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JAUNO GADU ATZĪMĒ NOVADA SENIORI

Pensionāru biedrības aktīvisti pēc apbalvojumu saņemšanas
9.janvārī Valdeķu kultūras namā
uz Jaungada pasākumu pulcējās novada pensionāru kuplā saime.
Mūsu novada pensionāri aktīvi iesaistās teju visos novadā notiekošajos
pasākumos un senioru balles ir regulāra
tradīcija, kas notiek vismaz reizi ceturksnī, tajās viņi svin kopā būšanu, apmainās domām par dzīves aktualitātēm, atpūšas un labprāt dejo.
Pensionāru biedrības priekšsēdētājs
Zigurds Megnis uzsvēra, ka visi pasākumā klātesošie ir savos labākajos gados,
jo var nodarboties ar to, ko atļauj veselība un ko vēlas katra sirds.
„Šajā nemierīgajā laikā pasaulē ļoti
pietrūkst labestības. Laikā, kad dažādās
pasaules valstīs notiek dažādas negācijas, uzplaukst terorisms un citas tikpat
nepatīkamas un neprognozējamas lietas, mums katram ir daudz kas jāpārvērtē tieši savās smadzenēs un savā
at-

tieksmē”,- sacīja Z. Megnis. Viņš vēlēja
visiem labu veselību, lai katrs var nodarboties ar to, kas viņam patīk un interesē, pārticību un saprast to, ka bagāts ir
nevis tas, kam daudz naudas un mantas,
bet gan tas, kam tās pietiek.
Seniorus sveica Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds
Štoferts, novēlot visiem dzīvesprieku,
veselību un arī turpmāk tikpat aktīvi
piedalīties novada dzīvē. Svētku reizē
pašvaldības vadītāja Pateicības par aktīvu darbu saņēma pensionāru biedrības
priekšsēdētājs Zigurds Megnis, kultūras darba organizatore Vera Lauva un
biedrības aktīvisti Aina Klajuma, Lūcija
Sarkane, Dzintra Zuļķe, Egīls Sudmalis,
Lilija Rupeika, Vija Dembovska, Mirdza
Nadziņa, Jānis Sniķeris, Ērika Šiļņikova,
Brigita un Agris Formaņi, Veneranda
Prikule, Irida Smilga, Marija Mazgis,
Irēna Mamaja, Aira Skricka, Genovefa

Ķezbere, Uldis Kalniņš un Ēriks Sauleskalns.
Īpaši Jaunajam gadam, Zigurds
Megnis bija uzrakstījis senioru saimei
vēlējumu:
„Tici sapnim un tas piepildīsies. Un
brīnums nāks, ja uz to cerēsi. Ar mīlestību sirdi sasildi, un pasaule tev pretī
atsmaidīs! Piedod tiem, kas pāri darījuši, uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši,
teic labu dienu tiem, kas tevi nolieguši,
ver durvis tiem, kas tev tās aizvēruši.
Piedod lepnību un teiktu vārdu lieku, tā
vietā liec laipnību un īstu dzīvesprieku!
Ja gaišas domas prātā, sirdī nesi, tad jutīsi, ka dzīvē laimīgs esi!”
Seniorus svētkos ar muzikālu
priekšnesumu iepriecināja jauktais koris „Kandava”, bet balli spēlēja muzikanti no Sabiles.
Dagnija Gudriķe
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Ar janvāra pirmajām dienām sācies nopietns darbs pie 2016.gada
budžeta izveides. Šī gada budžets nav
tas labvēlīgākais Kandavas novadam,
jo budžetā ir neliels samazinājums.
Vajadzības un vēlmes ir lielākas par
iespējām, tādēļ pie budžeta izveidošanas strādājam ļoti nopietni un
pārdomāti. Dotajā brīdī tas ir mūsu

galvenais darbs un es ceru, ka mums
izdosies izveidot ekonomiski pamatotu un saimnieciski pārskatāmu budžetu.
Prioritārās lietas budžetā ir siltumapgāde un Mākslas un mūzikas
skolas rekonstrukcija, lai savienotu
tās zem viena jumta. Tuvākajās dienās izsludināsim iepirkumu Izglītības iestāžu investīciju projektam
”Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā pārbūve”. Paralēli strādāsim arī pie siltumtrašu un katlu mājas projektiem,
kā arī pie tā, lai pārvietotu Kandavas
pilsētas bibliotēku uz citām, pagaidu
telpām. Šie darbi ir primārie ne tikai
šobrīd, bet arī turpmākajos mēnešos.
Ir atvērta pagājušajā gadā izveidotā slidotava bijušajā Rīgas Dinamo hokeja laukumā pie Kandavas
stadiona. Sākot jau ar atvēršanas
pasākumu, kurā piedalījās 14 hokeja komandas no Kandavas novada,

Sabiles un Talsiem, katru dienu tajā
ir apmeklētāji, kas ļaujas ziemas priekiem, slido un spēlē hokeju.
Kārtīgu ziemu neesam redzējuši
jau pāris gadus, tāpēc šī gada ziema
ar bagātīgo sniega segu atkal ļauj maziem un lieliem izbaudīt ziemas priekus. Pēc vairāku gadu pārtraukuma
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā
bērni sporta stundās atkal slēpo, jo
slēpes projekta ietvaros tika iegādātas
jau pirms pāris gadiem. Starptautiskajā sniega dienā 17.janvārī atkal plānots Pīrādziņa slēpojums.
Jāatzīst, ka sniegs sagādā ne tikai
prieku, bet arī prasa lielāku uzmanību
no autobraucējiem. Mēs, protams, pastiprināti rūpēsimies par ielu un ceļu
tīrīšanu un uzturēšanu.
Novēlu iedzīvotājiem veiksmīgu,
veselīgu un darba prieka pilnu Jauno
gadu!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

AIZVADĪTO GADU VĒRTĒJOT
Jaunā gada pirmajā nedēļā uzrunāju
novada iestāžu un uzņēmumu vadītājus,
pagastu pārvaldniekus, aicinot izvērtēt
aizvadīto gadu un pastāstīt par plāniem
šajā gadā.
Kā vērtējat aizvadīto gadu, kādi
bija gada spilgtākie notikumi vai sasniegumi?

Ints Leitarts - Kandavas novada sociālā dienesta vadītājs:
Aizgājušajā 2015. gadā Kandavas
novada iedzīvotāji ir samērā maz izmantojuši sociālās palīdzības jeb pabalstu pakalpojumus. Pēc novada sociālā
dienesta rīcībā esošajiem datiem, audzis
novada iedzīvotāju dzīves līmenis, trūcīguma līmenis novadā samazinājies, par
60% samazinājies arī trūcīgo iedzīvotāju
skaits. Bezdarba līmenis ir 4,2 %, varētu
uzskatīt, ka novadā bezdarba nav. Bez
darba ir cilvēki, kas kaut kādu iemeslu
dēļ maina darbavietas, jaunās māmiņas
pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma iz-

mantošanas un iedzīvotāji, kuru dzīvesveids neļauj strādāt ilglaicīgi.
Novada dome 2015. gadā ir pieņēmusi virkni lēmumu, kas atvieglo pabalstu saņemšanu. Ir paaugstināts maznodrošinātības statuss, kura lielums ir puse
no valstī spēkā esošās minimālās darba
algas, uz šo brīdi tas ir 185 eiro.
Trūcīgajiem un maznodrošinātiem
ir tiesības saņemt gan dzīvokļa pabalstus, gan pabalstus ārstniecības pakalpojumu kompensēšanai, gan pabalstus,
kas ļauj cilvēkiem ar invaliditāti vieglāk
sakārtot dokumentāciju un apmeklēt
klīniskā psihologa pakalpojumu. Bērniem no šīm ģimenēm tiek apmaksātas
brīvpusdienas un segti klīniskā psihologa pakalpojumi.
Joprojām tiek sniegti sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem, kas ir mazaizsargāti: pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, smagi slimiem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem. Sociālos pakalpojumus
pagājušā gadā saņēmuši aptuveni 6000
novada iedzīvotāju. Tā kā gads tikko
iesācies, visi dati par pagājušo gadu vēl
nav saskaitīti.
Ļoti aktīvi iedzīvotāji ir izmantojuši transporta pakalpojumus nokļūšanai
pie ārstniecības speciālistiem, kā arī
bērni invalīdi apmeklējuši dažādas mācību iestādes.
Tāpat novadā vairāk nekā 800 novada iedzīvotāju tiek aprūpēti mājās gan
medicīniski, gan sociāli.
Audžu ģimenēs un aizbildņu ģimenēs visā novadā tiek aprūpēti ap 60 bērniem. Jāatzīmē pozitīvs fakts, ka valsts

institūcijās mūsu novada bērni neatrodas.
Sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pagājušā gadā saņēmuši vairāk nekā 2000 iedzīvotāju.
Ģimenes atbalsta nodaļa ir apkalpojusi aptuveni 1500 klientus, nodrošinot
darbu ar problēmu ģimenēm, nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un organizējusi apmācību sākumu aizbildņu
ģimenēm. Ir organizēts darbs ar vairāk
nekā 30 bērniem, kas cietuši vardarbībā,
viņiem ir sniegti gan psihologa pakalpojumi, gan rehabilitācijas pakalpojumi
institūcijā. Novadā strādā 46 sociālie aprūpētāji un 12 sociālie asistenti.
Pagājušā gada nogalē tika atvērta
jauna sociālā māja ar sociālām telpām
Matkulē, kas gaida savus iemītniekus ar
servisa dzīvokļiem. Ir nodrošināta aprūpe smagi slimiem klientiem servisa dzīvokļos Kandavā.

Egils Bariss- SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis:

NOVADĀ
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2015.gadu kopumā vērtē veiksmīgi, ir optimizēta uzņēmuma darbība un
tiek pievērsta īpaša uzmanība pakalpojumu kvalitātei. Veiksmīgi tika atrisināts
Kandavas iedzīvotāju “sasāpējušais”
jautājums par attīrīšanas iekārtu radīto
nepatīkamo smaku. 2015.gada jūnijā
ar Kandavas novada domes un Latvijas
vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu realizējām projektu “Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu remonts un renovācija Kandavā, Valteru ielā”. Pēc projekta
realizācijas ar filtrpreses palīdzību tiek
veikta dūņu atūdeņošana un presēšana,
kas tiek nodotas utilizācijai. Dūņas šķidrā veidā vairs nekrāsies dūņu laukos, tā
novēršot nepatīkamu smaku rašanos.
Lai uzlabotu ūdens kvalitāti, ar novada domes daļēju atbalstu 2015.gada
jūnijā un jūlijā ir nomainīti ūdens atdzelžošanas filtri Zemītē un Valdeķos,
bet Grenčos tika uzstādīts dziļurbuma
sūknis līdzšinējā virszemes sūkņa un
spiedkatla vietā.
Ir bijušas arī neveiksmes, netika apstiprināti projekti “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes
paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” un “Pasākumi centralizētās
siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai modernizējot siltumapgādes piegādes infrastruktūru”.

Ivars Marašinskis – SIA „Kandavas
ceļi” vadītājs:
Kopumā, vērtējot aizvadīto gadu,
varu teikt, ka tas bija pozitīvs. Pagājušā
ziema bija nabadzīga sniega ziņā, līdz ar
to vieglāka mums darba apjomu ziņā.
Labākais un lielākais darbs bija Kandavas stadiona peldbaseina tīrīšanas un atjaunošanas darbi. Uzturējām kārtībā un
budžeta ietvaros uzlabojām pašvaldības
ielu un ceļu kvalitāti Matkules un Vānes
pagastos, kā arī Kandavā. Piedalījāmies
Ozolāju estrādes atjaunošanas darbos.
Uzlabojām sava uzņēmuma stāvokli,
uzcēlām ēkas, tā kā tagad esam pilnībā
zem jumta.
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dzīvē jāmin pavisam ne tik priecīgais
notikums- Matkules sākumskolas slēgšana.

Silvija Tiltiņa - Kandavas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja:
Aizvadītais, 2015.gads, izglītības
jomā bijis notikumiem bagāts.
Ikvienam- gan dalībniekiem, gan
skatītājiem- spilgtākais notikums noteikti bija XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Mūsu
novadu svētkos pārstāvēja Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas 5.-9.klašu koris skolotājas Eva Šepetovskas vadībā,
Kandavas internātvidusskolas 5.-9.klašu koris un zēnu koris skolotājas Intas
Pakalns-Palejas vadībā. Arī Deju skolas
1.-2.klašu un 5.-6.klašu kolektīvi skolotāju Andras Eimanes un Ineses Cīrules
vadībā bija godam pelnījuši piedalīties
svētkos. Skolēnu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas darbu izstādē, kas
notika Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, tiesības piedalīties tika piešķirtas
Cēres pamatskolas skolniecei Paulai
Hānbergai (skolotāja Drosmiņa Krūmiņa). Savukārt Zemītes pamatskolas
skolēni skolotājas Olitas Tutiņas vadībā
piedalījās Vērmanes dārzā rīkotajās radošajās darbnīcās projekta “Burto dabā,
vidē, visumā” ietvaros.
Panākumi gūti arī mācību darbā.
Valsts zinātniski pētniecisko darbu
konferencē 2.pakāpi ieguva Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas skolēns Roberts Lepsis (konsultants Jānis Lepsis)
un Pateicību- Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas skolniece Anete Prodniece
(konsultante Inguna Auziņa). Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs bija uzaicināti un novadu vidusskolu grupā pārstāvēja Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas
skolniece Linda Krauze- latviešu valodā
un literatūrā (skolotāja Baiba Leitarte)
un matemātikā (skolotāja Agita Pakalna), Kandavas internātvidusskolas
skolēni Krista Rudēvica- matemātikā
(skolotāja Mārīte Berga) un Kristaps
Auziņš- ģeogrāfijā (skolotāja Mārīte
Rozīte). 8.-9.klašu grupā valsts latviešu
valodas un literatūras olimpiādē novadu
pārstāvēja Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolniece Dārta Estere Kamparzāle (skolotāja Inguna Auziņa).
Pie notikumiem novada izglītības

Ziedīte Začeste –Kandavas novada
Kultūras pārvaldes vadītāja:
Gads bija labs visādā ziņā, gan lielo
notikumu, remonta darbu un pasākumu
ziņā. Gribu vēlreiz atgādināt tās lietas ar
kurām mēs visvairāk lepojamies, un kas
notikušas pagājušajā gadā, sākot ar Agra
Dzeņa grāmatu par kuršu ķoniņiem,
kuru viņš uzrakstīja un veiksmīgi atrada
partnerus, kas grāmatu izdeva. Šobrīd
mēs visi varam lepoties, ka mūsu novadnieks ir tādu grāmatu radījis, jo Latvijas mērogā tā ir ļoti augstu novērtēta.
Ar pašvaldības mērķtiecīgu darbību ir
sakārtoti „Ozolāji”, esam varējuši brīvdabas estrādē atkal rīkot pasākumus,
atkal sākt darbu pie tā, lai mūsu leģendārā „Ozolāju” estrāde atgrieztos Latvijas mēroga apritē. Tādi augstas raudzes
profesionāļi, kā Jānis Lūsēns, Maija
Laukmane, Zigfrīds Muktupāvels, Ance
Krauze, Intars Rešetins strādāja pie kopdarba „Piederība”, kura centrālais ierosinātājs bija mūsu dižais novadnieks –valodnieks Kārlis Mīlenbahs. Mēs varējām
spodrināt viņa piemiņu, padomāt par
sevi Latvijas kultūrvēstures un valodas
kontekstā, izdot mūzikas disku un mazo
„Domājamo grāmatu ģimenei”. Tās ir
paliekošas vērtības. Lūsēns un Laukmane ir radījuši vienpadsmit orģināldziesmas, kuras pamana, mācās un dzied visā
Latvijā. Kandavas Mākslas plenērā tika
radīts jauns skaists vides objekts- Mozaīkas siena, novada muzejs saņēma akreditāciju uz pieciem gadiem un tika slavēts visos līmeņos Latvijā. Gada nogalē
muzejs atzīmēja savu divdesmitgadi, tāpēc saku paldies cilvēkiem, kas to radīja,
izveidoja, attīstīja un joprojām rūpējas,
lai tas plauktu un būtu jaunas idejas un
jauni notikumi muzeja dzīvē. Tāpat es
priecājos par to, ka mūsu novadā ir tāda
tradīcija- pagastu svētki, tā ir vajadzīga.
Manuprāt, šis lokālpatriotisms cilvēkos
ir svarīgs, jo tikai no mazo lietu apzināšanas rodas lepnums par savu valsti
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums 3.lpp.

kopumā un no maza pagasta, no savas
mājas un ģimenes, aug mūsu valsts lielie patrioti. Priecājos, ka pēdējos gados
nākuši klāt arī ciematu svētki Grenčos
un Valdeķos un, manuprāt, šī tradīcija
ir jāsaglabā.
Domāju, ka jebkurš, kas apmeklējis
kultūras nama pasākumus pagājušajā
rudenī, ir pamanījis to, kā mainījusies
gaisa temperatūra kultūras namā. To
nevar nepamanīt! Tas noticis pateicoties
kultūras nama siltināšanas projektam,
kas tika īstenots 2015.gadā.
Tieši tāpēc es uzskatu, ka gads bijis
ar plusa zīmi gan skanējuma ziņā, gan
norišu un cilvēku līdzdalības ziņā, jo ir
bijuši gadi ar mazāku apmeklējumu gan
pasākumos, gan tūrisma statistikā.

Egita Grundmane - sporta kluba
„Kandava” projektu vadītāja:
Arī sportā aizvadītais gads ir bijis
bagāts notikumiem – veiksmīgi aizvadīta sezona Rietumu līgas čempionātā
volejbolā un basketbolā, vietējos čempionātos, kā arī netika aizmirsts par
mazākajiem sportistiem- pirmsskolas
vecuma olimpiādē, skolu olimpiskajā
dienā, Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē. Protams, tradicionāli vasaras
laikā tika aizvadīti arī Kandavas novada
pagastu sporta svētki, kā arī nu jau ikgadējais velobrauciens, Helovīnu skrējiens
un Ziemassvētku turnīrs. Pagājušajā
gadā iedzīvotājus un viesus priecēja arī
jaunā orientēšanās spēle „Latvija”, kuru
izspēlējot varēja krustu šķērsu izskriet

visu Latviju īsā laika posmā.
Indulis Matīss-Kandavas novada
BJSS direktors:

Kandavas novada bērnu un jaunatnes sporta skola 2015.gadā izgāja akreditācijas procesu un visās programmās
ir akreditēta uz maksimālo termiņu – 6
gadi.
Sporta skola apsaimnieko Kandavas
sporta halli un pagājušajā gadā pilnībā
tika nomainīts apgaismojums sporta
zālē, nu tas ir pietiekami drošs un arī
ekonomiskāks. Veikts remonts arī visās
dušu un ģērbtuvju telpās, pilnībā pārbūvētas starpsienas un nomainīta santehnika. Jauna santehnika uzstādīta arī
treneru istabā. Patlaban ir uzsākts projekts par visu durvju nomaiņu dienesta
viesnīcai. Tika iegādāts jauns sporta inventārs, kuru līdzfinansēja izglītības un
zinātnes ministrija, kā arī tika saņemts
ziedojums no saeimas deputātu kvotām.
Aizvadītais gads bijis labs sportisko sasniegumu ziņā gan basketbolā, gan vieglatlētikā. (sīkāku informāciju par sasniegumiem skatīt sadaļā- Sports)

Rihards Zariņš- Kandavas novada
pašvaldības policijas priekšnieks:
Aizvadītā gada laikā tikām izsaukti
uz vairāk nekā 300 notikumiem. Pārsvarā uz dažādām iedzīvotāju sūdzībām un
iesniegumiem par sadzīves problēmām
un vispārpieņemto normu neievērošanu. Pārkāpējiem ir sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un tie administratīvi sodīti- ar naudas sodiem,
brīdināti. Bet šie sodi jau ir tikai viens
no ietekmēšanas līdzekļiem un ir patīkami, ka spējām daudzus pieteikumus
atrisināt „diplomātiskā” ceļā - pārrunājot notikušo, izskaidrojot un panākot
nepieciešamo rezultātu- pārtraucām un
novērsām pārkāpumus. 2015.gadā tikām pieaicināti nodrošināt sabiedrisko
drošību un kārtību dažādos novada pasākumos, ballēs, gājienos, svētkos. Visu
to spējām, tai skaitā ar Valsts policijas
palīdzību.
Īpašu vietu Pašvaldības policijas darbībā ieņem informācijas „Par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu”, tai
skaitā klaiņojoši suņi un kaķi, ievērošana. Tā ir problēma, kas rada daudz „galvas sāpju” gan policistiem, gan iedzīvo-

tājiem. Esam spējuši atrisināt atsevišķus
pieteikumus, bet ceram, ka valstī un
pašvaldībā tiks rasts risinājums katrā
gadījumā. Protams, ar iedzīvotāju atbalstu un sapratni.
Labus rezultātus ir devusi regulāra
sadarbība ar iedzīvotājiem, Kandavas
novada viesiem, pašvaldības darbiniekiem, uzņēmējiem, Valsts policijas
Zemgales reģiona Tukuma iecirkņa
Kandavas iecirkņa darbiniekiem.
Vērtējot 2015.gadu kopumā, varu
teikt, ka tas pagāja gan viegli, gan grūti. Kā pa celmiem. Ar labi un ne tik labi
padarītiem darbiem. Uzticēto centāmies
padarīt labi, bet visu perfekti neizdarīsi
un visiem labs nebūsi. Vienmēr jau var
labāk! Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri
pašvaldības policiju atbalstīja un palīdzēja izpildīt policijas galveno uzdevumu- nodrošināt sabiedrisko drošību un
kārtību Kandavas novadā!

Dzidra Jansone- Matkules pagasta
pārvaldes vadītāja:
Katru gadu mēs kādu lietu sakārtojam pagastā. Tā, pagājušā gadā centra
dīķī ielaidām zivis, kas attīra to no nezālēm un atjaunojām meniķi. Rezultātus
redzēsim šogad. Tika sakārtoti vairāki
pagasta ceļi, jo daži no tiem bija ļoti
sliktā stāvoklī. Pagasta centrā ielu apgaismojumam nomainīja lampas, kas ir
daudz gaišākas. Labs darbs bija arī brīvdabas estrādes atjaunošana pie kultūras
nama, ko paveica kultūras pārvalde.
Kultūras jomā tika uzturētas jau iegājušās tradīcijas- Lieldienas Graviņās
ar tradicionālo skrējienu apkārt Baznīckalniņam, Līgo svētku ieskandināšana.
Šajos svētkos katru gadu ar jaunu izrādi
mūs lutina Matkules amatierteātris. Pagasta svētki un sporta svētki jūlijā, kuros
neiztiekam bez pagasta iedzīvotāju piedalīšanās un mūsu zemnieku atbalsta.
Svinējām Valsts svētkus. 18.novembra
svētku koncerts Latvijai bija ļoti skaits,
piedalījās visi pašdarbības kolektīvi.
Pagājušajā gadā ļoti skaista izdevās arī
ceturtā advente, kas pulcēja pilnu zāli
skatītāju, jo amatierteātris režisores Ilzes
Oliņas vadībā otro gadu bija sagatavojis
Ziemassvētku uzvedumu. Kad sanākam
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kopā svētkos un pasākumos, tie ir tie
jaukākie brīži, tad esam visi pagasta ļaudis kopā, izjūtam šo kopības sajūtu, kas
mūs vieno. Kaut šādu brīžu būtu vairāk!

Rita Diduha- Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja:
Aizvadītājā gadā pagastā veikti vairāki labiekārtošanas darbi, Pils ielā uzstādītas gaismas laternas, daļējs apgaismojums līdz tautas namam. Kopti un
uzraudzīti pašvaldības ceļi un ielas. Pils
ielā, Lauku ielā iztīrītas caurtekas, veiktas caurteku balstsienu izbūves, ielu nomaļu uzpildīšana ar grants maisījumu,
koku apzāģēšana. Tāpat veikta Lauku,
Liepu, Jaunās ielas nomaļu noņemšana
un aizvešana. Sakoptas pagasta kapsētas
– Zemītes kapsētā uzstādīti divi stendi
ar darba rīkiem (kapļi, grābekļi, spaiņi), bet Kanduru kapsētā viens stends.
Zemītes pamatskola par „Mirandas
nometnes” gūtajiem finansiālajiem līdzekļiem sakopa laukumu pie skolas
virtuves un nobruģēja taciņu līdz skolai.
Apkopojot kāds bijis aizvadītais gads
Zemītes pagastā statistikas ziņā, skaitļi
ir šādi - uz 2016.gada 8.janvāri pagastā
dzīvo 779 iedzīvotāji, kas ir par 23 iedzīvotājiem mazāk salīdzinot ar 2015.gadu.
2015.gadā piedzimuši deviņi bērni - piecas meitenes un četri zēni, kas ir vairāk
nekā 2014.gadā, kad piedzima tikai pieci
bērni. Tā kā cerība, ka pagasts nepazudīs- ir!

Maija Jēce- Cēres pagasta pārvaldes
vadītāja:

5.

Iepriekšējais gads Cēres pagastā nav
bijis iezīmīgs ar jauniem un lieliem projektiem. Spilgtākie notikumi Cēres pagastā bija Cēres pamatskolas salidojums
un novada Teātru ražas svētki. Protams,
tika uzturētas kultūras tradīcijas – Lieldienas, pagasta svētki, sporta svētki,
ielīgošana ar jaunu Cēres amatierteātra
lugu, atzīmēti Valsts svētki, sagaidot Ziemassvētkus, notika Adventes pasākumi.
Cēres iedzīvotāju sabiedriskās dzīves
pilnveidošanā aktīvi ir iesaistījusies
jaundibinātā biedrība „Cēres spēks” un
pensionāru padome. Kārtībā cenšamies
uzturēt pagasta teritoriju, bet vienmēr
jau gribētos, lai būtu labāk. Paldies par
sniegtajiem pakalpojumiem Kandavas
ceļiem, komunālai saimniecībai, „ELFA”
un”Kalve” Kandavā.

ka esam nodrošināti ar malku, esam
siltumā, „Kalvei” -par Aizupes, Variebas
kapsētu apsaimniekošanu un „Kandavas ceļi” par viņu veikumu, kā arī visiem
sadarbības partneriem, uzņēmējiem,
zemniekiem.
Es tiešām lepojos ar saviem Vānes
ļaudīm. Vairāki no viņiem par pozitīvu
attieksmi, atsaucību un labiem darbiem
tika cildināti valsts svētkos. Priecājos,
ka esam vērīgi, izpalīdzīgi, iesakām ko
uzlabot, kam pievērst uzmanību. Mēs
esam sava pagasta patrioti. Vēlamies
saglabāt, saudzēt, ko esam iekopuši, izveidojuši. Skaistums mūs pozitīvi uzlādē, tādēļ priecājamies par katru sapostu
stūrīti, sakoptu sētu vai skaisti veidotu
puķu dobi. Vide, kurā mēs dzīvojam, ir
jākopj un Vānes ļaudis to prot un vēlas.

Daina Priede – Vānes pagasta pārvaldes vadītāja:
Varu teikt, ka Vānei aizvadītais
gads ir bijis veiksmīgs vairāku projektu
uzsākšanā un realizācijā. Uzsākot projektus, galvenā prioritāte ir vānenieku
labklājība, laba izglītība un sakārtota
kultūrsociālā vide. 2015.gadā Vānes pamatskolā darbu uzsāka direktors Ivars
Lasis. Skolas direktors Vānē ienācis kā
kārtīgs saimnieks ar savu pozitīvo redzējumu un īsā laikā paspējis sakārtot
svarīgas saimnieciskas lietas. Pamatskolas teritorijā ir izvietoti atpūtas soliņi, ir
bruģēts celiņš uz pašvaldības ēku “Vārpiņa” - ēdnīcu.
Mums ir labi kultūras darbinieki un
pagastā rit aktīva kultūras dzīve. Tāpat
ļoti ražens, darbīgs un čakls gads ir bijis
mūsu bibliotēkā. Lielāki un mazāki darbi ritējuši kā bišu stropā. Bibliotēkas vadītāja Sandra ir īstens ideju ģenerators,
vairāku projektu autore un realizētāja.
Viens no tādiem īstenotiem projektiem
bija Kandavas novada iespēju fonda
izsludinātais konkurss ”Dari pats”, kā
rezultātā Vānē tika atvērta „Seno lietu
krātuve”.
Kandavas novadā daudzi saimnieciskie darbi tiek veikti centralizēti. Paldies Kandavas komunālie pakalpojumi,

Jānis Kālis- Zantes pagasta pārvaldes vadītājs:
Aizvadītais gads Zantes pagasta dzīvē bija notikumiem bagāts.
Kultūras namā darbojās 6 amatiermākslas kolektīvi, par kuru pastāvēšanu rūpējās kultūras nama vadītāja Egija
Lāce. Vīru vokālais ansamblis Tukuma
novada skatē ieguva I.pakāpes diplomu.
Pagasta jauktais koris Tukuma koru apriņķa skatē saņēma II.pakāpi un tiesības
piedalīties Kurzemes Dziesmu svētkos
Dobelē. Folkloras kopa “Vācelīte” aizgājušajā gadā svinēja savu 10 gadu jubileju, kā arī piedalījās Starptautiskajā
folkloras festivālā “Baltica 2015” Rēzeknē. Vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās muzikālajā mistērijā “Piederība”
Kandavas novada svētkos un J.Bētiņa
185.jubilejas pasākumā Irlavā. Jauniešu
deju kolektīvs guvis lielu atsaucību un
spējis piedalīties gandrīz visos pagasta
pasākumos, tā iegūstot jaunus tērpus,
arī amatierteātris kļuvis iecienīts iedzīvotāju vidū ar jaunajām izrādēm Lieldienās un Jāņos.
Aprīlī 10 gadu jubileju svinēja Zantes pagasta audžu ģimenes un Latvijas
Bērnu fonds, labdarības akcijas ietvaros
“Nepaej garām!”, veidoja labās prakses
piemēra sižetu par Elitas Oses audžuģimeni, ko varējām vērot televīzijā.
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

Decembrī 10 gadu jubileju atzīmēja
Zantes ģimenes krīzes centrs. Centra
darbu atzinīgi novērtēja pasākuma viesi, īpaši atzīmējot vadītājas Aijas Švānes
iniciatīvas un ieguldījumu iestādes attīstībā.
Ar simbolisko pupu stādīšanu, pagasta ļaudis svinēja Latvijas neatkarības
atjaunošanas dienu un svētku koncertā
līdzdalību ņēma arī Čanikana no Taizemes, kura rādīja kokles spēles prasmes,
kas apgūtas dzīvojot Latvijā.
Zantes pagasta svētki kā ierasts pulcēja daudz viesu un pagasta cilvēku, savukārt sagaidot Valsts svētkus pateicības
“Zantes lepnums 2015” saņēma skolotājas Helēna Bērziņa un Milda Grīsle, kā
arī Dišleru ģimene no “Medniekiem”,
pasākuma dalībniekus priecēja sponsoru atbalstītais svētku salūts.
Jūnijā Zantes ciemu pierūcināja Baltijas un Latvijas motobraucēji sacensībās “Enduro Zantē 2015”, kurās piedalījās 140 sportisti un ap 400 skatītāju.
Septembrī vienīgā Kandavas novada
Ekoskola - Zantes skola pulcēja savus
absolventus, lai svinētu 130.dzimšanas dienu. Gatavojoties svētkiem, skolā
atgriezušās skolēnu formas, savukārt,
salidojuma pasākumā tika prezentēta
grāmata “Zantes skolai 130”, kuras autore ir skolas direktore Kristīne Elksnīte.
Zantes 541.Mazpulka dalībnieki Kurzemes un Zemgales novada projektu forumā Jaunlutriņos ieguva augstās 1.vietas - Signe Petrova ar projektu “Gudrie
zirnīši”, Artūrs Heidingers ar projektu
“Sarkanie sīpoli”, bet Niks Brīvers ar
darbu “Ķirbis manā dārzā”. Mazpulcēni
piedalījās Mazpulku nometnē Jaunpilī,
ko atbalstīja Kandavas novada dome.
Decembra mēnesī jau septīto gadu
pie mums viesojās ciemiņi no Gotlandes, kurus zantenieki lepni sauc par
“Gotlandes rūķiem”. Ciemiņi bija ieradušies ar labdarības dāvanām pagasta
ģimenēm un pensionāriem, tā ziemassvētku laikā iepriecinot iedzīvotājus.
Zantes pagasta labiekārtošanas darbu ietvaros tika atjaunota brīvdabas estrādes deju grīda. Smiltiņkalns var lepoties ar atjaunotajām kāpnēm. Savukārt
Smiltiņu kapos renovāciju piedzīvojuši
kapu vārti. Pagasta jauniešiem daļēji
iekārtota vieta sporta aktivitātēm vecajā klubā. Tā izveidē piedalījās arī paši
jaunieši, pēc kuru iniciatīvas tas tika
paveikts.
Kas plānots jaunajā 2016.gadā?
Ints Leitarts - Kandavas novada sociālā dienesta vadītājs:
2016. gadā turpināsim darbu visās
programmās. Visi manis iepriekš minētie pakalpojumi ir novada iedzīvotāju
rīcībā. Ja ir kādas no minētajām problēmām, esiet laipni gaidīti sociālajā dienestā!

Egils Bariss- SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis:
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir uzsākuši projektēšanas darbus
Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūvei
un izbūvei un Biomasas katlumājas izbūvei Kandavā. Izvērtējot finansiālās
iespējas, 2016.gadā plānojam izbūvēt
ūdens atdzelžošanas stacijas, lai uzlabotu piegādātā ūdens kvalitāti, kā arī
apzināt un piesaistīt jaunus patērētājus
sniegtajiem pakalpojumiem.
Ivars Marašinskis – SIA „Kandavas
ceļi” vadītājs:
Par šī gada plāniem negribētu daudz
runāt pirms šo plānu īstenošanas. Labāk
vispirms izdarīt un tad runāt. Protams,
veiksim to, kas ieplānots ceļu uzturēšanā
un uzlabošanā gan pagastos, gan pilsētā.
Labāk saprast varēsim, kad būs apstiprināts šī gada budžets. Ceru, ka gads
būs labāks kā iepriekšējais, es vienmēr
esmu pozitīvi noskaņots par nākotnes
plāniem.
Silvija Tiltiņa - Kandavas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja
Ja liekas, ka gads pēc dziesmu svētkiem varētu būt mierīgs un nesteidzīgs,
tad droši varam apgalvot, ka tā nebūt
nebūs. Ir ieplānoti konkursi un skates,
koncerti un izstādes un, protams, mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu
pētnieciskie darbi.
Šis gads būs nozīmīgs ar to, ka jāpabeidz un jāapstiprina izglītības iestāžu
attīstības stratēģija Kandavas novadā.
Ziedīte Začeste - Kandavas novada
kultūras pārvaldes vadītāja:
Šobrīd mūsu domas ļoti tiek vērstas pilsētas bibliotēkas virzienā, tā ir
kultūras aktualitāte numur viens. Domājot par nākotni, mums beidzot ir
jāsagaida konstruktīvs lēmums par to,
kura būs jaunā bibliotēkas mājvieta, jo
esošajās telpās bibliotēkas dzīve ir sevi
pilnībā izsmēlusi un mēs gaidām vadības lēmumu par to, uz kurieni bibliotēka tiks pārvietota. Mēs rēķināmies ar to,
ka būs nepieciešams kāds starpposms,
lai jaunās telpas sakārtotu, izremontētu
pilnvērtīgai ilggadējai darbībai, un vajadzēs šo iestādi uz neilgu laiku izvietot citās pagaidu telpās, kas, protams,
nebūs viegls periods ne darbiniekiem,
ne lasītājiem, taču es saprotu, ka tas ir
neizbēgami. Domes vadība ir solījusi
sākt risināt šo jautājumu jau jaunā gada
pirmajās dienās. Es ceru, ka drīzumā
zināsim konkrētu lēmumu par konkrētām telpām. Otra aktualitāte, kā solījis
arī domes priekšsēdētājs, ka mēs ejam
uz to, lai „Ozolāju” pilnveidošanā tiktu
sperts nākamais solis, lai sakārtotu kora
pakāpienus estrādē.
Mēs optimistiski raugāmies uz savām iespējām nostiprināt materiāli tehnisko bāzi tieši aparatūras ziņā. Esam
noslēguši līgumu ar apvienību „Latvijas

koncerti” un jau šobrīd ir zināmi vairāki
augstas raudzes profesionāli koncerti,
kas notiks Kandavā, un pirmais no tiem
būs jau februārī, divi novada svētkos, kā
arī vairāki pēc tam „Ozolājos”. Šie koncerti tātad notiks sadarbībā ar apvienību
un Latvijas Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu. Kultūras nams strādā pie tā,
lai aktivizētu estrādes dzīvi nākamajā
sezonā. Tāpat šogad jāstrādā pie Latvijas
simtgades programmas izstrādes plāna.
Nobeigumā gribu piebilst, ka mūsu
dižā novadnieka Kārļa Mīlenbaha godināšana un atcerēšanās ideja nekur nav
pazudusi, šogad 18.janvārī Mīlenbaha
dzimšanas dienā Kandavas novada Kultūras pārvalde organizē ekspedīciju uz
Rīgas Lielajiem kapiem, lai apmeklētu
viņa atdusas vietu un šajā ekspedīcijā piedalīsies Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolas pārstāvji, novada muzeja
darbinieki, Talsu muzeja pārstāvji, literāti- Maija Laukmane, Ilgonis Bērsons,
novadpētnieki un vēl citi. Tas būs brīdis,
kad mēs satiekamies un atceramies šo
dižo personību un viņa laikabiedrus, lai
savā prātā un sirdī atrastu tiem godpilnu
vietu arī ikdienā.
Egita Grundmane – sporta kluba
„Kandava” projektu vadītāja:
2016.gads ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē ir olimpiskais gads, jo notiks Latvijas olimpiāde, kā arī Olimpiskās spēles,
kas šogad tiks aizvadītas Riodežaneiro.
Latvijas olimpiādē Kandavas novads
plāno startēt vairākos sporta veidosfutbolā, basketbolā, pludmales volejbolā, volejbolā, vieglatlētikā, akadēmiskajā
airēšanā un orientēšanās sportā.
Indulis Matīss - Kandavas novada
BJSS direktors:
Lai gan gads ir tikko iesācies, vieglatlētiem pirmie starti jau bija devītajā
janvārī, kad sākas LVS kausa izcīņas
1.posms. Latvijas ziemas čempionāti
sāksies jau 30.janvārī. Lielākās cerības
šogad izcīnīt medaļas LR čempionātos
saistām ar abiem Murjāņu audzēkņiem
Raivi Garozu un Sandiju Balandi- Balodi, kā arī ar Agnesi Besikirsku un
Kristu Dankeri, kura 2015.gada Latvijas
vasaras čempionātā U-16 grupā trīssoļlēkšanā izcīnīja 4.vietu un līdz bronzas
medaļai pietrūka vien 20 centimetru.
Barjerskriešanā mūsu cerības saistās
ar Valēriju Kuzmicku, augstlēkšanā ar
Dāvi Bērsonu un šķēpa mešanā ar Ievu
Stepiņu. Gribu atzīmēt, ka Latvijas šķēpa metēju klubs jau otro reizi uz savām
nometnēm uzaicina Ievu Stepiņu, jo
uzskata viņu par talantīgu jauno šķēpmetēju.
Dzidra Jansone - Matkules pagasta
pārvaldes vadītāja:
No tādiem lielākiem darbiem šogad
plānota pagasta pārvaldes ēkas tekņu
nomaiņa. Ar šo gadu darbu sāks Kandavas multifunkcionālā jaunatnes ini-
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ciatīvu centra „Nagla” filiāle Matkules
pagastā. Arī šogad turpināsim uzturēt
pēc iespējas labākus pagasta ceļus.
Rita Diduha - Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja:
Esam plānojuši uzstādīt apgaismojumu Ieviņu ielā, pabeigt remontu pagasta pārvaldes telpās, veikt daļēju brīvdabas estrādes remontu, Zemītes kapsētā izveidot kapusvētkiem piemērotu
vietu, kur mācītājam novadīt piemiņas
brīdi. Domājam turpināt darbu pie citu
pagasta kapsētu sakopšanas, pašvaldības
ceļu uzturēšanas, kā allaž veiksim ikdienas darbus, sadarbojoties ar pagasta un
novada iestādēm un uzņēmējiem, lai
kopīgais darbs pilnveidotos un uzlabotu pagasta iedzīvotāju ikdienu un dzīves
apstākļus.
Šis ir vairāku amatiermākslas kolektīvu jubileju gads. Jau 6.februārī uz
piecu gadu jubileju aicina Eiropas deju
kopa „Ozolzīles” un 13.februārī sesto sezonu ar koncertu „Zemītē danci vedu”
atzīmē vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Zemīte”. Sestā sezona aizsākas arī Zemītes pagasta amatierteātrim”Aiz-ziet”.
Maija Jēce- Cēres pagasta pārvaldes
vadītāja:
2016.gadā lielāka mēroga pasākums
Cēres pagastā būs Cēres pamatskolas
piedalīšanās starptautiskajā ERASMUS+ skolēnu projektā „Mana tautība
ir cilvēks”, kad oktobra mēnesī Cēres pamatskolā ieradīsies projekta dalībnieki
no vairākām valstīm. 15 gadu jubileju
atzīmēs Cēres sieviešu vokālais ansamblis. Gribētos, lai šajā gadā tiktu nokrāsota Cēres pamatskolas fasāde, lai Cēres
pils būtu kā pils, kas priecē gan pašu cilvēkus, gan tūristus.
Daina Priede – Vānes pagasta pārvaldes vadītāja:
2016.gads pagastā iesācies ar jauniem uzdevumiem, mērķiem, vēlmēm.
Esam ieplānojuši veikt vairākas lietas.
Beidzot Vāne būs apgaismota, ierīkosim
centra ielu apgaismojumu. Skolas teritorijā turpinās bruģēt gājēju celiņus, lai
uz Vānes pamatskolas salidojumu absolventi varētu celiņus „notestēt”. Veiksim
pašvaldības ēkai “Vārpiņa” gaiteņa un
galvenās ieejas fasādes kosmētisko remontu.
Jānis Kālis - Zantes pagasta pārvaldes vadītājs:
2016.gadā ieplānots izbūvēt apgaismojumu pie pagasta pārvaldes stāvlaukuma, lai diennakts tumšajā laikā būtu
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ērtāk izmantot to, apmeklējot kultūras
nama pasākumus, ierodoties pagasta
pārvaldē, Kurzemes cietokšņa muzejā
vai bibliotēkā, kā arī iepazīstoties ar informācijas stenda saturu.
Kā galvenais labiekārtošanas pasākums ir iecere izbūvēt gājēju celiņu no
skolas līdz Zantes ģimenes krīzes centram, tādējādi uzlabojot bērnu un iedzīvotāju drošību, pārvietojoties pa pagasta
galveno ielu.
Šobrīd tiek plānotas kārtējās Enduro
sacensības Zantē, kurās piedalīsies Latvijas un Baltijas mēroga sportisti. Maijā
plānoti Zantes pagasta svētki ar dažādiem pārsteigumiem, neizpaliks arī citi
ikgadējie pasākumi. Paldies par veiksmīgu sadarbību ar SIA “Kandavas ceļi”,
SIA “Kalve”, SIA “Mežasīļi”, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pagasta
labiekārtošanā un uzturēšanā.
Jūsu vēlējums novada iedzīvotājiem jaunajā gadā?
Egils Bariss- SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis:
Novada iedzīvotājiem novēlam veselību, veiksmi un darbavietas!
Ivars Marašinskis – SIA „Kandavas
ceļi” vadītājs:
Mans vēlējums, lai miers virs zemes
un cilvēkiem labs prāts!
Silvija Tiltiņa- Kandavas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja
2016. gads solās būt pārbaudījumiem bagāts. Kaut gan skolēniem un
skolotājiem darba gada rezultāti redzami mācību gada beigās, lai visi labie
Jaunā gada novēlējumi dod spēku šajā
gadā turpināt iesākto un radoši paveikt
plānoto! Novēlu mums visiem prasmi
domāt ilgtermiņā, izturību, sapratni un
savstarpēju cieņu!
Ziedīte Začeste- Kandavas novada
kultūras pārvaldes vadītāja:
Jaunajā gadā cilvēkiem novēlu nestāvēt malā, bet būt līdzdalīgiem visā, kas
notiek. Un šeit es nedomāju tikai kultūras norises. Ir tāda lieta, ka mēs katrs
ik dienas varam piedzīvot brīnumainās
pārvērtības sevī, pieņemot lēmumu, izvēloties vai notiekošajā piedalīties vai
vērot visu no malas. Es novēlu cilvēkiem
piedalīties, iesaistīties un dzīvot, nevis
eksistēt un vērot dzīvi no malas!
Egita Grundmane – sporta kluba
„Kandava” projektu vadītāja:
Novada iedzīvotājiem novēlam vairāk kustēties svaigā gaisā, nodarbojoties
ar nūjošanu, soļošanu, skriešanu, peldē-
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šanu, vingrošanu, jo dzīvē pats svarīgākais ir kustība. Savukārt, sportistiem novēlam sasniegt savus mērķus un ieceres.
Un galvenais - novēlam mūsu novadniecei Elzai Gulbei izpildīt visus normatīvus un iegūt ceļazīmi uz Olimpiskajām
spēlēm Riodežaneiro. Lai panākumiem
bagāts jaunais Ugunīgā Pērtiķa gads!
Rihards Zariņš- Kandavas novada
pašvaldības policijas priekšnieks:
Jaunajā gadā novēlu ar labiem darbiem bagātu ikdienu, stipru veselību,
veiksmi un cerību piepildījumu! Dzīvosim saticīgi, nevienu nepametīsim nelaimē, būsim katrs savā vietā un attaisnosim uzticību!
Dzidra Jansone- Matkules pagasta
pārvaldes vadītāja:
Griež laika rats pa riecienam no sava
milzu klaipa, bet mēs tad sakām vienkārši – pār gadu pārmet laipu! Vēlu visiem veiksmi un veselību Jaunajā gadā!
Rita Diduha- Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja:
Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu
zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu
spēku! Lai rokas un prāts gurst tīkamā
darbā, bet spēkus lai atjauno tuvu un
mīļu cilvēku klātbūtne! Sava pagasta
un novada ļaudīm novēlu- optimismu,
gaišas domas, radošas ieceres un izdošanos!
Maija Jēce - Cēres pagasta pārvaldes
vadītāja:
Izmantojot izdevību, gribu pateikt
paldies visiem par ieguldīto darbu un
atbalstu. Novēlu pagasta un novada iedzīvotājiem veselību, mieru un saticību,
saglabāt sirdīs gaismu, siltumu un ticību
labajam!
Daina Priede – Vānes pagasta pārvaldes vadītāja:
Ir sācies jauns gads- jauns cikls,
jauns darba cēliens, darbīgais pērtiķītis
ir uzņēmis apgriezienus, lai mums viss
ieplānotais, iecerētais piepildās!
Jānis Kālis- Zantes pagasta pārvaldes vadītājs:
2016.gadā novēlu visiem pagasta
ļaudīm darboties kopā mūsu pagasta
labiekārtošanā un attīstībā, lai katrs no
mums var lepoties ar vietu kurā dzīvojam. Lai vienam priekš otra mums atrastos vairāk sirsnīgu un labestīgu vārdu
un darbu! Lai mums visiem laba veselība un izturība jaunajā gadā!
Dagnija Gudriķe

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24
„Par Kandavas novada domes
saistošo noteikumu
publicēšanas vietu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

45.panta pirmās daļas piekto daļu

Saistošie noteikumi nosaka Kandavas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu.

Kandavas novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vieta ir informatīvais izdevums „Kandavas Novada
Vēstnesis”.
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KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27
„Grozījumi Kandavas novada
domes 2009. gada 30. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 5
„Kandavas novada
domes nolikums””

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”

24.pantu un „Valsts pārvaldes iekār-

tas likums” 28.pantu
Izdarīt Kandavas novada domes
2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 „Kandavas novada domes
nolikums” (Kandavas Novada Vēstnesis,
2009, Nr. 8. (57.); 2009, Nr. 9 (58); 2010,
Nr. 13 (62); 2010, Nr. 17 (66); 2010, Nr.
18 (67); 2010, Nr. 21 (70); 2011, Nr. 29
(78); 2012, Nr. 40 (89); 2012, Nr. 44 (93);

2013, Nr. 5 (97); 2013, Nr. 7 (99); 2013,
Nr. 12 (104); 2014, Nr. 1 (105); 2014,
Nr. 3 (107); 2015, Nr. 1 (117); 2015, Nr.
9 (125); 2015, Nr. 11 (127)) (turpmāk –
noteikumi) šādu grozījumu:
1. Papildināt noteikumu 5. punktu ar
5.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.19. Būvinženieris.”.

KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 2015.GADA 22.DECEMBRĪ
Nolēma:
Apstiprināt Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.26 “Grozījumi Kandavas novada domes 2015.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
“2015.gada pamatbudžets un speciālais
budžets”.
Apstiprināt precizētos Kandavas
novada domes 2015.gada 29.oktobra
saistošos noteikumus Nr.21„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru
Kandavas novadā”.
Apstiprināt Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Kandavas novada domes 2010.gada
30.septembra saistošajos noteikumos Nr.
26 „Par pabalsta apmēru audžuģimenēm
Kandavas novadā””.
Apstiprināt Kandavas
novada
domes saistošos noteikumus Nr.20
„Grozījumi Kandavas novada domes
29.05.2008. saistošajos noteikumos Nr. 7
„Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā”” jaunā redakcijā
un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Uzdot domes pašvaldības aģentūras
“Kandavas novada sociālais dienests”
direktoram I.Leitartam sadarbībā ar
domes Juridisko un personāla nodaļas
juristi A.Alasi izstrādāt jaunus saistošos
noteikumus par pašvaldības pabalstu izmaksu Kandavas novada iedzīvotājiem
un iesniegt apstiprināšanai domes sēdē
2016.gada janvārī.
Apstiprināt Kandavas novada domes iekšējo normatīvo aktu - grozījumi
2011.gada 26. maija Kandavas novada
domes amatu sarakstā.
Apstiprināt Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi Kandavas novada domes 2009.
gada 30. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums”.
Apstiprināt Kandavas novada domes 2015.gada 26.februāra iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Kandavas novada
pašvaldības amatpersonas (darbinieki)
izmanto pašvaldības mantu un finanšu

resursus” grozījumus.
Atbrīvot Romeku Fabjančiku no
Kandavas novada bāriņtiesas locekļa
amata ar 2016. gada 4.janvāri (pēdējā
darba diena). Ar 2016.gada 4.janvāri ievēlēt: Aiju Švāni par Kandavas novada
bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem;
Mārīti Starti par Kandavas novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem; Elitu Osi par Kandavas novada bāriņtiesas
locekli uz pieciem gadiem.
Atbrīvot no darbības Ceļu un satiksmes drošības komisijas sastāvā Zigurdu
Zasu.
Apstiprināt domes izpilddirektoru
E.Dudi Ceļu un satiksmes drošības komisijas sastāvā un noteikt E.Dudi par
Ceļu un satiksmes drošības komisijas
priekšsēdētāja vietnieku.
Atbrīvot Lauru Skvarnoviču no darbības Iepirkumu komisijas sastāvā un
Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā ar 2015.gada 23.decembri.
Apstiprināt ar 2015.gada 23.decembri Agritu Alasi Iepirkumu komisijas sastāvā un uzdot A.Alasei pildīt Iepirkumu
komisijas sekretāres pienākumus. Domes sēdē 2016.gada janvārī izskatīt jautājumu par grozījumiem Administratīvo
aktu strīdu komisijas sastāvā.
Atjaunot SIA Kartodroms, reģ. Nr.
40103782459, piederošās kartodroma
trases, kas atrodas Jelgavas ielā 16, Kandava, Kandavas novads, darbību.
Atbalstīt ieceri par Kandavas pilsētas bibliotēkas pārvietošanu uz telpām
Tirgus laukumā 11, Kandavā, Kandavas novadā. Domes izpilddirektoram
E.Dudem 2016.gada februāra domes
sēdē ziņot par piemērotajām pagaidu telpām Kandavas pilsētas bibliotēkas darba
nodrošināšanai.
Atbalstīt ieceri par Kandavas Mākslas un mūzikas skolas apvienošanu vienā
ēkā Sabiles ielā 12, Kandavā, Kandavas novadā. Domes izpilddirektoram
E.Dudem sniegt pārskatu par lēmuma
izpildi 2016.gada februāra domes sēdē.
Apstiprināt Zemītes pamatskolas
attīstības koncepciju skolēnu skaita pa-

lielināšanai.
Uzdot Kandavas novada Izglītības pārvaldei un skolas direktorei
M.Vilumsonei organizēt skolas vecāku un darbinieku kopsapulci, pieaicinot Zemītes pagasta pārvaldes vadītāju
R.Diduhu un Zemītes pagasta Iedzīvotāju konsultatīvo padomi.
Pieņemt zināšanai Kandavas internātvidusskolas direktores E.Lavrinovičas
sniegto informāciju par izglītības iestādes darbību. Atkārtoti jautājumu par
Kandavas internātvidusskolas turpmāko
darbību skatīt 2016.gada janvāra domes
sēdē.
Atbalstīt priekšlikumu par Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” filiāles izveidošanu
Matkules pagastā, Kandavas novadā.
Uzdot Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājai S.Tiltiņai risināt jautājumu par Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” filiāles
Matkules pagastā izveidošanu ar 2016.
gada 2.janvāri.
Noteikt nomas maksu par malkas
šķūnīšiem Talsu ielā 7, Kandavā, Kandavas novadā, 0,35 euro / m2, papildus
maksājot pievienotās vērtības nodokli.
Tika izskatīti jautājumi, kas saistīti
ar nekustamajiem īpašumiem un virkne
citu jautājumu.
Sēdes audioieraksts un protokols
pieejams vietnē www.kandava.lv sadaļā:
pašvaldība- domes sēdes.

Komiteju sēdes notiks
2016.gada 21.janvārī
no plkst. 13:00
Domes sēde notiks
2016.gada 28.janvārī
plkst. 13:00
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PAVEIKTO VĒRTĒ NOVADA REPRESĒTO APVIENĪBA
Zvaigznes dienā, 6.janvārī Kandavas novada muzejā uz gadskārtējo
Jaungada tikšanos pulcējās Kandavas
novada represēto apvienības biedri.
Kā savā uzrunā sacīja represēto apvienības vadītājs Pēteris Briedis, no 844
„piespiedu brīvprātīgā ekskursijā uz
Austrumiem” izsūtītajiem novada iedzīvotājiem, dzīvo rindās palikuši vairs
tikai 76. Tie ņiprākie, kas vēl kaut ko
dara, tad arī bija ieradušies uz tikšanos
muzejā. Interesants fakts ir tas, ka neraugoties uz visu to, ko nācies pārdzīvot
šiem cilvēkiem, esošo 76 izsūtīto vidējais vecums ir 79,2 gadi. Tātad nodzīvots
krietns mūžs. „Un vēl turpināsim dzīvot!”- smejot sacīja Pēteris Briedis. Vecākajiem ir jau pāri par deviņdesmit gadiem. „Bet ir viens tāds mīnuss,- sacīja
P. Briedis,- mēs darām pāri mūsu valdībai. Rēķinot pensijas fondu, viņi rēķina,
ka mēs pēc pensijas gadu sasniegšanas,
nodzīvosim vidēji vēl 15 gadus. Tas nozīmē, ka mums jau pēc 75 gadu vecuma
sasniegšanas vajadzētu doties uz citu
mājvietu, tur augšā. “Un mēs ar vidējo
vecumu 79,2 gadi jau četrus gadus dzīvojam uz valsts neparedzēto līdzekļu
rēķina”. Pēteris Briedis neslēpa rūgtumu
par to, ka viņaprāt valdība nevelta pietiekami daudz uzmanības represētajiem,
uzsverot, ka represētajiem ir jādara viss,
lai viņus atcerētos arī nākotnē.
„Mēs brīnāmies, ka bērni nezin vēstures faktus par Latviju, bet paši skolēni
atzīst, ka viņiem vairāk māca vēsturē,
piemēram, par Grieķiju, nevis par Latviju. Mēs nesaprotam, kā bērni var nezināt, kāpēc izlikti karogi 25.martā un
14.jūnijā. Kā viņi to var zināt, ja vēsturē
par to nemāca?” Tieši šī iemesla dēļ, lai
saglabātu vēsturiskos faktus par deportācijām nākamajām paaudzēm, arī ra-

dusies ideja kopīgi ar novada muzeju,
sagaidot izsūtīšanas 75. gadadienu, kas
būs 2016.gada 14.jūnijā, izdot atmiņu
krājumu par Kandavas novada represētajiem iedzīvotājiem. Kā pastāstīja
muzeja krājuma glabātāja Ināra Znotiņa, pašreiz notiek ļoti nopietns darbs
pie sponsoru piesaistīšanas un naudas
meklēšanas grāmatas izdošanai. Grāmatas pirmajā daļā būs fakti par 1941.gada
deportācijām, novada aizvesto iedzīvotāju saraksti, materiāls ir savākts jau
diezgan plašs, apzināti fakti, pierakstītas
atmiņas. „Bet vēl gaida divas lielas un
sarežģītas nodaļas, apjomīgāka no tām
– 1949.gada 25.marta deportācijas. Saraksti jau, protams, ir, bet tie vēl krietni
jāpapildina un es noteikti daudziem no
mūsu represētajiem zvanīšu un lūgšu informāciju. Es vēlos savākt ne tikai emocijas, bet arī faktu materiālu, dzimšanas
datus, no kurām mājām izsūtīti, faktus

par vecākiem, vecvecākiem, kuri izsūtīti
no mūsu novada, lai šī grāmata būtu ļoti
nopietna. Grāmatas trešajā nodaļā būs
apkopoti fakti par arestētajiem, filtrācijas nometnēs bijušajiem, nacionālajiem
partizāniem, vai kā citādi represētajiem
novadniekiem vēlākajos gados.”
Novada represētos pasākumā sveica
Kandavas novada Kultūras pārvaldes
vadītāja Ziedīte Začeste, vēlot visiem
labu veselību un veltot sirsnīgus dzejas
vārdus. Viņa bija parūpējusies arī par
skanīgu pārsteigumu, proti, muzikālu
sveicienu. To sagādāja Vilnis Bumbiers
no Sabiles. Arī viņš ir Sibīrijas bērns,
tur piedzimis un atgriezies Latvijā divu
gadu vecumā. Pasākumā skanēja Viļņa
Bumbiera dziesmas ar dažādu dzejnieku vārdiem, kuras dziedāja Kandavas K.
Mīlenbaha vidusskolas 12.klases skolniece Katrīna Začeste.
Dagnija Gudriķe

PIE EGLĪTES TIEKAS KANDAVAS NOVADA AUDŽUĢIMENES
Bērniem, kas dažādu apstākļu dēļ
palikuši bez vecākiem, vislabākā dāvana dzīvē ir nevis saldumi vai rotaļlietas, bet mamma un tētis, proti- audžuģimene. Par to pārliecinājās visi
klātesošie, kas Valdeķu kultūras namā
kopā ar Kandavas novada aizbildņu
un audžu ģimenēm un bērniem svinēja Ziemassvētkus.
Audžuģimeņu godināšanas pasākuma iniciatore un vadītāja ir zemnieku
saimniecības “Indāni” saimniece Signe
Ezeriņa, kura ir ne vien erudīta uzņēmēja, bet arī mīļa mamma un audžumamma.
Pasākuma laikā īpaši liels paldies
tika teikts Airitai Ezerkalnei, kura au-

džumammas statusu ieguvusi 2007.
gadā un šobrīd kopā ar dzīvesdraugu
Ilmāru un trim bērniem savā ģimenē
ir devusi patvērumu pieciem Kandavas
pašvaldības bērniem.
Daudzināt un atzīmēt šo ģimeņu
devumu bērnu dzīves kvalitātes veicināšanā, teikt paldies par bērniem dāvāto
mīlestību un ieguldīto darbu to audzināšanā un aprūpē, bija ieradies Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts. Domes priekšsēdētājs
pavēstīja kādu priecīgu vēsti- no nākamā mācību gada sākuma visiem novada
1.-9.klašu audzēkņiem tiks nodrošinātas brīvpusdienas.
Ģimenes uzrunāja, Kandavas no-

vada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ritma
Supe un priekšsēdētājas vietniece Liena
Reinberga. Liena Reinberga ar personīgi sarūpētām dāvanām pateicās tām
aizbildņu ģimenēm, kuras, sniedzot
palīdzīgu roku, sirds siltumu un mājas
sajūtu bērniem, aizsāka audžu ģimeņu
kustību mūsu novadā. Tā, pirms 15 gadiem, dvīņu brālīši atrada mājas pie Inutas Rozenbergas. Pie Anitas Andrecas
ilgstoši mājvietu radušas trīs māsiņas.
Gunta Brūvere sāka audzināt gadu vecu
puisīti, viņam tagad jau ir 15 gadi. Rudīte Rūmniece savu sirdsdarbu sāka kā
audžu ģimene un, lai pasargātu audžu
bērnu no adopcijas uz ārzemēm, noforturpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

mēja aizbildniecību par viņu. Savukārt,
Inese Kleinberga, neatteica pieņemt audzināšanā vēl divus bērniņus, lai gan pašai tobrīd jau bija kupla ģimene- 6 bērni.
Ar muzikāliem priekšnesumiem
pasākumu kuplināja Evita Bērziņa ar
ģimeni no Cēres un Babītes Mūzikas
skolas perkusionistu grupa “Mazie bundzinieki”, teātra uzvedumu un rotaļas
vadīja Zemītes tautas nama vadītāja
Ērodeja Kirillova ar palīgiem no Zemītes amatierteātra kolektīva.
Bērni, aizbildņi un audžuvecāki saņēma labdaru sarūpētās dāvanas.
Audžuvecāki ir dažāda vecuma un
statusa cilvēki, bet viņus visus vieno
plaša sirds un vēlme palīdzēt. Tas arī
ir iemesls, kāpēc Kandavas novads vēl
joprojām var lepoties, ka neviens no
bioloģiskās ģimenes izņemts bērns nav
nodots bērnu namos.
Pasākuma organizatore Signe Ezeriņa sacīja lielu pateicību Latvijas Bērnu fondam, Kandavas novada domei,

Pasākuma vadītāja Signe Ezeriņa bērnu vidū
lielveikalam “Rimi”, uzņēmumam IK
“KandAuto” un personīgi A.Lietiņa
kungam, biedrībai “Atbalsts Kandavas

K.Mīlenbaha vidusskolai”, kā arī citiem
labiem cilvēkiem par atbalstu.
Līga Šupstika

KONKURSA „LAUKIEM BŪT” UZVARĒTĀJS
EDGARS NOVIKOVS
Pagājušā gada decembrī tika noskaidroti Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra organizētā konkursa „Laukiem būt” uzvarētāji un
balvu ieguvēji. Viņu vidū arī divi puiši
no mūsu novada.
Pirmo vietu grupā „Biznesa ideja
nelauksaimniecībā”, diplomu un naudas
balvu 2500 eiro sava biznesa attīstībai ieguva Zemītes pagasta uzņēmējs Artūrs
Immermanis. Otro vietu, diplomu un
naudas balvu 1800 eiro apmērā, puisis
no Kandavas – Edgars Novikovs.
Piedāvāju interviju ar Edgaru Novikovu.
Pastāsti lūdzu par sevi, kur esi dzimis un audzis, skolā gājis, kādu skolupabeidzi, kur iestājies mācīties tālāk?
- Esmu dzimis Talsos, audzis Kandavā. Mācījos Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolā līdz septītajai klasei, tad pārgāju uz Kandavas internātvidusskolu,
kur pabeidzu devīto klasi. Pēc 9.klases
sāku mācīties Kandavas Valsts Lauksaimniecības tehnikumā. Pēc pirmā
kursa pārcēlos uz Rīgu, kur absolvēju
Rīgas Valsts tehnikumu ar specialitāti elektriķis. Pēc tehnikuma iestājos Latvijas Universitātes Matemātikas un fizikas
fakultātē, Optometrijas nodaļā. Ieguvu
bakalaura grādu. Šogad vasarā man būs
Maģistra grāds Optometrijā.
Kāda būs tava specialitāte pēc mācību beigšanas?
- Mana specialitāte jau ir Optometrists, tas ir, primārās redzes aprūpes

speciālists. Veicu redzes pārbaudes, piemeklēju labāko briļļu vai kontaktlēcu
korekciju, konstatēju un diagnosticēju
ar redzi saistītās saslimšanas. Ja ir nepieciešama operācija (Glaukomas, kataraktas, šķielēšanas, ar tīkleni saistītās
saslimšanas, infekcijas utt.), nosūtu pie
operējošajiem ārstiem. Lai lasītājiem
vieglāk saprast, vienīgais, ko es nedaru,
es neārstēju, taču varu konstatēt, ko vajadzētu ārstēt saistībā ar redzi.
Tātad, kā jau minētu, šā gada maijā
būšu pabeidzis Maģistrus optometrijā.
Pastāsti sīkāk par projektu, kurā
piedalījies un ieguvi otro vietu?
- Konkursu rīkoja Latvijas Lauku
konsultāciju centrs (LLKC) ar saukli
“Laukiem būt”. No visas Latvijas, katra
novada, kurā ir Lauku konsultāciju centri, pulcējās jaunieši ar savām biznesa
idejām. Braucām mācīties, klausīties
lekcijas. Rakstījām biznesa plānus, konsultējāmies ar atsaucīgajiem LLKC Tukuma nodaļas darbiniekiem. Ja pareizi
atceros, tad kopā tika iesniegti 307 projekti, no kuriem divpadsmit, tajā skaitā- es, tika tālāk uz finālu. Pirms fināla,
protams, tika rīkots pusfināls. No katra
novada un katras kategorijas, tādu pavisam bija trīs- ideja lauksaimniecībā, ideja nelauksaimniecībā, neatceros precīzi
trešo kategoriju, bet šķiet tā bija saistīta
ar pievienoto vērtību, uz finālu tika virzīti pa diviem projektiem no katras kategorijas. Finālā, kategorijā „Biznesa ideja
nelauksaimniecībā” ieguvu 2.vietu.

Esmu ļoti apmierināts ar sasniegto
rezultātu. Mana projekta mērķis ir izveidot mobilo redzes pārbaudes laboratoriju. Ar tās palīdzību es varu ierasties
pie klienta viņas dzīves vai darba vietā.
Tie var būt uzņēmumi, pašvaldības,
mazās lauku pilsētas un, kas man šķiet,
pats svarīgākais, var aizbraukt uz Valsts
sociālās aprūpes centriem. Šo centru
iedzīvotājiem palīdzība ir nepieciešama visvairāk, visi taču grib redzēt, lasīt,
adīt, rakstīt. Iegūtā naudas balva man
palīdzēs ātrāk aprīkot mobilo redzes
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pārbaudes laboratoriju ar ikdienā nepieciešamo darba aparatūru, kura manā
profesijā ir ļoti dārga. Es to varētu to nosaukt par labu atspēriena soli!
Vai esi domājis, ka varētu atgriezties Kandavā pēc mācību beigām?
- Par atgriešanos Kandavā esmu
domājis (smejoties), ja Kandava būtu
40km no Rīgas. Bet, ja nopietni, tās ir
manas mājas, man patīk, atbraucot uz
Kandavu, sajust to patīkamo sajūtu, ka
es taču te esmu uzaudzis. Atgriezties
uz pastāvīgu dzīvi Kandavā, pagaidām
neplānoju. Pats arī veidoju savu ģimeni
un manas jaunās ģimenes ligzda ir tuvāk Rīgai. Līdz ar to ir iespējams ātrāk
satikties ar piegādātājiem, izbraukāt un

veikt redzes pārbaudi Tukuma un Jūrmalas Novoptikas filiālēs. Esmu stratēģiski ērtā punktā – pa vidu starp visiem
Novoptika saloniem, kuros pārbaudu
redzi, tādā veidā palīdzot augt ģimenes
uzņēmumam.
Vai, labāku dzīves iespēju meklējumos, neesi plānojis aizbraukt no Latvijas?
- Uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas
– NĒ!
Ar ko tev saistās Kandava? Kā tev
liekas, vai mums šeit ir perspektīva attīstībā?
- Kandava – tie ir vecāki, mājas, skolotāji, kuri “ielika” manī, kā arī pārējos
kandavniekos tik daudz savas enerģijas,

11.

zināšanas, laika un vēl daudz kā cita…
Basketbola treneris Ivars Bambis (ja esi
bijis pie Bambja uz Matkules nometni
– Tu esi bijis armijā), tikai un viennozīmīgi labākajā ziņā par Ivaru izsakos. Šeit
ir mani bērnības draugi, blēņas, sagāztie
podi, kā tad bez poligona, ja dzīvo Valteru ielā.
Vai Kandavai ir perspektīva? Es domāju, ka ir – ja “Apple” kompānija izdomās pārcelties uz Kandavu! (smejas)
Bet, ja runājam nopietni – ir attīstības
perspektīva. Ja jau beidzot Kandavas
kartodromam izdosies atkal šogad rīkot
sacensības, viss iet uz augšu!
Intervēja Dagnija Gudriķe

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS
Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2015.gadā kopumā sastādīti 163
civilstāvokļa aktu reģistri, sveikti 78
jaundzimušie, reģistrēti 57 mirušie un
noslēgtas 28 laulības.
2015.gadā dzimušie statistikas
skaitļos:
2015.gadā Kandavas novadā reģistrēti 78 jaundzimušie, 30 meitenes un 48
zēni. Salīdzinoši par 5 bērniem vairāk,
kā 2014.gadā un par 8 bērniem vairāk,
kā 2013.gadā. No 78 jaundzimušajiem
tikai 28 dzimuši laulībā, 47 ar paternitātes noteikšanu, 3 bez ziņām par tēvu.
Uz 2016.gada 4.janvāri Kandavas novadā deklarēti 95 bērni, kas dzimuši 2015.
gadā.
2015.gadā izmaksāti 94 pabalsti novadā deklarētiem bērniem. 2015.gadā
Kandavas novadā sagaidīti arī dvīnīši māsiņa un brālītis.
Pirmais bērniņš sagaidīts 26 ģimenēs, otrais 21, trešais 22, ceturtais 6, bet
piektais bērniņš 3 ģimenēs.
Populārākie bērnu vārdi 2015.gadā:
4 Paulas, 3 Enijas, 2 Lauras, 2 Keitas, 2
Evelīnas, 2 Samantas, 4 Gustavi, 4 Ralfi,
4 Renāri, 2 Roberti, 2 Emīli, 2 Mārtiņi, 2
Braieni, 2 Kristiani. Pagājušā gadā 7 bērniem vecāki devuši divus vārdus. 2015.
gadā ļoti populāri vārdi zēniem, kas
sākas ar “Krist” - Kristians, Kristiāns,
Kristens, Kristaps, Kristers. Bērniem
likti arī senāki un ļoti latviski vārdi:
Aija, Marta, Katrīna, Elīna, Anna, Kristīne, Kārlis, Jānis, Mārtiņš, Valdis, Andris, Juris, Edgars. Vecāki izvēlējušies arī
retāk sastopamus vārdus: Mia, Nanija,
Nellija, Karlīna, Elija, Danute, Annika,
Melisa, Olafs, Kelvins, Rafaels, Saimons,
Dēvids, Jorens, Marsels, Haralds.
Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju,
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa, reģistrējot jaundzimušo, dāvina grāmatu “Mūsu bērns” ar īpašu pašvaldības
vēlējumu mazajam novadniekam, kā
arī krāsainus vāciņus bērna pirmreizē-

jai dzimšanas apliecībai. Tāpat nodaļā
vecāki var pieteikties pašvaldības bērna
piedzimšanas pabalstam, kas 2016.gadā
noteikts vienas minimālās algas apmērā
370 euro. Jau 2015.gada nogalē Kandavas novada domē iedzīvotāju ērtībai
tika atvērts Klientu apkalpošanas centrs,
kurš atrodas ēkas 1.stāvā (blakus Dzimtsarakstu nodaļai). Klientu apkalpošanas
centrā jaunie vecāki var piedeklarēt bērniņa dzīvesvietu, kā arī saņemt konsultācijas un iesniegt visus nepieciešamos
dokumentus VSAA pabalstu saņemšanai. Daudzi iedzīvotāji jau izteikuši atzinību par to, ka nu visas lietas iespējams
nokārtot uz vietas un nav jābrauc uz Tukumu stāvēt garās rindās.
Kā jaunu tradīciju 2016.gadā plānojam ieviest Kandavas novada jaundzimušo godināšanu un simbolisku
uzņemšanu novadnieku saimē. Šis pasākums tiek plānots Kandavas novada
svētku ietvaros, kura laikā Kandavas novada domes priekšsēdētājs ar ļoti īpašu,
unikālu dāvanu sveiks katru 2015.gadā
dzimušo un Kandavas novadā deklarēto
bērniņu.
2015.gada mirušo statistika:
2015.gadā reģistrēti 57 mirušie (35
sievietes un 22 vīrieši). Salīdzinoši 2014.
gadā reģistrēti 85 mirušie, 2013.gadā 74,
bet 2012.gadā 77. Miršanas reģistru samazināšanās skaidrojama ar to, ka mirušo var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu
nodaļā. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2016.gada 8.janvāri reģistrēti 108 mirušie Kandavas novada iedzīvotāji.
2015.gada laulību statistika skaitļos:
2015.gadā Kandavas novadā noslēgtas 28 laulības, no tām 7 baznīcā. Visvairāk laulību slēgts jūlijā un augustā.
Notikušas arī 2 izbraukuma laulības Rūmenes muižā.
2015.gadā nozīmīgās kāzu jubilejās
ar naudas balvām sveikti 18 pāri: 10 pāri

Zelta kāzās, 6 pāri Smaragda kāzās, 2
pāri Dimanta kāzās.
2016.gadā Dzimtsarakstu nodaļa
īpaši piedomājusi par Kandavas novada
ģimenēm ar bērniem, kas dzīvo kopā
nereģistrētā laulībā un vēlas oficiāli nokārtot attiecības. Starptautiskajā Ģimenes dienā, 15.maijā, pāriem būs iespēja
salaulāties, nemaksājot par svinīgo ceremoniju, kas citkārt izmaksātu 50 euro.
Būs jāsamaksā tikai valsts nodeva 14
euro, bet pāri, kas audzina kopīgus trīs
un vairāk bērniņus tiek atbrīvoti arī no
valsts nodevas.
Dzimtsarakstu nodaļas pienākumu
izpildītāja Maija Liepa
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DĀVINĀŠANAS PRIEKS BIJA LIELS!
Šogad ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS norisinājās jau ceturto gadu,
un to rīkoja Kandavas novada amatnieku biedrības četras radošas, aktīvas biedres- Aiva Valdmane, Kitija
Švīgere, Linda Romanovska un Iveta
Sūnaite. Meitenes saka lielu paldies visiem amatniekiem, māksliniekiem, rokdarbniekiem, kuri iesniedza darbus, kā
arī visiem kandavniekiem un Kandavas
ciemiņiem, kas ar smaidu un labiem
vārdiem apmeklēja tirdziņu.
Kā pastāstīja Linda Romanovska, viņas ir ļoti priecīgas, ka DĀVANTIRGUS
ieguvis tik lielu atzinību, atpazīstamību
ne tikai Kandavā, bet arī tuvākā un tālākā apkārtnē. Aptuveni pusi no tirdziņā
redzamajiem darbiem bijuši tepat Kandavas apkārtnē dzīvojošu radošu cilvēku
roku darbs, bet bijuši arī tādi darbi, kas
atceļojuši no Tukuma, Talsiem, Kuldīgas, Liepājas, Ventspils, Rīgas, Jelgavas,
Bauskas, Jēkabpils un Aizkraukles.
Tirdziņā varēja apskatīties un iegādāties vairāk nekā 4500 darbus- adījumus, gleznas, keramiku, ādas izstrādājumus, sveces, pirts lietas, dažādus gardumus un vēl daudz citu dāvanu. Darbus
iesniedza vairāk kā 90 dalībnieki, kas
ir tirgus rekords. Arī apmeklētāju bija
daudz. Prieks, ka šo gadu laikā, kamēr
darbojas DĀVANTIRGUS, kandavnieki
nu jau mērķtiecīgi nāk uz tirdziņu pēc

dāvanām un saka par to atzinīgus vārdus.
„Mūsu mērķis, rīkojot šo pirmssvētku tirgu, ir aicināt vietējos iedzīvotājus
iegādāties vietējo preci un motivēt mūsu
amatniekus, mājražotājus turpināt darboties, jo tas, ko viņi dara ir neaizstājami, unikāli un vajadzīgi. Ir prieks būt
kopā! Liels paldies par sadarbību Kan-

davas novada kultūras pārvaldei, SIA
„Priedaine N” un www.viss.lv. Tiekamies 2016. gada 15. decembrī ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS piecu gadu
jubilejas pasākumā!”- sacīja Linda.
Bildes un informāciju par DĀVANTIRGU un biedrības rīkotajiem pasākumiem varat apskatīt jaunajā mājas lapā
www.puralade.lv“.

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
PASĀKUMI
20.janvāris

13:00 Barikāžu dienu atcerei veltīts pasākums -Zantes kultūras nams
Sadarbībā ar Zantes pamatskolu.
18:00 Barikāžu atceres dienai veltīts
pasākums Grenčos
18:00 Barikāžu atceres pasākums Kandavā –Kandavas kultūras nama pagalmā
21.janvāris
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena
“Jaunā gada asorti” -Zantes kultūras
nams

29.janvāris

17:00 Konkursa “Kandavas novada
gada jaunietis 2015” apbalvošanas pasākums
Jauniešu centrs “Nagla”
19:00 Cēres amatierteātra izrāde
Rutku tēvs “Sirdsdraugs Kārlis”-Kandavas kultūras nams -Ieeja: EUR 1,50.

30.janvāris

14:00 Kino bērniem - multfilma “Sniega karaliene”- Zantes kultūras nams -Ieeja: EUR 1,00

15:30 Kino - jaunā latviešu filma “Ausma” -Zantes kultūras nams -Ieeja: EUR
2,00

31.janvāris

13:00 Krāsaino smilšu nodarbība „Ziemas raksti” – Amatnieku biedrības telpās Kandavā

6.februāris

Eiropas deju kopas “Ozolzīles” 5 gadu
jubilejas pasākums-Zemītes tautas
nams

13.februāris

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Zemīte” un draugu koncerts “Zemītē
danci vedu” - Zemītes tautas nams
Valentīndienas pasākums -Kandavas
kultūras nams

IZSTĀDES

07.12.2015 - 31.01.2016
Evas Miglinieces gleznu izstāde - Kandavas kultūras nams
11.12.2015 - 29.01.2016
Zantes ģimenes krīzes centra bērnu
radošo darbu izstāde -Zantes kultūras

nams
05.01.2016 - 15.01.2016
Jubilejas izstāde “Maestro Raimondam
Paulam - 80” -Kandavas pilsētas bibliotēka
05.01.2016 - 15.01.2016
Jubilejas izstāde “Amerikāņu rakstniekam Dž. Londonam 140 (1878-1910)”
Matkules pagasta bibliotēka
05.01.2016 - 18.01.2016
Jubilejas izstāde “Komponistam R.
Paulam 80” - Matkules pagasta bibliotēka
15.01.2016 - 29.01.2016
Tematiska izstāde 1991.gada barikāžu
dienām “Ar vienu elpu, vienu siržu ritmu par brīvu Latviju” - Kandavas pilsētas bibliotēka
15.01.2016 - 29.01.2016
Jubilejas izstāde “Jaunās strāvas perioda rakstniekam Doku Atim 155”(18611903) -Kandavas pilsētas bibliotēka
17.01.2016 11:00
Radošā darbnīca “Lupatu deķīšu aušana”- 2.nodarbība -Zantes kultūras nams
Sadarbībā ar Kandavas novada Amatniecības centru.

INFORMĀCIJA
18.01.2016 - 30.01.2016
Jubilejas izstāde “Franču rakstniekam
R. Rolānam 150 (1816-1902)- Matkules
pagasta bibliotēka

SPORTS
22.janvāris

18:00 Kandavas novada kausa izcīņa

13.

florbolā 1.posms- Cēres sporta halle
23.janvāris
A.Kraukļa piemiņas turnīrs karatēKandava

KANDAVAS NOVADA DOME AICINA UZ TIKŠANOS NOVADA
UZŅĒMĒJUS
Kandavas novada dome februārī
aicina novada uzņēmējus uz tikšanos,
lai informētu un apspriestu iespējas
piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam publiskās infrastruktūras un
inženierkomunikāciju attīstībai.
Dome aicina uzņēmējus līdz sanāksmei apsvērt priekšlikumus un idejas
investīciju projektiem, lai tikšanās reizē
informētu pašvaldību par uzņēmumu
attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru- ceļš, ūdensvads, kanalizācija,
elektrības pieslēgumi, lietus notekūdeņi,
siltumapgāde.

Uzņēmējs var pieteikt pašvaldībai
sev nepieciešamo ceļa, elektroapgādes
uzlabošanas nepieciešamību, ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes
tīklu izbūvi, pretī veicot investīcijas
tādā pašā naudas apjomā (vai lielākā),
kā pašvaldības ieguldījums, tāpat uz 5
gadiem no projekta sākuma jāizveido
papildus darbavieta. Darbavietas izveide var tikt „nosegta” ar lielāku privātā
finansējuma ieguldījumu projektā.
Tikšanās notiks:
2. februārī, plkst. 17:00,
Matkules pagasta pārvaldē;
3. februārī, plkst. 17:00,

Kandavas novada domē;
4. februārī, plkst. 17:00,
Vānes pagasta pārvaldē;
9. februārī, plkst. 17:00,
Cēres pagasta pārvaldē;
10. februārī, plkst. 17:00,
Zantes pagasta pārvaldē;
11. februārī, plkst. 17:00,
Zemītes tautas namā.
Detalizēta informācija par specifiskajiem atbalsta mērķiem 3.3.1. pieejama
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājas lapā:
http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/
2014_2020/?doc=18635

AICINĀM UZŅĒMĒJUS PIETEIKTIES KAMPAŅAS “UZŅĒMĒJ,
SAKĀRTO PAPĪRUS!” BEZMAKSAS SEMINĀRAM KANDAVĀ
20.janvārī plkst.10:00 Kandavas
novada domes sēžu zālē notiks Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
organizētās kampaņas “Uzņēmēj, sakārto papīrus!” bezmaksas seminārs,
kurā apspriedīs pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro: kādi dokumenti nepieciešami un kā tos sagatavot, kā arī

citus aktuālos tematus.
Komerclikums nosaka, ka līdz 2016.
gada 30.jūnijam SIA un AS jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – šī
prasība ir saistoša visām kapitālsabiedrībām.
Semināru vadīs lektore Jadviga Neilande, kas ir sertificēta nodokļu kon-

sultante, Latvijas nodokļu konsultantu
asociācijas biedre un grāmatas “Komersanta ABC” autore.
Pieteikšanās, rakstot uz bps@bps.lv
Papildus informācija pieejama Kandavas novada domes mājas lapā www.
kandava.lv sadaļā “Uzņēmējdarbība” vai
pa tālruni 63107362.

APMEKLĒSIM STARPTAUTISKO TŪRISMA IZSTĀDIGADATIRGU “BALTTOUR 2016”
No 5. līdz 7. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks
23. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus „Balttour 2016”. Tā ir plašākā
un nozīmīgākā tūrisma izstāde Baltijā,
kas ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu.
Izstāde notiks divās tematiskajās hallēs
– „Apceļo Latviju!” un „Atklāj pasauli!”
Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt jaunus maršrutus un ceļojumu galamērķus,
baudīt Latvijas reģionu viesmīlību un

iegādāties izdevīgus ceļojumus. Izstādē
vairāk kā 450 stendos piedalīsies 850
tūrisma uzņēmumi no 40 pasaules valstīm.
Šajā izstādē Kandavas novads piedalās regulāri, atsevišķā stendā novads
ir pārstāvēts jau septīto gadu, bet jau
otro reizi veidosim apvienoto stendu
ar Sabili un kopīgi prezentēsim mūsu
tūrisma objektus, dabas parku “Abavas
senleja” un īpaši aicināsim nodarboties

Novada iedzīvotāji!
Kandavas novada sociālais dienests aicina nebūt
vienaldzīgiem, ja jums kaimiņos dzīvo cilvēki, kas dzīvo
vieni paši, īpaši, ja tie ir cilvēki gados vai ar invaliditāti,
un sniegt informāciju par šiem cilvēkiem, ja gadījumā
jums liekas, ka viņiem ir apkures, ēdiena vai veselības
problēmas. Būsim jums pateicīgi!

ar aktīvo atpūtu, laivojot Abavā.
Izstādes darba laiks: 5.februārī plkst.
10:00 – 19:00, 6.februārī plkst. 10:00 –
18:00, 7.februārī plkst. 10:00 – 17:00.
Profesionāļu laiks - 5.februārī no 10:00
– 13:00, tad ieejas maksa ir augstāka.
Gaidīsim Jūs izstādē!
Kandavas Tūrisma informācijas
centrs

A.god. klienti un sadarbības partneri!
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē,
ka laika periodā no 2016.gada 25.janvāra līdz 29.janvārim Zantes pagastā būs iespēja saņemt asenizācijas
pakalpojumus par 17,07 EUR. Pieteikties savlaicīgi
zvanot pa t. 63126072, 63126188 un 26603244.

14.

INFORMĀCIJA

SPORTS

KANDAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA AICINA
PIETEIKTIES PĀRUS LAULĪBĀM 2016.GADA 15.MAIJĀ
Aicinām novadniekus pieteikties
uz pašvaldības apmaksātu laulību ceremoniju, kas notiks par godu Starptautiskajai Ģimenes dienai. Laulībām var
pieteikties pāri, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti
bērnam (bērniem).
Kādi ir pieteikšanās nosacījumi?
- Līgavas un līgavaiņa dzīvesvieta

deklarēta Kandavas novadā
- Ģimenē ir vismaz viens kopīgs
bērns.
Aicinām ne vēlāk kā vienu mēnesi
iepriekš dzimtsarakstu nodaļā aizpildīt
kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu 2016.gada 15.maijā. Līdzi jāņem
derīgs personu apliecinošs dokuments
un jāsamaksā valsts nodeva 14 euro (Ģi-

menes, kurās ir trīs un vairāk bērnu, tiek
atbrīvotas arī no valsts nodevas).
Sīkāka informācija pa tālr.63107374,
jautājums var uzdot arī e-pastā dzimtsaraksti@kandava.lv
Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas p.i. Maija Liepa

KANDAVAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA
SKOLAS SASNIEGUMI 2015.GADĀ
Basketbolā ir noslēdzies Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas
2015./2016.g.sezonas 1.aplis. Mūsu puišu komandas – U-14,U-15,U-16,U-17
un U-19 vecuma grupās spēlē 2.divīzijā
rietumu zonā.
Pēc pirmā apļa vislabākās sekmes ir
U-14 vecuma grupas komandai, kura
trīspadsmit komandu konkurencē ieņem 2.vietu ar vienpadsmit uzvarām un
vienu zaudējumu, komandas treneris
Ivars Bambis.
U-19 komanda atrodas 6.vietā divpadsmit komandu konkurencē ar četrām uzvarām un septiņiem zaudējumiem, komandas treneris Jānis Bambis.
U-15 komandai 7.vieta vienpadsmit
komandu konkurencē ar bilanci –četras
uzvaras, seši zaudējumi- treneris Ivars
Bambis.
U-16 komandai 6.vieta desmit komandu konkurencē ar četrām uzvarām
un četriem zaudējumiem (Ivars Bambis).
U-17 komandai 6.vieta septiņu komandu konkurencē ar vienu uzvaru un
pieciem zaudējumiem (Jānis Bambis).
Labi sezonu uzsākuši arī U-12 vecuma puiši, kuri trešās kārtas spēlēs cīnīsies par 9.-16.vietu valstī trīsdesmit astoņu komandu konkurencē, viņus trenē
Jānis Bambis. Jaunākās grupas U-10 un
U-11 puiši spēlē „Kāruma kausa „izcīņā
, kur aizvadītas 3.kārtas spēles(treneri
Jānis Bambis, Inga Rozenfelde, Broņislavs Hadaņonoks). Diemžēl neizdevās
pilnībā nokomplektēt meiteņu komandu U-11 grupā , tādēļ starts
„Kāruma kausā” izpalika. Lai arī šīm
meitenēm būtu spēļu prakse, tika noorganizēts Ziemassvētku turnīrs Kandavā ar sešu komandu dalību, kur mūsu
meitenes izcīnīja 5.vietu(treneris Andris
Bambis).
No 8.- 10.janvārim norisinājās mūsu
tradicionālais starptautiskais turnīrs
basketbolā četrās vecuma grupās zē-

niem- 2000.g.dz.,2001.g.,2003.
g.,2004g.dz. Spēles notika visās
Kandavas sporta zālēs un kopējais komandu skaits bija 28 komandas no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Kazahstānas.
Ar vienu komandu startējam arī NEBL turnīrā (U-14),
kur no 15.-17.janvārim aizvadīsim otrā posma spēles Tallinā.
Mūsu vecākās grupas U-19
puiši kopā ar S/K Kandava vīriem spēlē arī Rietumu līgas
turnīrā, kā arī ar divām komandām startējam Kandavas čempionātā basketbolā.
Sekmīgs gads aizvadīts
mūsu jaunajiem vieglatlētiem.
Startējot dažāda reģionālā un
valsts sacīkšu mērogā, vieglatlēti 2015.gadā izcīnījuši septiņdesmit četras dažāda kaluma
medaļas.
Individuāli lielāko medaļu
skaitu- piecpadsmit- izcīnījusi
Agnese Besikirska. Protams,
vērtīgākā ir sudraba medaļa LR
Agnesei Besikirskai aizvadītajā gadā
čempionātā U-14 vecuma gru15 medaļas!
pā, kur Agnese 125 dalībnieču
konkurencē spēja izcīnīt otro
vietu 80m skriešanā ar rezultātu 10.85 U-20 izlases komandas sastāvā arī Eirosek. Vēl jāuzteic Agneses veikums arī pas čempionātā Zviedrijā, kur gan starts
starptautiskās sacensībās šoruden Brno, nebija veiksmīgs, neieskaitīti visi trīs
kur tika izcīnīta augstā 5.vieta tāllēkšanā priekšsacīkšu mēģinājumi.
Divas medaļas LR ziemas čempionāar rezultātu 4.65 un 2.vieta starptautistos
U-18
vecuma grupā arī otram mūsu
kās sacensībās Valgā tāllēkšanā ar rezulMurjāņu
audzēknim Raivim Garozam
tātu 4.59m.
sudrabs
lodes grūšanā ar rezultātu
Vienpadsmit medaļas ir Ievas – Annijas Stepiņas kontā. Pa piecām meda- 14.60m un bronza diska mešanā ar reļām izcīnījuši Mārtiņš Labrencis un zultātu 38.02m. Diemžēl vasaras sezona
Valērija Kuzmicka. Divi LR čempiones Raivim nebija sekmīga, netika izcīnītas
tituli mūsu Murjāņu audzēknei Sandijai godalgotas vietas ne LR vasaras čempioBalandei-Balodei - ziemas čempionātā nātā, ne Jaunatnes Olimpiādē, kaut gan
diska mešanā ar rezultātu 43.68m un cerības bija lielas. Vēl vienu medaļu LR
vasaras čempionātā arī diska mešanā ar čempionātā izcīnīja Sandis Laizāns, virezultātu 44.37m. Sandija startēja U-20 ņam sudraba medaļu 2000m/kav. skrēvecuma grupā. Sandija piedalījās LR jienā ar rezultātu 06:48.31 sek.
BJSS direktors Indulis Matīss

AKTUALITĀTES

15.

ATKLĀJ PUBLISKO SLIDOTAVU KANDAVĀ
9.janvārī, spītējot aukstajam laikam, Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma stadiona teritorijā pulcējās
kupls skaits hokeja spēlētāju un atbalstītāju, lai ar Kandavas kausa izcīņu
hokejā atklātu publisko slidotavu.
Sapnis par slidotavu Kandavā lolots jau sen. Darbi pie tās izveides tika
pabeigti 2015.gada februārī, bet savus
atklāšanas svētkus slidotava piedzīvoja
tikai šogad, pateicoties laika apstākļiem
un iespējai beidzot uz laukuma izveidot
ledu.
Kandavas novada domes priekšsēdētāja Normunda Štoferta savā uzrunā
teica pateicības vārdus visiem tiem, kas
aktīvi līdzdarbojās slidotavas izveidošanā un palīdzēja labajai iecerei realizēties,
kā piemēram, Kasparam Ševčukam, kas
neatteica palīdzību ikdienas darbos un
ir viens no galvenajiem turnīra iniciatoriem.
Pasākuma laikā par ieguldījumu
Kandavas hokeja attīstībā un jauniešu
audzināšanā tika godināts Viktors Batņa, kādreizējais Kandavas radiorūpnīcas
inženieris un Kandavas zemessardzes
rotas komandieris. Tieši Kandavas zemessargu rotai tika uzticēts godpilnais
uzdevums atjaunot Goda sardzi Rīgā
pie Brīvības pieminekļa 1991. gada 18.
novembrī. Šo parādīto uzticību godam

veica Kandavas zemessargu vads toreizējā rotas komandiera Viktora Batņas
vadībā.
Pēc atklāšanas domes priekšsēdētājs
deva startu sacensībām, iemetot laukumā pirmo ripu. Hokeja mačā piedalījās
vairāk kā 50 hokeja aktīvistu - 14 komandas, gan no Kandavas novada, gan
Talsiem un Sabiles. Kuplā skaitā, apmēram simts, bija ieradušies arī hokeja atbalstītāji un interesenti.
1. vietu ieguva komanda “Humors”
no Talsiem, 2. vietā “Varenās pīles” no
Sabiles un 3.vieta komandai “Matkule”.
Pasākuma laikā klātesošie varēja sil-

dīties pie ugunskura ar siltu zupu, tēju
vai kafiju, ko piedāvāja Kandavas uzņēmēja Inga Labecka. Savukārt, turnīra
dalībniekiem, starplaikā starp spraigajiem hokeja mačiem, bija iespēja parādīt
savas prasmes slīdēšanā pa ledu uz vienas kājas. Tas vislabāk izdevās Klāvam
Kiseļevskim no Talsiem, kurš kļuva par
daiļslidošanas konkursa uzvarētāju.
Līga Šupstika
P.S. Publiskā slidotava atvērta līdz
22:00, kad tiks izslēgts apgaismojums.
Slidotava iedzīvotājiem pieejama bez
maksas.

RŪĶU STĀSTI NOVADA MUZEJĀ
13.janvārī Kandavas novada muzeja Mākslas galerijā tika atklāta gadskārtējā Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbu izstāde.
Šoreiz izstādei dots nosaukums
„Rūķu stāsti”. Par to, kāpēc tieši tāds,
izstādes atklāšanā pastāstīja skolotāja Inga Brīniņa. „Gatavojoties izstādei,
mēs atcerējāmies, kādas izstādes šo
gadu laikā bijušas. Pirms diviem gadiem
bija izstāde „Gaidām ziemu”, dedzinājām svecītes to gaidot, bet ziema tā īsti
neatnāca. Pagājušajā gadā izstādes nosaukums bija „Ziemas raksti”, bet atkal
ziemas nebija. Es domāju, ka rūķi to redzēja un uzņēmās ziemu mums atvest.
Tāpēc viņi izstādes darbos stāsta par to,
kas ziemā notiek, kā krīt sniegs, kādas
izskatās sniegpārslas, koki un mežs. Un
īsta ziema ar bagātīgu sniegu šogad ir
atnākusi.”
Kā, atklājot izstādi, pastāstīja Mākslas galerijas vadītāja Lia Kiršteina,
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes no Kandavas publikas ir visvairāk
apmeklētās. Kandavnieki savējos ciena.
„Patiesībā es vienmēr brīnos par bērnu
izdomu, veidojot darbus. Man liekas,

ka tie bieži vien ir pat labāki nekā mūsu
vispāratzīto mākslinieku darbi. Neapstrīdami tur liels nopelns ir skolotājiem
un darbu gaumīgajā izkārtojumā izstāžu
zālē, kas arī ir viņu nopelns.”
Mākslas un mūzikas skolas direktore Maruta Balode uzsvēra, ka atrodoties
šajās telpās, tās viņai vienmēr ir īpašas
sajūtas, jo šī zāle ir piepildīta ar daili,

piepildīta ar gaumīgu, daudzveidīgu
mākslu. „Māksla vienmēr rada īpašu
noskaņojumu. Un es esmu lepna, par to,
ka viss šis krāšņums, kas mājos te veselu
mēnesi, ir tapis Kandavas Mākslas skolā.”
Izstāde būs apskatāma līdz 12.februārim.
Dagnija Gudriķe

16.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

2016.GADA JANVĀRIS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
decembrī reģistrēti 4 jaundzimušie:
Tik silti gaisma krīt,
Rīts atver durvis dienai,
Jums tikai jāļauj sirdī
Tai klusiem soļiem ienākt!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
jubilejās janvāra jubilārus!
Alvīne Kadiķe, Anna Granovska,
Marta Lietiņa, Mirdza Kuģe, Vilma Strazda,
Skaidrīte Atvara,
Lilija Vilcāne, Viesturs Hāferbergs,
Biruta Koroševska, Līvija Borka,
Marija Irēna Birģele, Ņina Birkmane,
Irēna Janukoviča, Maiga Sauleviča,
Svetlana Butkeviča, Guntis Šmelds,
Bogdans Suleimanovs, Dainuvīte Ābele,
Valentīna Kurzemniece, Hugo Jurševskis,
Arturs Noviks, Skaidrīte Celmiņa, Kārlis Ozolnieks,
Vilnis Lēnerts, Laimonis Petrušēvics

Saimons, Laura, Gabriela,
Paula

Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome
Lai Jaunā gadā visa gana,
Lai rīts un vakars līksmi zvana,
Lai netrūkst maizītes un sāls,
Lai laimīte nav viesis tāls!
Veselību, izturību, možu garu un ticību labajam
Jaunajā 2016.gadānovēl
Kandavas novada pensionāru valde

Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet,
Lai vēl ilgi, ilgi mirdz jums zvaigznes,
Darbi veicas, gaišas dienas iet!
Sveicam 55 gadu kāzu jubilejā
Rasmu un Jāzepu Dedilus!
Kandavas novada dome

Darba apģērbu šūšanas uzņēmums SIA “Sakta”
aicina pieteikties darbiniekus ar un bez šūšanas prasmēm,
bet ar vēlēšanos strādāt.
Kontakttālrunis 63123181
“Latvijas Mednieku apmācību centrs” organizē kvalitatīvus
kursus mednieka un medību vadītāja apliecības iegūšanai
brīvdienās Tukumā.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai www.lmac.lv

LĪDZJŪTĪBA
Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
decembrī reģistrēti mirušie:
Tekla Pavlovska
Lidija Bruce
Olga Punte
Erna Ruta Vīnberga
Gunārs Stūre
Dzidra Balode
Alīda Ziņģe
Velta Adlere
Jānis Šulcs

(1920) Kandava
(1940.) Kandavas pagasts
(1934.) Kandava
(1938.) Kandava
(1927.) Kandava
(1929.) Kandava
(1926.) Matkules pagasts
(1927.) Vānes pagasts
(1953.) Zantes pagasts

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
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