcīnīja mūsu no-
vadniece no Vānes Elza Gulbe.

Sazvanījos ar Elzu neilgi pēc atgrie-
šanās no čempionāta un viņa piekrita 
sarunai.

Esi tikko atgriezusies no pasaules 
čempionāta, kurā ieguvi 5.vietu. Kā 
pati vērtē savu startu, vai esi apmieri-
nāta ar sasniegto?

-Īstenībā ar savu piekto vietu esmu 
apmierināta, jo šī sezona man ir bijusi 
viena no smagākajām līdzšinējā sport-
iskajā karjerā. Kad šosezon uzsākām 
treniņus, viss bija labi. Ziemas izskaņā 
vienu nedēļu bijām slēpošanas treniņ-
nometnē, pēc tam devāmies uz treniņ-
nometni Horvātijā. Atgriežoties Latvijā 
mūs nelutināja laika apstākļi,- stipri vēji, 
lietus, temperatūras svārstības. Saslimu 
ar smagu angīnu, temperatūra ilgstoši 
turējās pāri par 39 grādiem, izgāju 10 
dienu antibiotiku kursu. Atsāku trenē-
ties. Tajā laikā Latvijā bija ieradies pro-
fesors V.Kļešnovs no Anglijas, lai testētu 
airētāju tehnisko izpildījumu. Notestē-
jos un atkal saslimu, jau otro reizi, taču 
smagāk. Bija arī personīgi emocionāli 
pārdzīvojumi. Vairāk kā mēnesi biju pil-
nīgi “izsista no sliedēm”. Jutos slikti, paš-
sajūta bija ļoti slikta, nespēks un viss ar 
to saistītais. Tā arī neaizbraucu uz Eiro-
pas čempionātu, kā bija paredzēts, sliktā 
veselības stāvokļa dēļ. No 10.-12.jūlijam 
piedalījos Pasaules kausa 3.posmā Švei-
cē Lucernā, uz kuru brauca mūsu airētā-
ji. Izcīnīju tur 17.vietu. Īpaši šim startam 
negatavojos, jo mēnesis bija saspringts. 
Tā kā varu teikt, ka piektā vieta pasaules 
čempionātā pacēla manu pašapziņu, jo 
nebiju šogad vēl startējusi starptautiskās 
sacensībās. Analizējot savu startu, varu 
teikt, ka nelielu mīnusu deva tas, ka ne-
ticēju saviem spēkiem, baidoties par to, 
vai izturēšu distanci līdz galam ja no 
starta sākšu iet maksimāli. Protams, ka 
pavasara sākumā šī 5.vieta liktos slikta, 
taču izvērtējot visu sezonu kopumā ne-
maz tik slikti nebija, protams, ka visi gri-
bējām medaļu…… bet sports ir sports!

Cik ilgi būsi Latvijā? Kādi starti vēl 
šogad gaidāmi? Kāds ir tavs treniņu 
grafiks, kur trenējies?

-Latvijā būšu līdz augusta beigām. 
3.augustā sākām sagatavošanās posmu 
lielajam pasaules čempionātam, kas no-
tiks Francijā. Šis čempionāts ir arī Olim-
pisko spēļu kvalifikācija. Uz čempionātu 

izlidojam 27.augustā. 
Treniņu grafiks ir parastais, nekas 

nav mainījies - desmit treniņi nedēļā, 
trešdienas un sestdienas vakars brīvs un 
brīva svētdiena. Tāds treniņu grafiks ir 
laikā, kad nav sacensības. 

Vai atliek laika arī personīgajai 
dzīvei, jaunas meitenes ikdienai?

-Laika personīgai dzīvei pietiek, pro-
tams, vienmēr gribētos vairāk, taču vēl 
joprojām pirmajā vietā man ir sports, 
pēc tam viss pārējais un to akceptē arī 
mana otrā pusīte.

Prese tevi bija paņēmusi krustugu-
nīs pirms vairākiem gadiem, kad ar 
atzīstamiem panākumiem startēji jau-
niešos. Tagad ir tāds klusāks periods?

-Varu teikt atklāti, prese interesējas 
tikai tad, kad ir sasniegumi. Pa lielam, 
paskatās vietu, bet neizvērtē tavu startu 
objektīvi, tāpēc arī man tika pārmests 
regress, salīdzinot 2013.un 2014.gada 
rezultātus augsta ranga sacensībās. Kaut 
gan 2013.gadā, kad izcīnīju 12.vietu 
pasaules čempionātā man bija 18 pre-
tinieces, bet pagājušogad, kad biju sep-
tiņpadsmitā- 28. Tika vērtēta tikai mana 
iegūtā vieta, kas nav objektīvi. Tuvojo-
ties Olimpiskajam gadam airēšanas lī-
menis aug.

Kad sarunājāmies iepriekšējo rei-
zi, pirms četriem gadiem, tu vēl mācī-
jies, tagad esi pieaugusi. Kas mainījies 
tavās domās, uzskatos, sapņos par nā-
kotni? Vai esi uzstādījusi sev konkrētu 
mērķi, kuru centīsies realizēt par kat-
ru cenu, ar spītu, kas tevī ir?

-Pavasarī bija smagi, bet nu jau sāku 
atkopties. Galvenais sportistam ir vese-
lība, ja tā ir, tad var sākt uzstādīt mēr-
ķus. Kā jau teicu, airētājiem sagatavo-
tības līmenis ir ļoti audzis. Es vienmēr 

esmu bijusi reāliste. Nesapņoju par ne-
reālām lietām, nesasniedzamiem mēr-
ķiem. Labāk nesasteigt, bet iet uz mērķi 
pakāpeniski. Tāpēc saprotu, ka tikt uz 
Rio nākamgad būs ļoti grūti. Olimpiādei 
kvalificējas pirmās deviņas laivas, čem-
pionātā piedalās visi spēcīgākie sportisti 
pieaugušo konkurencē. Pēdējā kvalifi-
kācija būs 2016.gada maija mēnesī, tur 
kvalificēsies 3 laivas. Es esmu viena no 
jaunākajām pieaugušo čempionātā, man 
vēl augt un augt, jo manas spēcīgākās 
konkurentes ir apmēram 30 gadu un ve-
cākas. Tāpēc es saku- man viss vēl priek-
šā. Ļoti iespējams, ka mana Olimpiāde 
būs vēl pēc pieciem gadiem. Kad toreiz, 
četrus gadus atpakaļ, sacīju, ka gribu 
uz Rio, es vēl daudz kam nebiju gājusi 
cauri. Man vēl airēt un airēt. Teikšu kā 
ir, vienai airēt nemaz nav vienkārši un 
viegli, tā ir cīņa pašai ar sevi.

Galvenais noteikti ir- nekad nepa-
doties. Jo cilvēks bieži vien līdz galam 
neaptver savas iekšējās rezerves. Es 
domāju, ka tev ir pamatīgs “krampis”, 
jo tāds airēšanā ir nepieciešams. Vai 
akordeonu arī kādreiz paņem rokās?

-Jā, akordeons!( smejas) Kad paņē-
mu to rokās, tad sapratu, ka jāved pie 
meistara, ko arī izdarīju. Reizēm gribas 
paspēlēt, bet pa šiem gadiem, kaut kas 
jau no atmiņas izkritis. Un tagad, kad ir 
aktīvā sezona, spēlēšanai laika neatliek. 
Bet es noteikti paspēšu paspēlēt akor-
deonu.

Izmantojot izdevību gribu pateikt 
paldies Kandavas novadam un spor-
ta kluba „Kandava” vadītājam Andrim 
Bambim par vienmēr man sniegto at-
balstu!

Ar Elzu Gulbi sarunājās Dagnija 
Gudriķe

VESELĪBAS TESTS AR VIP-ROFES - TAGAD ARĪ KANDAVĀ!
Ar VIP-ROFES aparatūru tiek veikts tests, kas novērtē organisma vispārējo stāvokli nosakot ķermeņa 17 orgānu un sistēmu 

funkcionālo stāvokli. Tests aizņem tikai dažas minūtes un to var veikt bez maksas gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tel.28396830 – Iveta
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Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās augusta jubilārus!

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 14.08.2015.

LĪDZJŪTĪBA

Aleksandrs Germans  (1971.) Kandavas pag.
Vēsma Krīvāne     (1943.) Kandava
Andris Pudurs      (1948.) Kandava
Alberts Skutels     (1935.) Zantes pagasts
Ēriks Šterns           (1962.) Vānes pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūlijā reģistrēti mirušie:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
jūlijā reģistrēti 10 jaundzimušie

Anna, Enija, Melisa, Paula, 
Signe, Emīls, Gustavs, Kristens, 
Valdis, Viktors

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2015.GADA AUGUSTS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kā rudzu maize bijušas ir dienas,
No kurām rieciens griezts gan salds, gan sūrs,
Nu tās kā vārpas smagos kūļos sienas,
Un mūža gados staro dienu pūrs!

Anna Rasiņa, Veronika Skromane, Rihards Tauriņš, 
Zelma Rone, Vilma Svarāne, Vilma Knipša, 

Ņina Birkentāle, Daina Siļķe, Līvija Šilberga, 
Alda Ansone, Elza Ansone, Aivars Jansons, 

Vanda Cīrule, Marija Bogdanova, Māris Fomins, 
Austra Lagzdiņa, Ausma Plinta, Zigrīda Kniploka, 

Guntis Jansons, Dzidra Sproģe, Mudīte Maļinovska, 
Marija Dokanoviča, Jānis Urbanovičs

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina darbā liet-
vedi uz pilnu darba laiku. Pieteikties var līdz 2015. gada 24. 
augustam sūtot CV uz e- pastu: ebariss@inbox.lv vai pa faksu: 
63126071 vai pa tālruni: 26677434.

16.augustā
13:00 Andziņu kapi
14:00 Vecciema kapi
15:00 Korģeļciema kapi
16:00 Raibāju kapi
23.augustā
12:00 Baznīcas kapi Kandavā
13:00 Jaunkandavas kapi (vecajā daļā)
14:00 Cikundes kapi

KAPU SVĒTKI KANDAVAS NOVADĀ
15:00 Kalnmuižas kapi
16:00 Matkules kapi
17:00 Sviluma kapi
30.augustā
13:00 Vimbužu kapi
14:00 Ķikuļu kapi
15:00 Kreiļu kapi
15:00 Kandavas katoļu kapi
16:00 Elku kapi

Novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot 
tirgošanās vietu savu lauku labumu, pašmāju un roku darbu 
izstrādājumu tirgošanai „Dižzārdu tirgū”, kas atrodas Rīgas – 
Ventspils šosejas 92.kilometrā, laukumā pie kādreizējā ”Zaļā 
servisa”.  

Ir iespēja tirgoties katru dienu, jums piemērotā laikā, sazi-
noties par telefonu 26576510. 

Esat laipni aicināti izmantot šo iespēju!

Kopā piecdesmit vasaru, piecdesmit rudeņu,
Piecdesmit baltu ziemu,
Piecdesmit reižu pa Abavu
Plūduši palu ūdeņi,
Piecdesmit gadu kopā iets,
Kopā raudāts un kopā smiets!

Sveicam Ilgu un Daini Pluģus, 
Astrīdu un  Ilmāru Malevicus Zelta kāzās!

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF) izsludina 2.projektu 
konkursu programmā „Dari pats!”

Projektu konkursa Dari pats!” mēr-
ķis ir veicināt iedzīvotāju grupu līdzdalī-
bu Kandavas novada vides labiekārtoša-
nā, dzīves telpas uzlabošanā un radošu 
iniciatīvu īstenošanā.

Ar konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties: 
www.kandava.lv

No š. g. 1. augusta spēkā stājas Ministru kabineta Noteiku-
mi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzī-
votāju reģistra, kuri nosaka, ka izziņas saņemšana par vienas 
personas dzīvesvietas adresi, ir – EUR 2,50.
No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas personas: 
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas da-
lībnieks;
-  persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas 
piešķiršanai noteikto vecumu;
-  persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
-  trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga per-
sona.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja infor-
māciju pieprasa: 
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas 
laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī 
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo 
personu.


