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KANDAVAS NOVADS SKOLU JAUNATNES 
DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS

No 6.līdz 12.jūlijam Rīgā norisinā-
jās XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki.

Kandavas novadu šajos svētkos 
pārstāvēja 200 dalībnieku: Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolas 5.-9.klašu 
koris(vadītāja Eva Šepetovska), Kanda-
vas internātvidusskolas 5.-9.klašu koris 
un KIVS zēnu koris(vadītāja Inta Pa-
kalns – Paleja), Kandavas Deju skolas 
1.-2.klašu un 5.-6.klašu dejotāji, Kan-
davas novada jauniešu deju kolektīvs 
„Imuliņa” (vadītājas Andra Eimane un 
Inese Cīrule), kā arī Profesionālās izglītī-
bas kompetences centrs Kandavas Valsts 
lauksaimniecības tehnikums ar saviem 
dejotājiem un dziedātājiem(vadītājas 
Andra Eimane un Sandra Šteinberga). 

Rīgā ielu koncertos savas dejas iz-
dejoja Deju skolas paši mazākie- pirms-
skolas dejotāji, 3.-4.klašu dejotāji(Andra 
Eimane un Inese Cīrule), Vānes pamat-
skolas dejotāji (Andra Eimane). Kanda-
vas novada Zantes pamatskolas dejotāji 

savu sniegumu rādīja skolu ieskaņas 
koncertā Burt(u) Burvība. 

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu izstādē 3.kārtas konkursā piedalī-
jās Cēres pamatskolas skolnieces Paulas 
Hanbergas darbs „Kaķa dziesma”. 

Dziesmu un deju svētki ir nacionā-
lās identitātes, valstiskuma un kultūras 
vērtību simbols. Atbilstoši laika garam, 
tie stiprinājuši tautas pašapziņu un ie-
dvesmojuši nākamās paaudzes veidot 
labāku Latviju. 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki ir lielākie, nozīmīgākie un 
senākie skolu jaunatnes tautas mākslas 
kolektīvu svētki Latvijā. Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku tra-
dīcija aizsākusies 1960. gadā, kad 23. 
jūnijā Rīgā no 178 Latvijas skolām sa-
pulcējās vairāk nekā astoņarpus tūksto-
ši jauniešu. Šie ir svētki, kuros ne tikai 
mācāmies un kopjam mūsu tradīcijas, 
piedalīšanās tajos ir kā balva par neat-

laidīgu darbu 5 gadu garumā. 
Svētkos mēs tiekamies, lai vienotos 

dziesmās un dejās, un tikai kopā mēs 
varam veidot daudzbalsīgas dziesmas 
un skaistus deju rakstus. Mūs neaptur 
ne garie mēģinājumi, ne deju kurpēs no-
berztās pēdas, jo mūs aizrauj tas, ko mēs 
darām, un mēs vēlamies tajā dalīties ar 
visu Latviju un pasauli. 

Kas ir Dziesmu svētku vērtība? 
Tas ir milzīgs spēks, neizprotams 

spēks, kas saved mūs kopā, lai izdziedā-
tu, to ko skaļi nespēj pateikt ne akmens, 
ne koks, ne nams – tas nāk no tautas un 
ar valodu tiek pārmantots no paaudzes 
paaudzē, lai būtu, kas tautu kopā tur.

Paldies visiem Kandavas novada iz-
glītības iestāžu vadītājiem par atbalstu, 
kolektīvu vadītājiem – par izturību un 
pacietību, bērniem – par aizrautību un 
darbošanās prieku! 

Liene Šnikvalde,
 Izglītības pārvaldes metodiķe



2. KULTŪRA

Kā vienu no galvenajiem izdarī-
tajiem darbiem,  gribu atzīmēt SIA 
„Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” jūnija beigās pabeigto projektu  
„Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu re-
novācija Kandavā”  un šo attīrīšanas 
iekārtu atklāšanu. Uzskatu, ka tas ir 
ļoti veiksmīgs projekts, kuru vaja-
dzēja īstenot jau sen! Jaunkandavas 
iedzīvotāji daudzu gadu garumā bija 
neapmierināti ar nepatīkamajām 
smakām, kas traucēja normāli dzīvot. 
Tagad šī problēma ir novērsta. Kopu-
mā projekta īstenošanai būs labvēlīga 
ietekme uz Kandavas pilsētas un no-
vada vidi, ierobežojot potenciālos  tās 

AICINA KANDAVAS MĀKSLAS PLENĒRS

piesārņojuma avotus, kā arī veidojot 
labvēlīgus apstākļus vides un dabas 
aizsardzības prasību ievērošanai. 
Domāju, ka iedzīvotāji to novērtēs. 
Makšķernieki apgalvo, ka Abavas 
upē ap šo rajonu atkal sāk parādīties 
zivis. Grūti pateikt, vai tas ir šī pro-
jekta rezultāts, bet labvēlīgā ietekme 
uz vidi ir nenoliedzama.

Ceru, ka tuvākajās dienās Latvi-
jas Investīciju aģentūrā tiks pieņemts 
lēmums par siltumapgādes projek-
tu, vai īstenojam to vai nē, pārrunas 
notiek jau ilgāku laiku. Šajā projek-
tā paredzēta vienotas siltumapgādes 
sistēmas izbūve Kandavā. Kā centrā-
lā katlu māja tiek plānota Skolas ie-
las katlu māja, viens tās atzars ies pa 
Skolas ielu uz Sabiles ielu, Ozolu ielu, 
pieslēdzot visas daudzdzīvokļu mājas 
un pilsētas vēsturisko centru, otrs 
atzars- no Skolas ielas uz Ķiršu un 
Apiņu ielām un noslēgsies pirmsko-
las izglītības iestādē  „ Zīļuks”. Pat, ja 
šis projekts netiks apstiprināts, esam 
vienojušies ar projektētāju par esošo 
katlu māju rekonstrukciju un jaunu 
siltumtrašu pievadu izbūvi no inter-
nātvidusskolas katlu mājas uz Ķiršu 
un Apiņu ielas daudzdzīvokļu mā-
jām un no Skolas ielas katlu mājas uz 
Mākslas skolu. Viskritiskākā situācija 

ir Ķiršu ielā, kur ir problēmas ar ap-
kures katlu un ir ļoti dārga sašķidri-
nātās gāzes apkure. Laiks skrien vēja 
spārniem un apkures sezona tuvojas, 
tāpēc ar lēmuma pieņemšanu kavē-
ties nedrīkst.

Turpinās sarunas ar Zemkopības 
ministriju par meliorācijas sistēmas 
atjaunošanas iespējām mūsu pašval-
dības teritorijā. 

Tikko aizvadījām XI Latvijas sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, 
kuros ar diviem simtiem dalībnieku 
piedalījās arī mūsu novada skolu kori 
un deju kolektīvi. Esmu patiesi lepns 
par mūsu jauniešu labo sniegumu, 
viņu izturību un spēju saliedēties 
un mobilizēties, pieņemot lēmumu, 
tomēr piedalīties Dziesmu svētku 
gājienā, kas ir viens no emocionālā-
kajiem šo svētku brīžiem. Tas radīja 
vienotības sajūtu, ka mēs visi esam 
kopā, spējot arī neparedzētās situā-
cijās pieņemt atbildīgu lēmumu. Pal-
dies kolektīvu vadītājiem, bērniem, 
jauniešiem un viņu vecākiem, visiem, 
kas piedalījās svētkos!

Lai jums saulaina vasara un laba 
atpūta atvaļinājumu laikā! 

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs
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No 13.-19.jūlijām Kandavā notiks 
ikgadējais Mākslas plenērs „Radošais 
mākslas mirklis”.

„Šogad aprit 20 gadi, kopš Kandavu 
tā  pa īstam  iecienījuši mākslinieki.  Kā 
pastāstīja plenēra aizsācēja  Ilzīte Grīn-
berga, pagājušā gadsimta deviņdesmito 
gadu vidū viņa uz Kandavu uzaicinājusi 
Latvijas Mākslas Akadēmijas mākslinie-
kus.  Tāpēc, var sacīt, ka ar to gadu arī 
aizsākās plenērs. Daudzus talantīgus 
novada un Latvijas māksliniekus Ilzīte 
palīdzējusi iepazīt mums visiem aktīvi 
darbojoties Kandavas kultūras nama 
mākslas galerijā “Vējspārns”. Ilzīti Kan-
davā mīl  un ciena, priecājās  par viņas 
veikumu, neatkārtojamo balss tembru 
un runātprasmi”, tā anotācijā par tuvo-
jošos Kandavas Mākslas plenēru raksta 
tūrisma informācijas centra konsultante 
Anda Štrausa.

„Pateicoties Ilzītes darbībai, mēs, 
Kandavas Tūrisma informācijas  cen-
trā,  Kandavu sākām dēvēt par māksli-
nieku pilsētu,” – sacīja Anda.

Ar pārtraukumiem, Mākslas plenēri 
Kandavā notikuši visus šos divdesmit 
gadus.   2010.un 2011 .gada plenērus 
var saukt par starptautiskiem, jo tajos 
piedalījās arī ārzemju mākslinieki, to te-

lefona sarunā Andai Štrausai pastāstīja 
Ilzīte Grīnberga. 

Ilzītei kļūstot par pensionāri, plenē-
ra vadību uzņēmās jaunā daudzsološā, 
radošā un talantīgā māksliniece, kera-
miķe Linda Romanovska,  kura  nu, jau 
ceturto gadu dzīvo Kandavā.

Šis būs trešais gads, kopš Linda vei-
do šo daudziem saistošo pasākumu - 

plenēru. Plenēra laikā vienmēr Kandavā 
sastapsiet kādu mākslinieku - gleznotā-
ju, keramiķi, �lmētāju, skulptūru  vei-
dotāju, gra�ti zīmētāju vai pat mozaīkas 
salicēju kā tas būs šogad.

Linda dalījās pārdomās par plenēru: 
„Kandavas plenērā var piedalīties gan 
mākslinieki ar ģimenēm, gan vienkārši 
mākslas mīļotāji. Un galvenais ir tas, ka 



3.AKTUALITĀTESKULTŪRA

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU 
RENOVĀCIJA KANDAVĀ

VALDEĶOS UN ZEMĪTĒ UZSTĀDĪTI JAUNI ŪDENS FILTRI

turpinājums 4.lpp.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atklāšanā (Fotogrāfs Vents Dubrovskis)

glezniecības plenērā (ar plenēru cilvēki 
jau pēc termina saprot, ka tā ir gleznoša-
na brīvā dabā) ieviesām dažādu nozaru 
radošās darbnīcas - tēlniecību, kerami-
ku, animāciju, papīra liešanu, gra�ti, 
mozaīku u.c. Es domāju par to, kā ple-
nēra viesus iepazīstināt ar Kandavu caur 
tradīcijām, vēsturi, radošiem cilvēkiem, 
dziesmām, ēdieniem, un par to kā kan-
davniekiem atstāt paliekošas vērtības - 
jaunus apskates objektus, instalācijas un 
citas radošas lietas.” 

Šogad plenēram pieteikušies vairāk 
nekā 40 dalībnieki. Linda gan piebilda, 

ka vietējo šogad pieteikušies pamaz, to-
ties daudz rīdzinieku, ir divas ģimenes 
no Ikšķiles, bijušie kandavnieki no Prei-
ļiem, kā arī dalībnieki no Bauskas, Jel-
gavas, Pastendes, Ķeguma un vēl citām 
vietām. Viņa uzsvēra, ka priecājas par 
to, ka Kandava ar katru gadu kļūst ba-
gātāka ar kādu jaunu interesantu objek-
tu- sienu gleznojumu, gra�ti, instalāciju, 
bet šogad taps mozaīka. 

Kandava jau tāpat ir skaista ar savu 
ainavisko izskatu un, ja pilsētas centrā 
tiek izveidoti savdabīgi mākslinieciski 
apskates objekti, tas ir saistoši vietējiem, 

bet visvairāk tūristiem un pilsētas vie-
siem.

„Domāju, ka būs interesanti, jo 
plenēra programma ir ļoti daudzpusī-
ga. Ceru uz vietējo atsaucību plenēra 
noslēgumā 19.jūlijā, kad plkst. 10:45 
iesim teatralizētā gājienā, kurš sāksies 
pie jaunatklātās mozaīkas sienas Lielā 
ielā 25 un beigsies pie Kandavas novada 
muzeja. Tur būs apskatāma plenērā ta-
pušo darbu izstāde un notiks svinīgs tā 
noslēgums.” - sacīja Linda Romanovska.

26.jūnijā Kandavā, Valteru ielā 5b 
notika SIA „Kandavas komunālie pa-
kalpojumi” īstenotā projekta „Notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija 
Kandavā, Valteru ielā” svinīga atklā-
šana. 

Kandavas iedzīvotāji, kurus pēdējās 
vasarās traucēja neciešamas smakas, ko 
izraisīja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
dūņu baseini, beidzot varēs atviegloti 
uzelpot. Ilggadējā iecere, par veco no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovāciju, 
beidzot ir realizējusies. 

Kā pastāstīja SIA „Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” vadītājs Egils Bariss, 
�ziski un morāli novecojušās iekārtas 
ir nomainītas, ir uzlabota notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu darbība- baseiniem 
iebetonēta jauna pamatne, nostiprinā-
ta baseina starpsiena, kas dos iespēju 
veikt apkopes darbus, nepārtraucot 
tehnoloģiskos procesus, uzstādīta jauna 
apskābekļošanas sistēma, vecie izrūsēju-
šie cauruļvadi un tehnoloģiskās teknes 
nomainītas ar atbilstošiem nerūsējo-
šā tērauda izstrādājumiem, uzlabota 
dūņu atūdeņošanas tehnoloģija, uzstā-
dot mūsdienīgas iekārtas, kā rezultātā 
samazināsies vides piesārņojums un 
notekūdeņu attīrīšana tiks nodrošināta 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Jau šobrīd ir jūtams ieguvums no 
jaunā kompresora, kas krietni samazi-
nājis izmaksas. „Ja iepriekš dienā elek-
trība tika tērēta 500/600 kW, tad šobrīd 
ar jaunajām iekārtām tie ir 300/400 kW. 
Tas ir diezgan būtisks elektrības sama-
zinājums, kas mūsu nozarē sastāda ļoti 

lielu izdevumu daļu,” novērojumos da-
lījās E.Bariss.

Projekta kopējās izmaksas ir 221148 
EUR, no kurām 97611 EUR �nansē Lat-
vijas vides aizsardzības fonda adminis-
trācija.

Līga Zuze 

Jūnija pēdējās nedēļās Valdeķu un 
Zemītes ūdensstacijās uzstādīti jauni 
ūdens �ltri. 

SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” valdes loceklis Egils Bariss pa-
stāstīja ; „Pagājušajā gadā mēs lūdzām 
pašvaldībai ieplānot līdzekļus, lai varētu 
ūdensstacijās Zemītē, Valdeķos un Jau-
dā uzstādīt �ltrus. Budžetā tika rasta ie-
spēja atbalstīt vienu staciju par summu 
15  466.00 EUR. Veicot detalizētu cenu 
aptauju, vienkāršojot stacijas un papil-
dus ieguldot savus līdzekļus, radām ie-

spēju uzstādīt �ltrus gan Valdeķos, gan 
Zemītē. Kopējās izmaksas bija 19 514.42 
EUR (ar PVN). Turpmāk stacijas ūdeni 
sagatavos kvalitatīvi, atbilstoši mūsdie-
nu prasībām. Analīžu monitorings tiek 
veikts reizi ceturksnī visos pagastos. Kā 
pagaidu risinājums, Zemītes ūdens �ltrs 
pēc �ltrējošo elementu nomaiņas, tiks 
uzstādīts Grenčos kā papildus �ltrs.”

SIA „Kandavas komunālie pakal-
pojumi” informē arī par gaidāmajām 
izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu tarifos. Piedāvātais tarifs varētu 

stāties spēkā ar 2016.gada 01. janvāri. 
Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdens-
saimniecības pakalpojumu izmaksu ne-
atbilstību patiesajām izmaiņām.

2015.gada 27.jūnijā Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijai tika 
iesniegts ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu tarifa projekts Kandavas pilsētai, 
Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes un 
Zemītes pagastiem, kas ir aprēķināts sa-
skaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas 2010. gada 12. maija 



4. DOMES LĒMUMIAKTUALITĀTES
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Foto: (no labās) Rihards Bunka, Kristīne Rupeika, Barba Girgensone, 
Astrīda Babāne un Raivis Bušs tikšanās laikā Kandavas novada domē

AR NOVADA NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM TIEKAS 
LATVIJAS JURISTU APVIENĪBA

PAR DOMES SĒDĒ PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM

30. jūnijā Kandavas novada domes 
sēžu zālē notika Latvijas Juristu Ap-
vienības (LJA) tikšanās ar Kandavas 
novada nevalstiskajām organizācijām 
(NVO).

Uz tikšanos bija ieradušies kupls 
skaits Kandavas novada nevalstisko or-
ganizāciju pārstāvju, tai skaitā Politiski 
represēto apvienība, Kandavas novada 
Pensionāru biedrība, Abavas ielejas at-
tīstības centrs, biedrība “Kandavas Part-
nerība”, Jauniešu centrs “Nagla”, Zantes 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība un 
citas. Latvijas Juristu apvienību pār-
stāvēja priekšsēdētājs Rihards Bunka, 
Valdes priekšsēdētāja vietniece Astrīda 
Babāne un Pārstāvju nodaļas locekļi 
Barba Girgensone, Raivis Bušs un Kris-
tīne Rupeika. 

Tikšanās laikā LJA priekšsēdētājs 
Rihards Bunka iepazīstināja ar LJA pār-
stāvjiem, sniedza prezentāciju par orga-
nizācijas darbību, kā arī pastāstīja klāt-

esošajiem par LJA līdzdalību Zolitūdes 
parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
sēdēs un MK/NVO sadarbības memo-
randu un tā iespējām. Tika skatītas arī 
tādas tēmas kā “1991.gada barikāžu da-

lībnieku likums”, uzņēmumu, NVO un 
privātpersonu sagrābšana ar reiderisma 
metodēm Latvijā un citi aktuāli jautāju-
mi.

Līga Zuze

padomes lēmumu Nr. 1/8 “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu aprēķinā-
šanas metodika”. Iepazīties ar tarifu pro-
jektā ietverto vispārpieejamo informā-
ciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus 
un ieteikumus parūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifa projektu lietotājs 
var SIA „Kandavas komunālie pakalpo-

jumi”, „Robežkalnos”, iepriekš sazinoties 
ar SIA „Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” vecāko grāmatvedi Inesi Saliņu pa 
tālruni 63126072.

Priekšlikumus un ieteikumus par ta-
rifa projektu rakstveidā vai elektroniski 
var iesniegt SIA „Kandavas komunālie 
pakalpojumi” „Robežkalni”, Kanda-
vas pag., elektroniski uz e-pasta adresi: 
SIA_KKP@inbox.lv, fakss 63126071, 

kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, 
faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās 
struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: 
sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī 
paziņojuma publicēšanas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

Līga Zuze

Domes sēdē 25.jūnijā tika iz-
skatīts 21 jautājums. Sēdē nepieda-
lījās 2 deputāti – V.V.Dreimanis un 
S.Zvirgzdiņa.

Pieņemti lēmumi:
Par atļauju Pašvaldības mantas un 

īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 
izsoles komisijai organizēt izsoles seko-
jošiem nekustamajiem īpašumiem Kan-
davas novadā: „Zilgmes”, Kandavas pa-
gastā otro izsoli ar augšupejošu soli un 
sākumcenu EUR 9900,00, „Vārpas”, Ze-
mītes pagastā izsoli ar augšupejošu soli 
un sākumcenu EUR 2200,00, „Lauciņi”, 
Zemītes pagastā izsoli ar augšupejošu 
soli un sākumcenu EUR 1300,00 „Incī-
tes”, Zantes pagastā izsoli ar augšupejošu 
soli un sākumcenu EUR 1400,00, „Sal-
miņi”, Vānes pagastā izsoli ar augšup-
ejošu soli un sākumcenu EUR 5800,00, 
kā arī „Mehāniskās darbnīcas”, Zemītes 
pagastā izsoli ar augšupejošu soli un sā-
kumcenu EUR 24000,00.

Par pašvaldības sociālā dzīvokļa 
„Podiņi”-1, Zemītes pagastā izīrēšanu 
Anitai Vanagai, par īres līguma uz paš-

valdības dzīvokli Ozolu ielā 11-19, Kan-
davā pārslēgšanu no Ineses Lejnieces 
vārda uz Jāņa Lejnieka vārdu, kā arī par 
labiekārtota vienistabas dzīvokļa Sabiles 
ielā 8-31A, Kandavā izīrēšanu Airisai 
Ķilpei.

Lietu nodot zvērinātiem tiesu izpil-
dītājiem par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
no [I.K.] par kopējo summu EUR 12,62 
un no SIA [..] par kopējo summu EUR 
490,30.

Izskatīti jautājumi par darījumiem 
ar nekustamajiem īpašumiem

Par adrešu likvidēšanu Kandavas 
novadā, adreses piešķiršanu dzīvoklim, 
kas atrodas ēkā ar adresi „Cerības”, Ze-
mītes pagastā adresi „Cerības”-1, Zemī-
te, Zemītes pagasts, Kandavas novads 
un atļauju sadalīt nekustamo īpašumu 
„Tauriņi”, Cēres pagastā. Vēl tika ap-
stiprināti divi zemes ierīcības projekti 
īpašumiem “Smiltiņi”, Vānes pagastā 
un “Zirnīši”, Vānes pagastā, Kandavas 
novadā.

Precizēti:
Kandavas novada domes 2015. gada 

28. maija saistošie noteikumi Nr.12 
„Grozījumi Kandavas novada domes 
2008. gada 29. maija saistošajos notei-
kumos Nr.8 „Par pašvaldības pabalstu 
Kandavas novada iedzīvotājiem” un 
Kandavas novada domes 2015. gada 28. 
maija saistošie noteikumi Nr.13 „Kārtī-
ba, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona atzīstama par maznodrošinātu 
Kandavas novadā”.

 Apstiprināti:
Domes delegācijas vadītāja 

T.Prodaņuka atskaite par komandējumu 
uz Itāliju (Bucine) no 2015.gada 28.mai-
ja līdz 2015.gada 31.maijam un domes 
priekšsēdētāja N.Štoferta, priekšsēdētā-
ja vietnieka A.Ķieģeļa un izpilddirekto-
ra E.Dudes pārskati par paveikto jūnija 
mēnesī.

Ar domes sēdes protokolu var ie-
pazīties Kandavas novada domes mājas 
lapā www.kandava.lv sadaļā – pašvaldī-
ba- domes sēdes.



5.DOMES LĒMUMI

KANDAVAS NOVADA DOMES 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12

„Grozījumi 2008. gada 29. maija 
Kandavas novada domes saistošajos notei-

kumos Nr. 8 „Par pašvaldības 
pabalstu Kandavas novada iedzīvotājiem”” 

precizēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta

 pirmās daļas 4. un 6. punktu un 43.panta trešo daļu

Izdarīt 2008. gada 29. maija Kandavas no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr. 8 
„Par pašvaldības pabalstu Kandavas novada 

iedzīvotājiem” (turpmāk – noteikumi), kas 
apstiprināti Kandavas novada domes sēdē 
2008. gada 29. maijā (protokols Nr. 5 6.§) 
ar grozījumiem domes sēdēs 2009. gada 27. 
augustā (protokols Nr. 14 18.§), 2010. gada 
30. jūnijā (protokols Nr. 6 3.§), 2013.gada 25. 
septembrī (protokols Nr.13 4.§), 2013.gada 
30. oktobrī (protokols Nr.15 3.§), 2015.gada 
28.maijā (protokols Nr.9 3.§) šādu grozīju-
mu:
Papildināt noteikumus ar 2.3.¹ punktu šādā 
redakcijā:
„2.3.¹  Ar atsevišķu Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūras „Kandavas novada so-

ciālais dienests” Ģimenes nodaļas lēmumu 
brīvpusdienas var tikt piešķirtas ģimenēm, 
kurās ir skolas vecuma bērni un kurām ir 
bērnu audzināšanas problēmas un tās ir 
problēmģimeņu uzskaitē. Brīvpusdienas uz 
laiku var tikt piešķirtas ģimenēm, kurās ir 
skolas vecuma bērni un kurām apgādnieka 
zaudējuma gadījumā (vai ievietojot bērnu 
audžuģimenē) rodas krīzes situācija psiho-
loģisku un/vai materiālu problēmu dēļ. Kan-
davas novada domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada sociālais dienests” Ģime-
nes nodaļa pirms lēmuma pieņemšanas iepa-
zīstas ar katru gadījumu atsevišķi.”.

KANDAVAS NOVADA DOMES 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 
dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Kandavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43 panta 
trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14. panta sesto daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un 
materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsnie-
dzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, per-
sonām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu 
un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atseviš-
ķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene 
(persona)) Kandavas novadā tiek atzīta par 
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novēr-
tējami ģimenes (personas) ienākumi un ma-
teriālie resursi.
2.Ģimenes (personas), kuru deklarētā dzī-
vesvieta ir Kandavas novads, ienākumus un 
materiālo resursu atbilstību šajos noteiku-
mos noteiktajam līmenim novērtē un lēmu-
mu par ģimenes (personas) atbilstību maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
pieņem Kandavas novada domes pašvaldības 
aģentūra „Kandavas novada sociālais die-
nests” (turpmāk – Sociālais dienests).
3.Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam novērtē, pamatojoties uz 
iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā aizpildīto iztikas līdzekļu deklarāciju, 
kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai 
atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – pie-
prasītājs).

II Ienākumu un materiālo resursu novēr-
tēšana
4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie 
resursi, pieprasītājs aizpilda iztikas līdzekļu 
deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kā arī 
iesniedz Sociālajam dienestam dokumentus, 
kas apliecina deklarācijā noteiktās ziņas.
5. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus 
un materiālos resursus atbilstoši normatī-
vajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai 
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 
trūcīgu.
6. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto 
ziņu patiesumu.
7. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā 
sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un paš-
valdību institūciju, kā arī citu juridisko un 
�zisko personu rīcībā esošo informāciju.
(redakcija precizēta domes sēdē 25.06.2015., 
protokols Nr.11 19.§)
III Ienākumu un materiālā stāvokļa līme-
nis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) 
atzīstama par maznodrošinātu
8. Ģimene (persona) atzīstama par mazno-
drošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes 
locekli (vai personas ienākumi) pēdējo trīs 
mēnešu laikā nepārsniedz pusi no tekošā 
gada noteiktās minimālās algas. 
9. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanai. 
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statu-
sa noteikšanai piemēro Latvijas Republikā 
spēkā esošos normatīvos aktus par ģimenes 
(personas) atzīšanu par trūcīgu un atbilsto-
šos Kandavas novada domes saistošos notei-
kumus. 

IV Lēmuma par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu pieņemša-
nas un paziņošanas kārtība
10. Sociālais dienests 10 (desmit) darba die-
nu laikā pēc šo noteikumu II nodaļā minēto 
ziņu saņemšanas paziņo pieprasītājam lēmu-
mu par maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa piešķiršanu vai atteikumu pie-
šķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusu. 
(redakcija precizēta domes sēdē 25.06.2015., 
protokols Nr.11 19.§)
11. Maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss tiek piešķirts:
11.1. uz sešiem mēnešiem – ja kaut viens no 
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darb-
spējīgs vai persona ir darbspējīga;
11.2. uz divpadsmit mēnešiem – ja neviens 
no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav 
darbspējīgs vai persona ir darbnespējīga.
12. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu 
par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusu, pieprasītājs rakst-
veidā tiek informēts par lēmuma pieņemša-
nu.
(redakcija precizēta domes sēdē 25.06.2015., 
protokols Nr.11 19.§)
V Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēša-
nas kārtība
13. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu 
to piešķirt var apstrīdēt Kandavas novada 
domē (Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas no-
vadā).
14. Kandavas novada domes lēmumu par ap-
strīdēto administratīvo aktu pieprasītājs var 
pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

PAZIŅOJUMS 
PAR 2014.GADA 

PUBLISKĀ PĀRSKATA 
APSTIPRINĀŠANU

Kandavas novada domes sēdē 2015.
gada 25.jūnijā tika apstiprināts pašval-
dības 2014.gada publiskais pārskats. Ar 
publisko pārskatu var iepazīties Kanda-
vas novada domes mājas lapā www.kan-
dava.lv sadaļā – pašvaldība - publiskie 
pārskati.

PAR NOMAS LĪGUMIEM

Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus pārbaudīt savus jau noslēgtos nomas 
līgumus, vai tiem nav beidzies līguma termiņš, vai nav jāraksta jauns iesniegums par 
līguma pagarināšanu, jo tas ir jāveic, kamēr līgums vēl nav beidzies (vēlams vienu 
mēnesi pirms termiņa beigām).

Tāpat Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus, kas bez nomas līgumiem iz-
manto pašvaldības zemi sakņu dārziem, ierasties domē vai pagastu pārvaldēs, lai ie-
sniegtu iesniegumus par zemes nomu un noslēgtu zemes nomas līgumu, pretējā ga-
dījumā zeme tiks iznomāta citiem iedzīvotājiem neskatoties uz Jūsu ieguldījumiem.

Zemi izmantojot, lūdzam ievērot zemes īpašumu robežas, neapstrādājot zemi, 
kas atrodas citiem īpašumā, lietojumā un zemi, kas paredzēta ceļu uzturēšanai 
(brauktuvei, nomalei, grāvjiem). Lūdzam ievērot zemes vienību robežzīmes, kā arī 
sekot līdzi tam, lai tās dabā vienmēr būtu atrodamas.



6. AKTUALITĀTES VĒSTURE LAIKABIEDRU ATMIŅĀS

AICINĀM PIEDALĪTIES KONKURSĀ „SAKOPTĀKĀ SĒTA 2015”

PAR LAIKMETU, VIETĀM UN NEAIZMIRSTAMIEM CILVĒKIEM

Cēres pagasta „Sakoptākā sēta 2014” – „Branči”

Kandavas pienotavas direktors 
Augusts ar ģimeni- sievu 

Aiju un dēlu Kasparu

Kandavas novada dome izsludi-
na konkursu „Sakoptākā sēta 2015. 
gadā”. Konkurss noritēs laika posmā 
no 1.jūlija līdz 1.septembrim.

Šī konkursa mērķi ir noskaidrot sa-
koptākās sētas novadā, ieinteresēt un 
iesaistīt Kandavas novada iedzīvotājus 
labiekārtot un sakopt sev piederošos 
īpašumus. Piedalīties konkursā tiek aici-
nātas gan �ziskas, gan juridiskas perso-
nas, kas Kandavas novadā izveidojušas 
skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vie-
tā, lauku sētā, vasaras mītnē, uzņēmuma 
teritorijā vai daudzdzīvokļu mājā.

Galvenā balva- vienas dienas eks-
kursija pa Latviju 2016. gadā.

Ekskursija 2014. gada konkursa uz-
varētājiem 06.08.2015 uz Cēsīm-Pārg-
aujas novadu.

Pieteikšanās konkursam no 1. līdz 
15. jūlijam Kandavas novada domē vai 
pagastu pārvaldēs.

Konkursa komisijas vērtēšana no-
tiks:

16.07.2015- Cēres pagasts, Kanda-
vas pagasts, Kandava

21.07.2015- Vānes pagasts, Matku-
les pagasts

22.07.2015- Zemītes pagasts, Zan-
tes pagasts

Konkurss tiek organizēts jau kopš 

1996. gada. Tā mērķis sekmēt novada 
teritorijas sakopšanu, iedzīvotāju un 
uzņēmēju atbildību par savu teritoriju 
sakārtošanu, veicināt sakoptāko sētu 
pieredzes pārņemšanu un celt novada 
iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par 
savu sētu, pagastu, pilsētu un novadu.

Pieteikumus konkursam var iesniegt 
māju īpašnieki, pagastu atbildīgās sek-
retāres, konsultatīvās komisijas un to 
locekļi.

Parasti konkursā tiek izvirzītas no-
minācijas:

- viens sakoptākais uzņēmums katrā 
pagastā;

- viena daudzdzīvokļu māja un trīs 
individuālās mājas katrā pagastā;

- viens uzņēmums, viena daudzdzī-
vokļu māja, trīs individuālās mājas pil-
sētā.

Ar konkursa „Sakoptākā sēta 2015. 
gadā” nolikumu iespējams iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.kandava.
lv sadaļā – Sākums. 

Atmiņas… atmiņas. Tās mūs sais-
ta ar pagātnes notikumiem, kas bieži 
iespiedušies prātā daudz spilgtāk nekā 
tagadnē notiekošais. Atmiņas ir tās, ko 
atņemt nevar.

„Kandavas Novada Vēstneša” iepriek-
šējos numuros publicējām novadnieces 
ilggadējās Kandavas internātvidusskolas 
direktores Aijas Blittes stāstījumu par 
1944. – 1945.gadu. Šajā avīzes numurā 
viņas atmiņas par pagājušā gadsimta 60 
gadiem un Kandavas internātskolu.

Drīz pēc augstskolas beigšanas Aija 
Blitte kļūst par kurzemnieci- dodas līdzi 
vīram uz Ventspili, kur viņš nosūtīts dar-
bā.

Ventspils
Sešdesmito gadu sākumā mans vīrs 

sāk strādāt par Ventspils pienotavas gal-
veno inženieri. Latvijas Lauksaimniecī-
bas akadēmijā viņš ir ieguvis inženiera-
pārtikas tehnologa specialitāti. Augusts 
ir vispusīgs piensaimniecības lietpratējs 
un pamatoti lepojas ar augstākās izglī-
tības izcilnieka sarkano diplomu. Bet 
man, viņa kundzei un mazā Kaspara 
mammai, pilsētā pie jūras ir pat divas 
darbavietas. Tā galvenā ir pamatdarbs 
pagarinātās dienas grupā Pļavas ielas 
2. septiņgadīgajā skolā. Bet trīs dienas 

nedēļā rīta pusē mācu latviešu valodu 
Ventspils Medicīnas māsu skolā krievis-
ki runājošu meiteņu grupās. 

Darbs Medicīnas skolā man ir īpaši 
tuvs un interesants. Īstenībā tas kļūst 
par manas jaunības neparasto veiksmes 
stāstu. Topošās mediķes ir čaklas un at-
bildīgas, būt kopā ar manām skolniecēm 
nozīmē arī sevi vispusīgi bagātināt. Īpaši 
pozitīva ir viņu vēlme labprāt iemācīties 
pareizu latviešu valodu.

Interesants un darbīgs šajā izglītības 
iestādē ir pasniedzēju kolektīvs. Pro-
fesionālās specialitātes māca Ventspils 
slimnīcu un pārējo medicīnas iestāžu 
ārsti. 

(Viņi mums, jaunajām kolēģēm, ie-
māca arī katru starpbrīdi eleganti un ar 
mēru malkot dabīgo ka�ju…)

Vispārējo vidējo izglītību pasniedz 
dažādu mācību priekšmetu speciālisti, 
bagāta ir iestādes mācību bāze. Skola le-
pojas ar savu labo slavu.

Mūsu ģimene Ventspilī ir kļuvusi 
par savējiem. Īpaši mūs iepriecina nesen 
jaunuzceltajā mājā piešķirtais plašais 
dzīvoklis…

Kandava
1963.gadā mūsu ģimenes galva no 

Ventspils tiek pārcelts darbā par Kan-

davas pienotavas direktoru. Un ģimene, 
protams, seko viņam.

Pirmie pārsteiguma mirkļi diezgan 
ātri pārvēršas par prieku. Kandava- 
Kurzemes Šveice! Arī Vidzeme ir tuvāk- 
mani vecāki, tur esošais plašais augļu 
dārzs. Pozitīvās iespējas gandrīz tā uz-
reiz nevar nemaz aptvert. Tomēr doma 
ir pārliecinoša- viss notiek uz labu!

Kopā ar centīgiem savas darba jo-
mas profesionāļiem jaunais Kandavas 
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Pirmais internātskolas direktors Kārlis Ēdelnieks (pirmās rindas vidū) 
skolas 20.gadu jubilejā. (1978.) 

pienotavas direktors Abavas krastā eso-
šo pienotavu izveido par vienu no labā-
kajiem daudznozaru pārtikas uzņēmu-
miem Latvijā. Kandavas pienotavā strā-
dā tādi prasmīgi sava aroda meistari kā 
Edgars Ziedkalns- viens no labākajiem 
meistariem un kvalitatīvas produkcijas 
ražotājiem un viņa domubiedri - Ras-
ma Gardoviča, Elfrīda Fokerote, Rita 
Krūmiņa, Leokādija Brice, Laimonis 
Štoferts, Māris Koškins, Jānis Āboliņš, 
Milda Druķe, Ingrīda Damberga un vēl 
citi. Pats direktors šajā piensaimniecības 
veiksmīgajā darba vietā strādā 29 ga-
dus. Pienotavas izcilā produkcija ar savu 
nemainīgo kvalitāti ilgstoši mazpilsē-
tas Kandavas vārdu dara zināmu visas 
valsts pārtikas ražošanas nozarē. 

Kandavas piens, Kandavas krējums, 
Kandavas sviests, Kandavas biezpiens, 
Kandavas saldējums- tās vienmēr ir pie-
prasītas delikateses ar augstu pievienoto 
vērtību. Šīs produkcijas kvalitāte ilgus 
gadus ir nemainīga. (Kandavas pienota-
va tika slēgta 1998.gada 20.jūlijā, darbu 
zaudēja visi 34 tās strādnieki. Pienotavas 
ēkas tika nojauktas 2012.gadā un tagad 
tās vietā atrodas veikals-noliktava ”La-
bais”.) 

Kandavas internātskola
Toreiz braucot pa Ventspils- Rīgas 

šoseju gar Kandavu, no vairāku kilo-
metru attāluma kalna virsotnē varēja 
saskatīt jaunu celtni ar mirdzošiem lo-
giem. 

Tā 49 gadus ir mana darba vieta - 
Kandavas internātskola.

Jaunuzceltā Kandavas internātsko-
la patiešām atgādina gaismas pili. Šajā 
izglītības iestādē pirmos 11 gadus pēc 
dibināšanas(1957.- 1968.) par direktoru 
strādā Kārlis Ēdelnieks (1923.- 2003.). 
(Viņš saņēmis vairākus apbalvojumus no 
kuriem augstākais ir Triju Zvaigžņu or-
denis). Viņš ir izcils ģeogrā�jas skolotājs 
un veiksmīgs skolvadības speciālists. 
Darba pieredzi guvis Jelgavā un Dobelē. 
Reizēm it kā pietrūkst labo vārdu, ar ko 
raksturot jaunuzceltās skolas drosmīgo 
vadītāju un priekšā esošo tālo, slavas ap-
vīto ceļa gājēju…

Kārlis Ēdelnieks kļūst par audzēkņu, 
skolotāju un darbinieku saimes vieno-
tāju un veidotāju. Viņš ir ieguvis Kan-
davas pilsētas pozitīvo vērtējumu. Viņa 
stāja, manieres un inteliģence atver visas 
durvis un sniedz vajadzīgo atbalstu. 

Savu direktoru atzinīgi vērtē kolēģi. 
Viņu darba atdeve ir skolas attīstības pa-
mats. 

Pateicoties Kārlim Ēdelniekam, 
Kandavas internātskolā (tā viņš pa pu-
sei nopietni, pa pusei smejot mēdza 
sacīt) strādā Latvijas labākie skolotā-
ji- Andrejs Āboliņš, Rute Besere, Le-
ontīne Bērziņa, Zigrīda Bullīte, Vizma 
un Alfreds Brauni, Gaida un Laimonis 
Ģiguļi, Arta Kreislere, Rasma Leitarte, 

Velta un Ernests Lapiņi, Dzidra Pēter-
sone, Zigrīda Poriņa, Biruta Rācenāja, 
Rihards Tauriņš, Inta un Viktors Vītoli 
un vēl citi (minētie pedagogi ir sākotnējie 
sešdesmito gadu internātskolas skolotāji, 
kuru talantu, centību un dažādas vērtī-
gas prasmes augstu vērtēja pirmais sko-
las direktors Kārlis Ēdelnieks). Direktors 
ir pratis nokomplektēt savu komandu, 
kas strādā ar ļoti lielu pašatdevi. Visi ap-
zinās, ka internātskolā ir nepieciešama 
radoša noteiktība, dotā vārda turēšana, 
humāna stingrība, skaistuma izpratne 
un asprātība.

Jā! Asprātība prot vienot. Labs hu-
mors palīdz sirsnīgi sadzīvot. Tas viss 
no katra prasa daudz intelektuāla darba, 
bet internātskola ar šāda veida darbību 
aizraujas.

Bez skolotājiem un internāta au-
dzinātājiem skolā strādā daudzskaitlīgs 
tehnisko darbinieku personāls. Viņi ir 
neatņemama skolas darbības sastāvdaļa, 
kas savas darba stundas dažkārt neskai-
tīdami, veido reālu internātskolas prak-
tiskās dzīves pamatu. Mūsu izglītības 
iestādē īpaši nozīmīga ir skolas inven-
tāra prasmīga lietošana un saudzēšana. 
Pie mums visas telpas vienmēr ir gaumī-
gas un parocīgi sakārtotas.

Internātskolā dažādos saimniecis-
kajos posteņos 18 gadus ir strādājis šīs 
jomas speciālists, kolēģu un audzēkņu 
autoritāte Staņislavs Klindžāns. Pēc teh-
niskās izglītības iegūšanas viņš ir aug-
stas kvali�kācijas praktisko darbu meis-
tars, kā arī plaša pro�la metālapstrādes 
speciālists- mākslinieks. Gaumīgs telpu 
un apkārtnes noformētājs. Piecus gadus 
viņš internātskolā ir direktora vietnieks 
saimnieciskā darba jomā. Būdams dar-
bīgs un atsaucīgs Klindžāna kungs ir 
arī aktīvs sabiedriskais darbinieks gan 
skolā, gan pilsētā – īpaši ielu komitejas 
darbā. Kandavas iedzīvotāji trīs sasau-
kumus uztic Staņislavam Klindžānam 

pašvaldības deputāta pienākumus. Pil-
sētas domē viņa darbība ir pārliecinoša 
un radoša. Ar savu spilgto un atsaucīgo 
personību, aktivitātēm sabiedrības labā 
viņš novadnieku vidū vienmēr ir uzska-
tīts par vienu no godājamiem Kandavas 
pilsoņiem. 

Spilgtu cilvēku paraugs veido par 
personībām arī internātskolas audzēk-
ņus.

Skolā ir populārs teiciens:
„Atceries! Tu taču esi no Kandavas 

internātskolas!” 
Tādejādi Kārļa Ēdelnieka skolas va-

dības laiks internātskolā visiem ir īpašs. 
Ar skolas sākuma veiksmi lepojas visi, 
to atceras un novērtē. 

Pirmajos 10 gados ieliktie gudrības 
pamati vēlāk skolu pārvērš par Maska-
vas Kurčatova Atom�zikas Augstskolas 
sadarbības partneri. Kopējā darbība ir 
daudzveidīga un rezultāti priecē.

Internātskolā audzēkņi padziļināti 
apgūst eksaktos mācību priekšmetus. 
Audzēkņiem ir apbalvojumi valsts mā-
cību olimpiādēs. 

Galvaspilsētas Jaunatnes sporta ko-
mitejas speciālisti iepazīstas ar skolotāja 
Andreja Āboliņa izcilo darba pieredzi.

Sporta skolotājas Gaidas Ģigules 
sarīkojumu deju pāri Kandavas inter-
nātskolu un īstenībā visu Latviju pārstāv 
dažādu republiku lielāko pilsētu viesiz-
rādēs un festivālos. 

Īpaši uzteicama ir Kandavas inter-
nātskolas prasme kopt un pilnveidot sa-
vas skaistās tradīcijas. 

Tās ir - neaizmirstamie salidojumi, 
svinamo dienu oriģināla norise, emo-
cionālie skolas izlaidumi, kolēģu un au-
dzēkņu īpaša godināšana un daudzi citi 
pasākumi visai skolas saimei.

Kopt prieku- arī tā ir Kandavas in-
ternātskolas devīze.

Aija Blitte 
2015.gada 16.jūnijs
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JĀŅUGUNĪS PIECDESMIT GADU GARUMĀ…

Pašā zāļu vakarā pirms piecdesmit 
gadiem, 1965.gada 23.jūnijā, gredzenus 
mija kandavnieki Genovefa un Haralds 
Oši. Tikos ar Zelta kāzu gaviļniekiem, 
lai uzzinātu viņu kopīgā mūža gājumu, 
atziņas par dzīvi un nodzīvoto mūžu.

Mūsu sarunas sākumā Genove-
fa, rādot bildīti ar kaķi, kurš vēro peli, 
prasa, lai es pasakot, ko šie abi domājot. 
Apmulstu no tik pēkšņa jautājuma, bet 
Genovefa saka, ka tā esot viņas mīļākā 
bilde, kurā ietverta viņas dzīves jēga- kā 
labi un mierīgi nodzīvot dzīvi, kas ir 
pārsteigumu, negaidītu likstu un pār-
baudījumu pilna. „Zini, kādas vētras 
dzīvē nāk, ne jau viss ir zelts, kas spīd! 
Ir gan sniegi, gan lieti, gan viss pārējais! 
Šajā mazajā bildītē ietverta visa dzīves 
jēga. Es esmu tā mazā pelīte, bet dzīve-
tas lielais runcis. Kā prast sadzīvot ar to, 
ko dzīve piedāvā, kā prast atrast labāko 
risinājumu dažādajās situācijās?!”- reizē 
smejot un tajā pašā laikā pavisam no-
pietni saka Genovefa. 

Kad lūdzu Genovefu izstāstīt savas 
iepazīšanās stāstu ar Haraldu, viņa do-
mās atgriežas savā bērnībā Latgalē, kas 
nav bijusi viegla, jo jau desmit mēnešu 
vecumā Genovefa zaudējusi mammu 
Moniku, kas nomirusi ar piena dru-
dzi. Ģimenē bijuši četri bērni- māsas 
Janīna un Monika, brālis Vladislavs un 
viņa - jaunākā. Tēvs Ādolfs, pēc mātes 
nāves, viens nav spējis aprūpēt bērnus 
un saimniecību, tāpēc jau drīz vien at-
kal apprecējies. Viņa otrajā laulībā pie-
dzimusi meita Veneranda. Māsu Janīnu 
paņēmis audzināt Genovefas mammas 
brālis Jānis, kas dzīvojis Aizdzirē. Kad 
Genovefai bijuši kādi 13 gadi, Janīna, 

kas pēc skolas beigšanas dzīvojusi Kan-
davā, paņēmusi viņu pie sevis. Genovefa 
sākusi mācīties 4.klasē skolā Kandavā. 
Šeit viņa ar Haraldu arī satikušies pirmo 
reizi. Haralds pastāsta, ka ir iedzimtais 
kandavnieks, dzīvojis kopā ar vecākiem 
Feliciju un Kārli un māsu Elzu, šajā 
pašā mājā, kurā viņi ar Genovefu dzīvo 
vēl šobaltdien. Haralds bijis Genovefas 
klases biedrs divarpus gadus, ko viņa 
toreiz pavadījusi Kandavā. Tieši tāpat 
kā tagad, skolā notikušas balles. Sporta 
zālē („Vēl šodien atceros, pie sienas bija 
Georga Veinberga diplomdarbs- glezna 
ar zirgu un arāju”, tā Genovefa) viņu 
klasesbiedrs Strazdiņš Viktors spēlējis 
klavieres un visi dejojuši. „Puiši lūdza 
meitenes, Haralds bieži aicināja mani, 
jau tolaik es esot viņam patikusi. Tā arī 
dancojām, un dancoja viņš labi. Bet īstā 
draudzība sākās vēlāk”. 

Kā jau tas dzīvē mēdz notikt, apstākļi 
piespieda Genovefu atgriezties savā bēr-
nības pusē- Latgalē, Sutru pamatskolā, 
kuru viņa pabeidza. Pēc skolas beigša-
nas, apmēram deviņpadsmit gadu vecu-
mā, Genovefas krustmāte, kas ar ģimeni 
dzīvoja Rīgā, paņēma viņu pie sevis uz 
Rīgu. „Lai tiktu prom no kolhoza, man 
vajadzēja iestāties kādā skolā, ko arī iz-
darīju. Iestājos audēju skolā, kura deva 
izziņu, ka mācīšos pie viņiem, jo bija ne-
pieciešams Rīgas pieraksts. Patiesībā jau 
nemācījos, bet tūlīt sāku strādāt.” 

No 1955. līdz 1963.gadam Genove-
fa strādājusi Rīgas radio rūpnīcā, aktī-
vi iesaistījusies pašdarbībā. Dziedājusi 
rūpnīcas korī, kuru vadījis diriģents 
Jānis Brants. Genovefa rāda bildi, kurā 
viņa redzama Bārtas novada tautas tēr-

pā pirms 1960.gada lielajiem Dziesmu 
svētkiem, kuros piedalījusies kopā ar 
sieviešu kori” Līga”. Viņai vēl saglabā-
jusies 1960.gada Dziesmu svētku dalīb-
nieka nozīmīte ar 66. numuru, kas esot 
viņas dzīves laimīgais cipars. 

Kad 1963.gadā Kandavā atklāja Rī-
gas radio rūpnīcas �liāli, māsa Monika, 
kas dzīvoja Kandavā, aicinājusi arī Ge-
novefu uz šejieni. Tobrīd Genovefa strā-
dājusi radio darbnīcā, profesijā, ko bija 
labi apguvusi. Viņi gatavojuši radio rai-
dītājus un uztvērējus priekš kuģiem no 
a līdz z. Kandavā Genovefa ieradusies 
1963.gada rudenī. Haralds tikko kā bijis 
atnācis no trīs gadu dienesta bruņotajos 
spēkos. „Atkal satikāmies. Ballēs šad tad 
padancojām, bet tāda cieša draudzība 
vēl neveidojās.” Tā pa īstam esot saska-
tījušies Jaungada ballē 1964. -1965.gada 
mijā. Haralds esot bijis kautrīgs uz iepa-
zīšanos un amizieri, bet tajā ballē uzaici-
nājis viņu ar draudzeni uz bufeti, cienā-
jis ar kūkām, dejojuši, uz mājām pavadī-
jis, ilgi sarunājušies un tā arī draudzība 
iesākusies. Savā dzimšanas dienā, kas ir 
10.februārī, Haralds aicinājis Genovefu 
iepazīties ar saviem vecākiem un nu jau 
viss bijis tā pa īstam.

 Laulāties izdomājuši Līgo vakarā un 
tā arī visu mūžu, nu jau piecdesmit ga-
dus, katrs Jāņu vakars esot arī viņu kāzu 
jubilejas vakars. Haralds esot bijis smuks 
puisis(to arī kāzu bildē var redzēt). Kā-
zas bijušas ļoti lustīgas, šefpavāres pie-
nākumus uzņēmusies Haralda mamma 
kopīgi ar radinieci Vilmu. Muzikanti, 
trīs skolotāji no Talsiem spēlējuši mājas 
otrajā stāvā, logi bijuši vaļā un kāzinie-
ki dancojuši laukumā mājas priekšā uz 

Genovefa un Haralds Oši 
1965.gadā

Tādu Haraldu satika Genovefa 
1964.gadā

Genovefa 1960.gadā Bārtas tautas 
tērpā pirms Dziesmu svētkiem Rīgā
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PIRMAIS KURZEMES NOVADPĒTNIEKS
No 1691. līdz 1695.g. Vānes privāt-

baznīcā par mācītāju strādāja Samuels 
Rānejs, kuru var uzskatīt par pirmo zi-
nāmo novadpētnieku Kurzemē. Viņa 
darbi sniedz ieskatu arī 17.gs. vēstures 
izpētes savdabībās. 

S. Rānejs bija Gramzdas mācītāja 
dēls, un kopš 1679.g. studēja Kēnigsber-
gas universitātē, bet vēlāk – Vitenbergā, 
kur 1683.g. ieguva �lozo�jas maģistra 
grādu, aizstāvot vēl nebijušu pētījumu 
par kuršiem antīko autoru darbos. Ne-
daudz vēlāk viņš kopā ar Seces mācītāju 
Johanu Ruprehtu sacerēja dzejoli par 
godu savas māsas Elizabetes laulībām, 
kas tika iespiests uz tanī laikā populāra-
jām veltījumu lapiņām. 

1688.g. brīvkungs Jakobs Frīdrihs 

fon Ketlers S. Rāneju aicināja par mā-
cītāju uz Griezi, kur Kurzemes galma 
mācītājs Holenhāgens viņu introducēja 
jeb iesvētīja amatā. Pēc Griezes sekoja 
darbs Vānē, no kurienes viņš 1695.g. 12. 
janvārī pārcēlās uz Mežmuižas un Ku-
kuru draudzi tagadējā Saldus novadā. 
Šīs draudzes mācītāja meitu Doroteju 
Hedvigu viņš bija apprecējis jau 1691.g.. 

S. Rānejs šīszemes gaitas beidza 
1740.g. 22. augustā. Savu mantu viņš jau 
bija zaudējis parādu dēļ, un beigās no tās 
bija atlicis tikai lielais grāmatu krājums. 
Mācītāja sirdslieta bija ģenealoģiskie 
pētījumi, bet viņš ievāca arī citus mate-
riālus par Kurzemes vēsturi. Mantojumā 
viņš atstāja daudzus ar roku rakstītus 
sējumus ar vēsturiskām piezīmēm, kā 

arī ziņām par Kurzemes dzimtām un 
to ģenealoģiskajām tabulām. Šie darbi, 
ko izmantoja un augstu vērtēja 18.gs. 
vācbaltiešu vēsturnieks J. Gādebušs un 
dzejnieks G. Kitners, gāja bojā Sesavas 
mācītājmuižas ugunsgrēkā, izņemot 
pāris sējumus, ko tobrīd bija paņēmis 
ģenerālis Līvens. 1910.g. šie rokrakstu 
sējumi glabājās Rīgas pilsētas bibliotēkā, 
bet to tālākais liktenis nav noskaidrots.

Mācītāja iesūtītie materiāli par vil-
kačiem un burvestībām Kurzemē iz-
raisīja veselu diskusiju par Kurzemes 
zemes un iedzīvotāju īpašībām. Šie ma-
teriāli 1728.g. tika nopublicēti viena no 
ievērojamākajiem Eiropas dabaszināt-

nebēdu, visa Kandava skanējusi. Ga-
rāmgājēji un kaimiņi cienāti ar alu un 
citiem kāzu labumiem. Kad jautāju, vai 
arī papardes ziedu kāzu naktī atraduši, 
Genovefa smejot atbild, ka droši vien- 
jā. Ģimenē gan esot tikai viena meita 
Arnita un mazdēls Olafs. Haralds saka, 
ka visu mūžu bijis strādīgs, tagad ve-
cumdienās veselība pieklibojot, esot ļoti 
sievai pieķēries. Genovefa 29 gadus no-
strādājusi Kandavas radio rūpnīcā, no 
turienes pensijā aizgājusi. „Ja man tagad 
paprasītu un parādītu shēmas, es visu 
varētu pastāstīt. Darīju visus darbus, ko 
vajadzēja. Mūs jau toreiz rūpnīcā dažā-
dos darbos norīkoja. Kur tevi pieliek, tur 
jāstrādā. Visas profesijas bija jāiemācās.” 

Haralds savas darba gaitas sācis jau 
mucu cehā, uz kura bāzes vēlāk rūpnī-
cas �liāle veidojās. Vēlāk galdniecībā un 
citos darbos rūpnīcā strādājis. Pirms ar-
mijas Haralds beidzis maiznieka kursus 
un strādājis Kandavas maizes ceptuvē. 
„Man pat avīzes raksts „Brokastīs svai-
ga maize” ar viņa bildi, kurā viņš maizes 
kukuļus veido, vēl saglabājies”, -tā Geno-
vefa. 

Genovefai ir daudz hobiju, kas dzī-
vi iepriecina un gaišāku dara- mūzika, 
dziesma, šūšana, fotografēšana un bilžu 
krāšana. Ar šūšanu savā laikā piepelnī-
jusies, kad grūti materiālie apstākļi bi-
juši. Daudz braukāts un ceļots gan pa 
bijušo Padomju Savienību, pa Latviju, 
kaimiņu republikām, būts arī ārzemēs- 
divas reizes Polijā, tolaik Čehoslovākijā, 
Federatīvajā un Demokrātiskajā Vācijā. 
Pārsvarā ceļojot abi kopā ar Haraldu. 
Bijusi pat tālajā Arhangeļskā, kad māsas 
dēls precējies. 

Genovefa pētījusi arī savas dzimtas 
saknes, izrādās, tas ir viens no viņas 
daudzajiem hobijiem. Dzimtas saknes 
nāk no Polijas. „Te ir mana tēva tēva 
radu raksti, viņš bija Surgunts Ādolfs 
Geronima dēls,- rādot savāktos mate-

riālus un divus dzimtas ģerboņus, stāsta 
Genovefa - Vēsturiskā Grīnvaldes kau-
ja, kurā piedalījies arī kāds no Surgun-
tiem, notika 1410.gadā, bet ģerboņus 
uzvarētājiem piešķīra trīs gadus vēlāk. 
Sarakstā, kam piešķirti dzimtas ģerboņi, 
ir arī mūsu uzvārds- Surgunts, un lūk, 
arī ģerbonis. Mani senči nāk no senas 
muižnieku dzimtas. Mans vecvectēvs no 
otras puses bija Aleksandrs Vasiļevskis, 
viņš bija Babinovskas foļvorkas(poliski- 
muiža) muižkungs. Viņa dzimta kopā ar 
divām citām -Borhiem un Viborgiem- 
cēlusi Pasienes baznīcu. Tās portālu 
rotā visu trīs dzimtu ģerboņi. No mūsu 
dzimtas viena atzara(Aleksandra Va-
siļevska brāļa dēla dzimtas koka) nācis 
arī keramiķis Evalds Vasiļevskis, „Pūd-
niku skūlas” dibinātājs un vadītājs, un 
priesteris Andris Vasiļevskis. Genovefa 
stāsta, ka dzimtas izpētes vēsturiskie 
materiāli ņemti no Krakovas un Varša-
vas arhīviem Polijā, tos no poļu valodas 

tulkojusi un sakārtojusi vēsturniece, 
�loloģe Antoņina Bojarinova Kandavā 
2011.gadā, materiālu izpētē iesaistot arī 
vēl citus speciālistus. Genovefas māsa 
Veneranda piedalījusies dzimtas koku 
pētījumu konkursā, ko pirms dažiem 
gadiem organizēja Kandavas novada 
muzejs. 

Tagad, kad abi jau gados, dzīve rim-
ta kļuvusi. Tomēr Genovefa aktīvi seko 
kultūras dzīvei Kandavā, apmeklē teāt-
rus un koncertus, novada muzeja pasā-
kumus, kopj savu piemājas dārzu un pu-
ķes, cenšas saglabāt gaišu skatu uz dzīvi.

 „Kādu nu Dievs mums mūžu iede-
vis, man, kā bāra bērnam iesākumā tas 
grūts ir bijis, tādu esam centušies go-
dam nodzīvot. Laulībā ar Haraldu jau 
piecdesmit Jāņi nosvinēti. Tā kopā esam 
nosirmojuši.” 

Pie Ošu ģimenes viesojās
Dagnija Gudriķe 

Genovefa un Haralds Oši 2015. gadā
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ATKAL REDZAMA KANDAVAS TILTA PANORĀMA

niekiem, Breslavas ārsta un Ķeizariskās 
Leopolda akadēmijas locekļa Johana 
Kanolda krājumā ”Kuriozas un derīgas 
piezīmes par dabu un mākslu”, kas 1726. 
– 1729.g. tika izdots Budisinā. Pirms 
tam J. Kanolds bija izdevis mēnešrakstu 
par pasaules medicīnas, dabaszinātņu 
un mākslas jautājumiem vairāk nekā 30 
numuros, kas, saīsināti saukts Breslavas 
krājums, bija plaši pazīstams vāciski la-
sošo izglītoto ļaužu vidū.

S. Rānejs pārstāvēja kopš 16.gs. iz-
platīto viedokli, ka burvestības Kurze-
mes zemnieku vidū pastāv un ir izplatī-
tas. Bez materiālu kristiskas izvērtēšanas 
viņš iesūtīja no citām personām dzirdē-
tus stāstus, par kuru atbilstību īstenībai 
viņš bija pārliecināts. Breslavas krājumā 
tika iespiesti vairāki stāsti, kas it kā noti-
kuši Mežmuižas un Gramzdas apkārtnē. 
Liela daļa informācija bija iegūta tiesās 
no buršanā apsūdzētiem zemniekiem. 
Tā Mežmuižas muižkungs sašāvis vilku, 
kas uzbrucis muižas zirgam, bet neilgi 
pēc tam savās mājās pārradies smagi 
ievainots zemnieks un drīz pēc tam no-
miris. Viņa zobos atrasta zirga spalva, 
kādēļ bijis skaidrs, ka zemnieks ir vil-
katis. Citi vilkaču stāsti vēstīja par mežā 
sastaptu vilku, kurš mežsargam skaidrā 
latviešu valodā teicis: ”Kūm, nešauj, ne-
būs labi”, un par kāda cietumā ieslodzīta 
zemnieka garu, kurš miega laikā pārce-
ļojis vilkā un saplosījis muižas aitu. Bur-
vestību stāsti vēstīja par pīrāgos iebur-

tām čūskām, kas pēc pīrāgu apēšanas 
nomocījušas burvja ienaidniekus, kā arī 
čūskām un krupjiem, kas zaguši pienu 
no kaimiņu govīm un nesuši savai saim-
niecei. 

S. Rāneja uzskatam pamatoti opo-
nēja pats J. Kanolds, kurš iesūtītās ziņas 
kvali�cēja kā slimīgas fantāzijas augļus 
vai tiesas veiktas spīdzināšanas rezultā-
tu, turklāt nopublicēja kāda Kurzemē 
pabijuša ”mācīta ceļotāja” rakstu, kur 
ar piemēriem tika izskaidrots, ka ziņas 
par Kurzemes vilkačiem un citām bur-
vestībām ir cēlušās no seniem zemnieku 
nostāstiem

J. Kanolda krājumos spilgti atspo-
guļota kurzemnieka tēla atainotāju ne-
gatīvā un pozitīvā vērtējuma sadursme, 
kur turklāt iezīmējas pozitīvā vērtējuma 
uzvaras sākums, jo Kurzemes zemnieku 
tumsonība un burvestības Eiropas lite-
ratūrā turpmāk tika pieminētas vien re-
tumis un garāmejot.

17.gs. pētnieku darba metodes spilg-
ti atklājas S. Rāneja maģistra darbā, kas 
aizstāvēts 1683.g. oktobrī Vitenbergā. S. 
Rānejs bija pirmais pētnieks, kurš pie-
vērsās ziņām par kuršu cilti seno grie-
ķu un romiešu autoru darbos. Jāatzīst, 
ka vienīgā sakarība, ko viņš izmantoja, 
lai identi�cētu kuršus, bija fonētiskā lī-
dzība kuršu un citu cilšu nosaukumos, 
kas bija minēti gan antīko, gan vidus-
laiku un jauno laiku hronikās un trak-
tātos. Vēl 18.gs. pēc līdzīga principa 
tika izvirzīta versija, ka latvieši cēlušies 

no latiņiem, jo nosaukumi skan līdzīgi. 
Mācītājs Jānis Steiks 20.gs. sākumā iro-
nizēja, ka šādi latviešu pēdas var atrast 
visās pasaules malās, minot piemērus, 
ka Odesas nosaukums cēlies no latvie-
šu jūrasbraucēju sauciena, saožot krastā 
desas smaržu: ”O, desa!”, vai Ņujorkas 
nosaukums – no latviešu kuģotāju sacītā 
pēc piestāšanas: ”Nu, Jurka, kāp malā!”

Saskaņā ar S. Rāneja veidoto sakarī-
bu ķēdi starp cilšu nosaukumiem un an-
tīko autoru ziņām, kurši cēlušies no sar-
mātiem, kas dibināja kolonijas Eiropā, 
no kurām lielākā bija Venedija. Venedi 
ir tie paši aisti un kurši, saukti arī par 
Chariones, kas no Venēcijas apkārtnes 
aizceļojuši uz ziemeļiem. Par venedu, 
kas ir arī tie paši vandaļi vai ģermāņi, 
dzīvesvietu Kurzemē liecinot Ventspils 
(Windau) nosaukums. S. Rānejs par 
venedu jeb kuršu atzaru uzskatīja arī 
antīko ģeogrāfu minētos Curiones vai 
Corybantes, kas dzīvojuši Krētā. 

Neraugoties uz teoriju fantastisku-
mu, jāatzīst, ka S. Rānejs bija pirmais 
pētnieks, kurš pievērsa uzmanību kuršu 
izcelsmei. Daļēji īstenībai atbilst viņa 
pamanītā sakarība starp vendiem un 
Kurzemi. Saskaņā ar jaunākajiem ar-
heoloģiskajiem pētījumiem, Kurzemē 
dzīvojušie vendi bija somugru, nevis 
ģermāņu cilšu grupas piederīgie.

Agris Dzenis
Kandavas novada muzeja 

vēsturnieks

Iebraucot Kandavā no Rīgas puses 
skatam atkal paveras viens no Kandavas 
pilsētas simboliem- vēsturiskais akmens 
tiltu pār Abavu. Pēdējos gados Abavas 
palieņu pļavas blakus Abavas ielai bija 
aizaugušas ar krūmiem un tilts nemanot 
pazudis no ainavas. Pateicoties Latvijas 
Vides aizsardzības fonda un Kandavas 
novada domes atbalstam no krūmiem ir 
attīrītas pļavas pilsētas centrā teritorijā 
ap veikalu Maxima un pļavas starp Kū-
rorta ielu un Abavas upi pie Kandavas 
burtiem Sabiles virzienā.

Interesants atklājums ir bebru ne-
darbi pašā pilsētas centrā pie Abavas 
upes Abavas ielā. Tur ir izveidojies liels 
dūksnājs un tā atbrīvošana no krūmiem 
un aizauguma pašreiz nav iespējama. 
Abavas senlejas viens no lielākajiem 
dārgumiem ir bioloģiski vērtīgie zālāji. 
Pateicoties Abavas senlejas palienu pļa-
vu projektam, kāda maza daļa no tiem 

ir atkal atjaunoti un var saukties ne vairs 
par krūmāju, bet par zālāju.

Projektu “Abavas senlejas palieņu 
pļavas” īstenoja Abavas ielejas attīstības 
centrs laikā no 1. aprīļa līdz 30.jūnijam. 

Kopumā no krūmiem attīrīti 13,90 ha 
pļavu, atstājot tikai lielos kokus un krū-
mus gar pašu upi.

Projekta vadītāja Iveta Piese
28396830
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PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
13. - 19. jūlijs 
Mākslas plenērs Kandavā.  Kandavas 
novada muzejā

17. jūlijā 
19:00 Nīderlandes pirātu kora  “DE 
STORMVOGELS” koncerts. Ieeja: 
EUR 3,00. Kandavas brīvdabas estrāde 
“Ozolāji”

18. jūlijā 
Matkules pagasta svētki un sporta 
svētki “Nāc kulē”. Matkules kultūras 
namā 
10:00 Burvju mākslinieki; 
16:00 Koncerts - M.Egliens, D. Lūri-
ņa- Egliena 
Sportiskas aktivitātes gan lieliem, gan 
maziem. 
Sīkāka informācija pa tel. 29198283 
(Agnese) un tel. 29457272 (Andris).

18. jūlijā 
Grenču ciema svētki un sporta svēt-
ki. Grenču ciemā Zemītes pagastā 
16:00 Strazdes amatierteātra izrādes 
“Tracis bučas dēļ” un “Gatavošanās 
Eirovīzijai”.  Ieeja: bezmaksas. Grenču 
ciema centrā pie “Ziedkalnu” mājām

17:30 Igaunijas Senioru (Eiropas 
deju) deju kopu koncerts. Ieeja: bez-
maksas. Grenču ciema centrā pie “Zied-
kalnu” mājām 
18:00 - 20:00 Netradicionālās sporta 
aktivitātes un piepūšamā atrakcija 
sadarbībā ar Kandavas sporta klubu. 
Grenču ciema centrā pie “Ziedkalnu” 
mājām un sporta laukumā 
21:00 Zaļumballe kaltes “Akots” svaru 
mājā. Spēlē “Leišmales Jānīši”. Apmeklē-
tājiem draudzīgais līdzmaksājums EUR 
2,00/ no personas.  
Sīkāka informācija pa tel.  26527265 
(Ērodeja) un 29457272 (Andris).

18. jūlijā 
19:00 Tautu apvienības “Varavīksne” 
Draugu saiets. Dalības maksa EUR 
2,00 Valdeķu kultūras namā. Pieteikties 
pa telefonu 29483948 (Irina).

19. jūlijā 
11:00 - 20:00 Senioru (Eiropas) deju 
kopu starptautisks festivāls “Dejas 
zem ozolu cepurēm” Kandavas Pro-
menāde, Kandavas brīvdabas estrāde 

“Ozolāji”. 
11:00 - 12:15  Meistarklase Senioru 
dejās - Vācu senioru deju repertuārs. 
Vadītāja Laimdota Andersone. Mērķ-
auditorija: Festivāla dalībnieki un visi 
interesenti. Vieta: Kandavas Promenāde 
14:00 - 17:00 Radošās darbnīcas sa-
darbībā ar Kandavas novada Amat-
niecības centru. Mērķauditorija: Festi-
vāla dalībnieki un visi interesenti. Vieta: 
Kandavas Promenāde 
15:00 - 16:00 Meistarklase Senioru 
dejās - dejas sēdus. Vadītāja Laimdota 
Andersone. Mērķauditorija: Festivāla 
dalībnieki un visi interesenti. Vieta: Kan-
davas Promenāde 
18:00 – 20:00 Festivāls “Dejas zem 
ozolu cepurēm”. Vieta: Kandavas brīv-
dabas estrāde “Ozolāji”. Laipni lūgti visi 
interesenti skatīties! Ieeja - BRĪVA.

Festivālā piedalās Senioru (Eiropas) deju 
kolektīvi no Latvijas un Igaunijas, izde-
jojot dažādas šī žanra dejas un veidojot 
jaunus sadraudzības kontaktus. Aicināti 
visi interesenti! Sīkāka informācija pa 
tel. 26527265 (Ērodeja).

24. jūlijā 
22:00 Deju maratons. Ieeja: EUR 3,00. 
Kandavas Promenādē

28. jūlijā 
15:00 Atbalsta seminārs Zantes pagas-
ta audžuģimenēm. Semināru vadīs psi-
holoģe A.Grūbe. Zantes kultūras namā

30. jūlijā 
10:00 - 17:00 “Elegant Optics” piedā-
vājums - bezmaksas redzes pārbaude 
un iespēja iegādāties brilles. Kandavas 
kultūras namā

1. augustā 
Ikgadējie ielu svētki - Vecpilsētas lau-
kums. Kandavas Vecpilsētas laukumā. 
Sīkāka informcija pa tel. 63122789. 
10:00 Vānes pagasta svētki. Vānes at-
pūtas parks “Spāres”. 
Saimnieču dižošanās, svētku koncerts, 
radošās darbnīcas, ziedu paklāju veido-
šana, koncerts (Vānes ev. lut. baznīcā). 
Sīkāka informācija pa tel. 25651845 vai 
63155073. 
13:00 Draugu saiets (senioriem). Val-
deķu kultūras namā 
21:00 Svētku balle. Spēlē grupa “Koka 

ikarus” (Aizpute). Vānes pagasta estrādē 
2. augustā 
Vānes pagasta sporta svētki. Sporta 
aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Vā-
nes atpūtas parkā “Spāres”. Sīkāka infor-
mācija pa tel. 29457272 (Andris).

8. augustā 
11:00 Floristikas nodarbība. Aicinātas 
ģimenes ar bērniem. Projekta “Darām 
kopā Kandavā!” ietvaros. Kandavas no-
vada Amatnieku biedrības telpās (Kan-
davā, Talsu ielā 11 (otrajā stāvā)). Sīkā-
ka informācija pa tel. 26113310. 
19:00 Amigo Dzintara dziesmu va-
saras tūres koncerts - balle. Koncertu 
vada: Velga Vītola un Juris Hiršs. Kan-
davas brīvdabas estrādē “Ozolāji”.  
Pēc koncerta lustīga zaļumballe ar gru-
pām “Klaidonis” un “Zvaigžņu lietus”. 
Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji”. 

14. augustā 
18:15 Pļavas mācības nodarbība (re-
ceptes, tējas). Aicinātas ģimenes ar bēr-
niem. Projekta “Darām kopā Kandavā!” 
ietvaros. Kandavas novada Amatnieku 
biedrības telpās (Kandavā, Talsu ielā 11 
(otrajā stāvā)). Sīkāka informācija pa 
tel. 26113310.

14. - 16. augustā 
Kandavas novada sporta svētki. PIKC 
Kandavas Valsts lauksaimniecības teh-
nikuma stadionā. Sportiskas aktivitātes 
individuālajos un komandu sporta vei-
dos. Sīkāka informācija pa tel. 29457272 
(Andris).

IZSTĀDES

19.06. - 31.08. Fotoizstāde “Tirgus 
laukuma stāsts”. Kandavas novada 
muzejā

14.07. - 01.09. Genādija Gorohova 
gleznu izstāde. Kandavas kultūras 
nama izstāžu zālē “Vējspārns”

15.07. - 27.07. Jubilejas izstāde 
“Rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei 
- 75”. Kandavas pilsētas bibliotēkā

Līdz 29.08. Kandavas novada Amat-
niecības centra gleznošanas studijas 
dalībnieku darbu izstāde, Valdas Sir-
mās rotas. Kandavas novada muzejā
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No 3. līdz 5. jūlijam Valmierā un Cē-
sīs norisinājās Latvijas Jaunatnes vasaras 
Olimpiāde, kurā piedalījās arī sportisti 
no Kandavas novada. 

Kopumā Olimpiādē  piedalījās 2637 
sportisti no 83 pašvaldībām. 

Lai arī medaļas šoreiz gājušas secen, 
tomēr mūsu sportisti uzrādījuši savām 
spējām atbilstoši labus rezultātus. Šogad 
lielākās cerības tika liktas uz Raivi Garo-
zu, kuram prognozēja iekļūšanu pirmajā 
trijniekā lodes grūšanā, tomēr šīs sacen-
sības mūsu sportistam neatnesa cerēto 
medaļu. Raivis Garoza ieguva 5.vietu 
lode grūšanā (12.85m). 

Kandavas novadu olimpiādē kopu-
mā pārstāvēja 7 vieglatlēti: Raivis Ga-
roza, Dana Marta Grauzermane, Emīls 
Zlaugotnis, Kristaps Kristers Ozols, Ma-
riss Ķēniņš, Armands Tarāsovs un Kris-
ters Goldmanis.

Labākie rezultāti: Raivis Garoza 
7.vieta diska mešana (34.62m); Kris-
ters Goldmanis 18.vieta 100m skrējie-
nā (rezultāts 12.19s); Armands Tarā-
sovs 20.vieta 100m skrējienā (rezultāts 
12.23s); Mariss Ķēniņš 31.vieta 400m 
skrējienā (rezultāts 1:00.66); Kristaps 
Kristers Ozols 32.vieta 400m skrē-
jienā (rezultāts 1:00.77); Dana Marta 

Kandavas novada sportistu delegācija

Mūsu komanda sacensībās Jēkabpilī Sandija Balande-Balode pēc apbalvošanas

SANDIJAI BALANDEI-BALODEI VĒL VIENA ZELTA MEDAĻA

Zelta medaļu LR čempionātā viegl-
atlētikā 28.jūnijā Jēkabpilī izcīnīja Kan-
davas novada BJSS/MSĢ audzēkne San-
dija Balande-Balode, startēdama junio-
ru grupā. Sandija uzvarēja diska mešanā 
ar rezultātu 44.36 metri. Kaut gan Sandi-
jai neizdevās izpildīt normatīvu startam 
Eiropas U-23 čempionātā( normatīvs ir 
46 metri), viņa ir iekļauta Latvijas izlases 

komandā un startēs Eiropas U-23 čem-
pionātā Tallinā. Šī bija jau trešā medaļa 
LR čempionātos, ko izcīnījuši Kandavas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas viegl-
atlēti. Vēl gribu atzīmēt Kristas Danke-
res izcīnīto 4.vietu trīssoļu lēkšanā U-16 
vecuma grupā (U-16 un juniori sacen-
tās vienlaicīgi 27.un 28.jūnijā Jēkabpilī), 
sasniedzot jaunu personisko rekordu 

10.78 metri. 
Vēl sacensībās junioru grupā startē-

ja Arvis Štoferts, Edgars Selezens, Dāvis 
Bērsons, Elvis Freimanis, Rūdolfs Kun-
kulbergs.

 U-16 grupā - Dana Grauzermane, 
Valērija Kuzmicka, Estere Vītola, Elīza 
Fārenhorste, Līva Besikirska. Treneri 
A.Gross un I.Matīss. 

Indulis Matīss

MŪSĒJIE LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDĒ

Grauzermane 18. vieta lodes grūšanā 
(9.96m).

Olimpiādē par sportiskāko Latvijas 
pašvaldību tika atzīta Rīga, kuras pār-
stāvji olimpiādē kopumā ieguva 167 
medaļas – 72 zelta, 44 sudraba un 51 

bronzas medaļu. 2. vietu un 88 medaļas 
izcīnīja Daugavpils novada sportisti, sa-
vukārt 3. vietā ierindojās Jūrmala ar 46 
medaļām.

Līga Zuze
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Senioru deju kopa „ Alianse” 

DEJAS ZEM OZOLU CEPURĒM

19.jūlijā Kandavā notiks Senioru 
deju festivāls „Dejas zem ozolu cepu-
rēm”. 

Senioru deju festivālu organizē Lat-
vijas Senioru deju Apvienība sadarbībā 
ar Kandavas novada domi un novada 
Kultūras pārvaldi. Festivāla galvenie no-
tikumi risināsies Kandavas sirdī „Ozolā-
ju” estrādē, bet brīvajā laikā pasākuma 
dalībnieki un viesi apmeklēs Kandavas 
novada muzeju un baudīs Amatniecības 
centra viesmīlību. 

Festivālam Kandavā pieteikušās 24 
deju kopas no Latvijas un divas no Igau-
nijas, kopā 342 dalībnieki. 

Lai sagatavotos šim svarīgajam pa-
sākumam jau 7.februārī Kandavas no-
vada Valdeķu ciemā notika Kurzemes 
zonas Senioru deju kopmēģinājums. 
Kopmēģinājumā, kas ilga četras stun-
das tika izdejotas un precizētas tās de-
jas, kas visiem kolektīviem būs kopīgas 
lielajā festivālā. Ciemos bija ieradušies 
kolektīvi no Matkules, Sabiles, Saldus, 
Jaunlutriņiem, Brocēniem, Priekules un 
Zemītes. Pēcpusdiena pagāja radoši un 
interesanti, jo deju starpbrīžos tika de-
monstrētas �lmiņas par šo deju virzienu 
ārzemēs un skatīti ārzemju kolektīvu 
deju izpildījumi. Šīs dejas tieši tādā iz-
pildījumā, kā mūsu kolektīvi, dejo gan 
Ziemeļvalstīs, gan Vācijā, Francijā, gan 
pat tālajā Brazīlijā. 

Mazliet no senioru deju tapšanas 
vēstures

Deju skolotāju Ilzi Tutu Vācijā pa-
gājušā gadsimta sešdesmitajos gados ie-

dvesmoja vīramātes ieteikums izveidot 
dejas vecākajai paaudzei, kurās valdītu 
partneru līdztiesība un nebūtu sarežģīti 
soļi. Tā radās senioru deja – īpašs dejas 
žanrs, kas ievēro gados vecāku cilvēku 
vajadzības, nodrošinot viņiem �zisku 
un emocionālu labsajūtu. Tam raksturī-
gi īpaši satvērieni un soļi, kas izveidoti, 
ņemot vērā mediķu, tajā skaitā sporta 
ārstu ieteikumus. Senioru dejas tiek vei-
dotas no dažādu tautu deju motīviem 
un senām balles dejām, bet ir arī jaunas, 
oriģinālas horeogrā�jas. Īpaša tās forma 
ir deja sēdus, kas paredzēta cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.

2006. gadā ar moto “Ne tikai dzīvei 
piešķirt gadus, bet gadiem – dzīvi” tika 
nodibināta Latvijas Senioru deju apvie-
nība. 

“Senioru deju var uzskatīt par reha-
bilitācijas formu, kas palīdz nostiprināt 
veselību, kā arī veicina savstarpējo sa-
skarsmi. Svarīgi rūpēties par vecākiem 
ļaudīm piemērotiem soļiem, mūzikas 
ritmu un tempu, kā arī nodarbības il-
gumu, lai deja sagādātu viņiem prieku 
un neradītu lieku sasprindzinājumu” 
sacījusi Latvijas Senioru deju apvienības 
vadītāja Laimdota Andersone.

Uzziņa
*  Pirmā senioru deju kopa Latvi-

jā, Madonā “Madonas dāmas” dibināta 
1999. gadā.

* Latvijas Senioru deju apvienībā 
(LSDA) pulcējas 676 dalībnieki un 44 
kolektīvi, no kuriem 24 dejotāji ir vecāki 
par 80 gadiem.

* LSDA 2011. gadā ir uzņemta 
Starptautiskajā Senioru deju asociāci-
jā un 2012. gadā Ziemeļvalstu Senioru 
deju asociācijā.

* Tradicionāli LSDA pasākumi ir 
“Vizbuļu putenis” Ogrē, starptautiskais 
senioru deju festivāls “Puķu balle” Jūr-
malā, kā arī novadu svētki Saldū, Sigul-
dā, Rēzeknē un Bauskā.

Ieskats festivāla norisē Kandavā
Festivāls Kandavā 19.jūlijā plānots 

visas dienas garumā, bet jau sestdien 
18.jūlijā Grenču ciemata svētkos kon-
certu sniegs igauņu deju kolektīvi no 
Rakveres un Hījumā. Viņi piedalīsies arī 
ciemata sporta svētkos un vakara ballītē. 

Svētdien, 19.jūlijā no rīta puses no-
tiks deju kopu mēģinājumi vakara liela-
jam pasākumam. Ap dienas vidu festi-
vāla dalībnieki baudīs vecpilsētas šarmu 
un piedalīsies radošajās darbnīcās. No 
plkst.11:00 līdz 12:00 Promenādē no-
tiks meistarklase „ Vācu senioru dejas”, 
bet no 15:00 līdz 16:00 meistarklase „ 
Dejas sēdus”, abas meistarklases vadīs 
Latvijas Senioru deju apvienības vadī-
tāja Laimdota Andersone. Vakarā plkst. 
18: 00 visi pulcēsies uz festivāla galveno 
pasākumu- koncertu „ Dejas zem ozolu 
cepurēm” brīvdabas estrādē „ Ozolāji”. 

Atliek vien sarunāt ar „augstākiem 
spēkiem”, lai sūta labu laiku, ne pārāk 
siltu, ne pārāk aukstu un galvenais- bez 
lietus!

Pasākuma koordinatore novadā-
Ērodeja Kirillova



14.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
jubilejās jūlija 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 “Tipogrā�ja UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 14.07.2015.

LĪDZJŪTĪBA

Vladimirs Andrejevs 
(1946.) Kandava

Antoņina Smeltere 
(1949.) Kandava

Tamāra Šaranova 
(1931.) Kandava

Juris Krecers 
(1942.) Jūrmala

Izsakām dziļu līdzjūtību 
tuviniekiem!

Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
jūnijā reģistrēti mirušie:

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
jūnijā reģistrēti 10 jaundzimušie

Enija, Karlīna, Keita, Laura, 
Nanija, Aleksis, Eduards, Marsels, 
Ralfs, Raimonds Dēvids

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2015.GADA JŪLIJS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Mēdz sacīt, ka gadi uz priekšu ejot,
Nes līdzi sev dažādas bēdas,
Bet man gribas teikt, ka gadi šie
Atstāj dvēselē mirdzošas pēdas-
Te prieks ar skumjām kopā vijies,
Ik mirklis, ko mācīties licis.

Biruta Buharde, Tatjana Lāce, 
Leonora Grīnberga, Teodors Krūmkalns, 

Ilmārs Aleksandrs Bullis, Janīna Smilgina, 
Arnolds Belerts, Ilmārs Veisbuhs, Zilvija Vāvere, 

Olga Kulmane, Velga Peremeža, 
Eleonora France, Arnis Ozols, Millija Kupše, 

Jadviga Usa, Mirdza Kreicberga, Daila Eimane, 
Gaida Dūniņa, Vilhelmīne Dzērve, 

Arnis Zauers, Valdis Meiers, Leonīda Ivanova, 
Visvaldis Buņģis, Mārtiņš Jansons, 

Adīna Zihmane, Aivars Fībigs, Ruta Cine, Vlad-
imirs Troņins, Rūta Riekstiņa, 

Karmene Rudzone, Daina Māra Irša, 
Līvija Genēviča, Lilija Lormane, Jāzeps Ceičs, 
Viesturs Bērics, Kārlis Rožkalns, Daina Pole, 

Elga Špēra, Gaida Meinerte

Mēdz sacīt, ka gadi uz priekšu ejot,

Iedzīvotāju ievērībai!
Kandavas novada sociālās palīdzības dienests aicina iedzī-

votājus, kuri paņēmuši lietošanā tehniskos palīglīdzekļus, 
īpaši kruķus, un kuri tos vairāk neizmanto, atgriezt tos at-
pakaļ sociālajā dienestā. Ja nepieciešams transports, ar kuru 
atvest tehniskos palīglīdzekļus uz sociālo centru, lūdzam zva-
nīt pa telefonu 63182063.

Atvainojamies par nepilnīgo informāciju 
jūnija mēneša izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”. 

KNIF labdarības akciju „Bumbu rallijs” 
atbalstīja arī veikals „Edis-3” Kandavā. 

TIEK ORGANIZĒTA EKSKURSIJA

Aicinām pievienoties ekskursijā „Izzini Jelgavu” 
sestdien, 15.augustā. 

Maršruts: Skudru staļļi, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas 
tornis, Jelgavas pils, Hercoga kapenes, Lieldimzēni, pilsētas 
apskate ar autobusu, savvaļas zirgi. Izbraukšana no Vānes 
7:30, no Kandavas TIC 7:50, no Tukuma ledus halles 8:20. 
Cena 28 eiro. Cenā ietilpst transports, gidu pakalpojumi, ie-
eja apskates objektos. 

Sīkāka informācija pa tālruni 26151106 Sarmīte.

1.augustā
14:00 Variebas kapi Vānes pagastā
15:00 Aizupes kapi Vānes pagastā
15:00 Pavārkalna kapi Zemītē
16:00 Kanduru kapi Grenču ciemā

16.augustā
13:00 Andziņu kapi
14:00 Vecciema kapi
15:00 Korģeļciema kapi
16:00 Raibāju kapi

KAPU SVĒTKI KANDAVAS NOVADĀ
23.augustā
12:00 Baznīcas kapi Kandavā
13:00 Jaunkandavas kapi (vecajā daļā)

14:00 Cikundes kapi
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
16:00 Elku kapi


