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Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Lāčplēša dienas atzīmēšana

9.novembrī
Lāčplēša dienas skrējiens Kandavā
10.novembrī
12:00 Piemiņas plāksnes atklāšana
Lāčplēša ordeņa kavalierim pulkvežleitnantam Jānim Briedim pie Cēres pamatskolas. Autobuss uz Cēri aties 11:30
no Depo laukuma
11.novembrī
14:00 Filma “Ievainotais jātnieks”–
ieeja brīva – Zemītes tautas namā
15:00 “Lāčplēsis – tautas stipruma
un garīguma simbols”. Saruna ar vēstures zinātņu doktoru Andri Tomašūnu –
Kandavas novada muzejā
17:00 Lāčplēša dienas lāpu gājiens –
pulcēšanās pie Kandavas novada muzeja. Gājiens: Ķiršu iela – Lielā iela – Talsu

iela – Promenāde. Atceres brīdis Promenādē
18:00 Lāčplēša dienas lāpu gājiens
uz piemiņas vietu pie ozola. Pulcēšanās
pie Zantes pamatskolas
21:00 Lāčplēša dienas balle ar grupu
“Kurbads”. Ieeja 3,– eiro. Kandavas kultūras namā

Valsts svētku atzīmēšana

17.novembrī
12:00 Svētku pasākums – Cēres pamatskolā
18:00 Valsts svētkiem veltīts koncerts – piedalās pagasta amatiermākslas
kolektīvi – Zemītes tautas namā
19:00 Koncerts “Mana Latvija”–
Zantes kultūras namā
22:00 Svētku balle – Spēlēs Ojārs
& Gints. Ieeja 5,– eiro. Zantes kultūras
namā

18.novembrī
14:00 Ekumeniskais dievkalpojums
– Kandavas ev. lut. baznīcā
16:00 Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai veltīts pasākums – apbalvošana, koncerts. Kandavas kultūras namā
18:00 Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svētku
koncerts. Piedalās Vānes sieviešu vokālais ansamblis “Par to…” un Zantes
jauktais koris – Vānes ev.lut. baznīcā
20:00 Svētku koncerts “Soļi pasaulē”– ar pašdarbnieku piedalīšanos. Matkules kultūras namā
22:00 Balle. Spēlē grupa “Līdzsvars”.
Ieeja 5,–eiro. Matkules kultūras namā

Par apbalvojumu piešķiršanu LR proklamēšanas 99.Gadadienā
Kandavas novada apbalvojumu piešķiršanas komisijas
sēdē 26. oktobrī tika nolemts piešķirt apbalvojumus Latvijas
Republikas proklamēšanas 99. gadadienā sekojošiem novada
iedzīvotājiem:
KANDAVAS NOVADA PATEICĪBA
Aijai Kārņupai – tūrisma pakalpojumu sniedzējai
Baibai Aleksīnai – Kandavas Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta ārsta palīdzei
Anitai Gailei – Zantes pamatskolas skolotājai
Ērikai Millerei – Kandavas Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta ārsta palīdzei
Aivaram Pabērzam – Kandavas NMP palīdzības punkta operatīvā transporta līdzekļa vadītājam
Anitai Nikolajenko – Kandavas internātvidusskolas skolotājai
Mārītei Grīnhofai – Kandavas sociālās pansijas aprūpētājai
Igoram Zaļevskim – sporta entuziastam
Reinim Štofertam – SIA “Priedaine N” katlu iekārtu operatoram

Ilzei Celmai – Cēres pagasta zemniecei
Veronikai Ragauskai – Zemītes pagasta pensionārei
KANDAVAS NOVADA GADA LABDARIS
Ljugarnas Lauvu klubam (Gotlande, Zviedrija)
KANDAVAS NOVADA GADA UZŅĒMĒJS
Ivo Immermanim – Zemītes pagasta uzņēmējam
KANDAVAS NOVADA GADA LEPNUMS
Lindai Romanovskai – māksliniecei keramiķei
KANDAVAS NOVADA GODA PILSONIS
Mamertam Vaivadam – bijušajam Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktoram.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā š.g. 18.
novembrī plkst. 16:00 Kandavas kultūras namā.

Izgaismo savu Latviju Promenādē!
Aicinām iedegt sveces Latvijas kontūrā Kandavas Promenādē 11.un 18.novembrī pēc svētku pasākumiem
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AKTUALITĀTES

Esiet sveicināti patriotu mēnesī!
Lāčplēša dienas priekšvakarā līdz
pat Valsts svētku izskaņai, kad apzināti vai gluži neviļus mēs vairāk pārdomājam savas zemes un tautas nākotni,
gribas izvērtēt: “Ko es, mani draugi,
kolēģi vai ikviens no mums esam paveikuši sava pagasta, pilsētas, novada
vai valsts labā?!”
Rezumējot aizvadīto mēnesi un
darbos esot jau nākamajā, ar milzīgu
gandarījumu varu atzīmēt, ka ir paveikts gluži vai neiespējamais – izcīnīts valsts finansējums internātskolai,
jo bez tā mūsu skolas pastāvēšana

būtu apdraudēta. Bija brīdis, kad vairs
neticējām, ka to panāksim, bet ar neatlaidību un kopīgiem spēkiem, tas ir izdevies. Esam sadzirdēti varas gaiteņos,
ir izdevies pārliecināt Saeimas deputātus un politiķus. Nu priekšā vesels gads,
lai strādātu pie tā, lai šo finansējumu
paturētu arī turpmāk. Ļoti liela nozīme
ir politikai un savstarpējām attiecībām
valdības aprindās. Kad saņēmu ziņu par
Cēres ceļa būvniecības darbu pārlikšanu uz 2019. gadu, steigā “āvu kājas” uz
Rīgu. Pēc divām dienām saņēmu ziņu
no Satiksmes ministrijas parlamentārā
sekretāra E.Tavara, ka 2018.gadā, kad
pavasarī būs noslēgusies tehniskā ekspertīze, tiks sludināts iepirkums un
uzsākti būvniecības darbi.
Runājot par paveikto - pilsētā un
katrā pagastā ir kāds mazumiņš veikuma. Pilsētā beidzot nodotas ekspluatācijā siltumtrases, Sabiles ielai uzklāts
asfalta segums. Protams, varam runāt
par šo objektu kvalitāti, bet tā tiek vērtēta. Beidzot noslēgusies Mākslas un
mūzikas skolas būvniecība un finiša
taisnē – poliklīnikas remontdarbi. Ierīkots apgaismojums Valteru ielas galā.
Šajā mēnesī ceram pabeigt arī drošības
videonovērošanas kameru izvietošanu. Cērē pabeigta gājēju celiņa izbūve
uz veikalu, kas nebija paredzēta nekādos plānos un tika uzsākta pirms vēlēšanām. Gājēju celiņa labiekārtošanas
darbu 1. kārta noslēgusies arī Zantē.
Veikti labiekārtošanas darbi Zemītē
KNIF projektā “Dari pats”. Sāpīgāk ar
darbiem Vānē, kur kultūras namā sabo-

jājies apkures katls un steidzīgi nepieciešams jumta remonts, tādēļ nākas
meklēt papildus finansējumu.
Man ir milzīgs prieks, ka ar nelieliem līdzekļiem mūsu pilsēta ir ietērpta svētku drānās, un arī Ziemassvētku
rotājumi būs nedaudz savādāki. Par
to paldies māksliniecei Baibai Rullei,
kura strādā pie mākslinieciskās koncepcijas, lai veidotos vienots, gaumīgs
un vecpilsētai atbilstošs stils. Paldies
arī visiem palīgiem, kas idejas īsteno.
Sākot ar mazumiņu, ar laiku nonāksim pie efektīva rezultāta. Prieks, ka
ne tikai ar idejām, bet arī ar reālu darbošanos, aizvien vairāk piepulcējas
kandavnieki, kas vēlas pilsētu un novadu padarīt skaistāku, interesantāku
un rosīgāku, domājot kā “iedzīvināt”
pilsētu, lai tajā būtu gan tūristiem interesanti vides objekti, gan ģimenēm
iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
Latvijas valstij un cilvēkiem novembris ir gaišas atceres un priecīgu
svētku laiks, kad ar lepnumu nesam
pie krūts simbolisku karoga zīmi un
iededzam sveces. Būsim vienoti šajos
svētkos - Lāčplēša dienas lāpu gājienā, nesot ziedus un sveicot novada
apbalvojumu saņēmējus 18. novembra sarīkojumā. Visur, kur godinot
savu Tēvzemi, saviļņojumā plecu pie
pleca, prieka asarām acīs kopīgi dziedam: “Dievs, svētī Latviju!”
Inga Priede
Kandavas novada domes
priekšsēdētāja

KANDAVAS INTERNĀTVIDUSSKOLA SAGLABĀ VALSTS
FINANSĒJUMU UN PLĀNO NĀKOTNES VĪZIJU
Nekad nevajag nolaist rokas,
pat bezcerīgos gadījumos
Par to kāds ceļš bija ejams, lai saglabātos valsts finansējums internātskolai,
pārdomās dalās
Inga Priede - Kandavas novada domes priekšsēdētāja:
-Ir tāds milzīgs atvieglojums, ka valdība un Saeimas deputāti mūs beidzot
sadzirdēja un Kandavas internātvidusskola turpinās darboties. Pavasarī, kad
šis jautājums izskanēja, var teikt, ka
pirmsvēlēšanu drudzī mūs deputātus,
skolotājus, iedzīvotājus toreizējā domes
vadība maldināja, sakot, ka notiek sarunas augstākajos varas ešelonos, un, ka
viss būs labi, ka redzama “gaisma tuneļa
galā”. Tajā pašā laikā aizkulisēs bijusī Izglītības pārvaldes vadītāja S.Tiltiņa mūs

informēja, ka tomēr situācija ir sarežģīta
un nekas labs neesot gaidāms. Kad stājos amatā, viens no pirmajiem atbildīgākajiem uzdevumiem bija saprast, kas
notiks ar internātskolu. Situācija tiešām
izrādījās diezgan bezcerīga. Ir bijušas
dažādas darba grupas, tikšanās visos
līmeņos, bet Izglītības un zinātnes ministrija palika pie sava – ar 2018.gada
1. janvāri skolai vairāk nesniegt valsts
finansējumu. To apliecināja arī Ministru
kabineta 3. oktobra grozījumi Izglītības
likumā. Lai glābtu situāciju, tika izstrādāta rehabilitācijas programma un iesniegta Saeimas deputātiem jau vasarā,
diemžēl tā neguva atbalstu, lai finansējumu saņemtu ar programmas starpniecību. Plinti krūmos negrasījāmies mest,
un izdevās vismaz Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) domes sēdē nesaskaņot internātskolām nepiešķirt finansē-

jumu no valsts budžeta. Tomēr, redzot
LPS padomnieces izglītības jautājumos
I. Dundures bezcerību, pēc sarunām ar
Izglītības ministru K. Šadurski, sajūtas
bija pavisam sliktas, ko negrasījos izrādīt ne mirkli. Nācās domāt caur kādiem
kanāliem panākt labvēlīgu risinājumu,
jo mūsu budžetam 700 000 euro gadā ir
liels robs. Tas pasliktinātu arī citu skolu
uzturēšanu. Pārliecība neradās arī pēc
uzstāšanās Saeimas izglītības un zinātnes komisijas sēdē, tomēr vairums deputātu ieklausījās un deva solījumu ierasties Vaiņodes un Kandavas skolās, lai
redzētu situāciju uz vietas, neskatoties
uz Labklājības un Izglītības ministriju
iebildumiem.
Pēc vairākkārtējām sarunām ZZS
valdes sēdēs, sajutām atbalstu no frakcijas vadītāja Augusta Brigmaņa, un
visbeidzot tikām sadzirdēti. Pirms tam
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Latvijas Zaļās partijas vadītājs Edgars
Tavars drosmīgi bija sācis sarunas bez
mūsu klātbūtnes, bet nebija vairākuma
atbalsta. Skumji, ka no 12 internātskolām līdz galam cīnījās tikai četras. Ļoti
liels paldies pienākas arī Klāvam Olšteinam, mūsu internātvidusskolas absolventam, kurš pārliecināja Viktoru
Valaini, Saeimas deputātu, Latvijas Lielo
pilsētu asociācijas vadītāju, vest sarunas
ar lielo pilsētu mēriem. Tā mēs guvām
atbalstu arī no citu partiju līderiem. Nonākot līdz Saeimas koalīcijas sadarbības
padomes sēdei, izdzirdējām solījumu,
ka saņemsim finansējumu 87% apmērā
no līdzšinējā finansējuma, vadoties no
trūcīgo, maznodrošināto, bez vecāku
gādības vai tml. palikušo skolēnu skaita,
un to saņemsim tieši no Finanšu ministrijas. Par to paldies Danai Reizniecei
un īpaši ministru prezidentam Mārim
Kučinskim. Nākamais solis būs - domāt,
kas sekos pēc 2018. gada decembra. Tieši šajā sakarā Kandavā viesojās Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Pēc ļoti pozitīvās sarunas par skolas
nākotni, mierinoši likās komisijas vadītāja Alda Adamoviča vārdi un nākotnes
redzējums. Jāstrādā būs ļoti daudz, bet
mēs to varam!

Saeimas deputāti apmeklē
Kandavas internātvidusskolu
31. oktobrī Kandavas internātvidusskolā notika Saeimas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijas izbraukuma sēde,
kurā vēlreiz tika spriests un debatēts par
to, kas notiks ar skolu pēc gada, kas segs
tās uzturēšanas izdevumus- valsts vai
pašvaldība.
Sēdē Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, apstiprināja, ka domājams, deputāti otrajā lasījumā atbalstīs priekšlikumus, kas paredz ka valsts finansējums
uz gadu varētu tikt saglabāts bērniem,
kas ir bāreņi, maznodrošinātie, trūcīgie
un bez vecāku gādības palikušie, tiem
tad arī tiktu saglabāts valsts finansējums
nākamajā gadā. “Ne viss ir mērāms
ar vienu mērauklu un izsakāms naudā, šajā gadījumā nepilnie trīs miljoni
valstī noteikti ir atrodami, bet jādomā
par skolu statusiem, nosaukumiem un
papildus programmu piesaisti.” ieteica
A.Adamovičs. Skolas vadība, ciešā sadarbībā ar pašvaldību, par šiem jautājumiem ir domājusi daudz, un tai ir savs
konkrēts redzējums par skolas nākotni.
Piedāvāju sarunu ar Kandavas internātvidusskolas direktori Elitu Lavrinoviču, domes priekšsēdētāju Ingu Priedi,
skolēnu vecākiem Lindu Leitlandi un
Ilonu Raginsku.
Kāda ir Kandavas internātvidusskolas misija Jūsu traktējumā?

Elita Lavrinoviča:
- Skolas misijā esam ierakstījuši, ka
nodrošinām labu izglītību jebkuram
bērnam no jebkuriem sociālajiem slāņiem. Ir tomēr atšķirība starp to, kā mācās bērns, kuram ģimenē viss ir kārtībā
un ir abi vecāki, un bērns, kurš nācis no
nepilnas ģimenes, kurā iespējams bijusi pat vardarbība. Motivācija mācīties
katram bērnam ir savādāka un daudz
ko nosaka arī emocionālais fons. Mūsu
skolas vīzija nākamajiem trim gadiem
vērsta uz piecām galvenajām vērtībāmatvērtība, atbildība, dažādība, piederība,
radošums. Mēs esam lietderīgām inovācijām atvērta skola, mēs patiešām daudz
mācāmies un mēģinām to, pēc būtības
mums svarīgo, arī ienest skolā. Mēs attīstām piederības sajūtu savai skolai un
savai kopienai- novadam, ģimenei. Veicinām skolēnu atbildību, radošumu un
cieņu pret dažādību. Mūsu skolas absolventi reiz, sen atpakaļ, uzdāvināja skolai
vimpelīti ar uzrakstu “KIVS – tā ir skola,
kas ir vissirsnīgākā!” Mēs esam sapratuši, ka šajā vienkāršajā teikumā ir ielikta
visa esence par Kandavas internātvidusskolu. Tā ir skola, kas ir vissirsnīgākā!
Izskanējis viedoklis, ka internātskolās bērniem ir zemāks sekmju lī-
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menis un viņi neiegūst atbilstošu izglītību?
Elita Lavrinoviča:
- Kandavas internātvidusskola nodrošina labu izglītību. Mūsu 12.klases
absolventi visi nokārto centralizētos
eksāmenus. Arī 9.klases skolēni tiek
galā ar eksāmeniem. Manuprāt, nav īsti
pareizi pēc jaunās metodikas eksāmenu
kopējos rezultātus dalīt ar skolēnu skaitu uz 1.septembri. Tas, ka skolēni migrē
no vienas skolas uz otru un ir skolēni,
kuriem veselības stāvokļa dēļ ir atbrīvojums no eksāmeniem, nevar pasliktināt
skolas eksāmenu kopējo vērtību. Skolas
izglītības kvalitāte nav saistīta ar skolēnu
dzīvesvietas maiņu vai veselības stāvokli.
Manuprāt ļoti nozīmīgs kritērijs, kurš jāņem vērā pie izglītības kvalitātes noteikšanas, ir skolēna individuālā izaugsme.
Piemēram, ja atnāk skolēns, kurš no 10
nepietiekamiem vērtējumiem gada laikā
paliek pie 3 nesekmīgām ballēm, tad tas
liecina par lielu ieguldīto darbu. Kaut
gan formāli viņš ir palicis uz otru gadu
tajā pašā klasē. Analizējot iepriekšējā
mācību gada darbu, varam atzīmēt, ka
141 skolēns no 355 ir piedalījies olimpiādēs un pētniecisko darbu konkursos.
Skolēnu skaits, kuriem vērtējumi ir tikai
7 balles un augstāk, pieaug, savukārt nesekmīgo skaits sarūk. Mācību gadu beidzot, varējām apbalvot par labām un
izcilām sekmēm vai panākumiem olimpiādēs trešo daļu no visa skolēnu skaita.
Fakts, ka absolventi neiestājas augstskolā, nebūt neliecina par sliktu izglītības
līmeni, jo mums ir bijuši absolventi ar
augstiem akadēmiskiem sasniegumiem,
kuri savas studijas finanšu trūkuma dēļ
atliek uz vēlāku laiku. Vienkārši ir jāpalīdz ģimenei izdzīvot.
Gribētos uzklausīt pašvaldības viedokli un redzējumu par internātskolas
saglabāšanas iespējām?
turpinājums 4. lpp.
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turpinājums 3.lpp.

Inga Priede:
- Mēs visiem spēkiem vēlamies saglabāt skolu, bet 700 tūkstoši, kas gadā
nepieciešami skolas finansēšanai, ir pārāk liels slogs uz pašvaldības pleciem,
mums budžetā tādu līdzekļu vienkārši
nav. Tā kā mūsu prioritāte ir izglītība,
jau tagad 60% no budžeta ir paredzēti
izglītībai. Novadā ir vienpadsmit izglītības iestādes, 4 pamatskolas, 2 vidusskolas, 3 profesionālās ievirzes skolas,
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
un pirmskolas izglītības iestāde “Zīļuks”.
Lai saglabātu internātskolu esam gatavi
uz kompromisu, esam gatavi komunālos maksājumus, ūdeni, siltumu segt
no pašvaldības līdzekļiem, bet vienalga
to nepietiks, lai nodrošinātu ēdināšanu,
samaksātu internāta skolotājiem un atbalsta personālam.
Pēc Saeimas deputātu vizītes, radās
iespaids, ka viņi ir ieklausījušies mūsos, ka darīs visu, lai atbalstītu mūsu
centienus saglabāt skolu. Vai esat domājuši par rīcības plānu un turpmākajiem soļiem, lai saglabātu skolu?
Inga Priede:
- Kā jau visi dzirdējām, un arī kuluāros tiek runāts, mēs esam lielākā internātskola Latvijā, tāpēc viennozīmīgi
atbalstāma. To, ka nāksies mainīt tās
nosaukumu, jo valdībai nosaukums “internātskola” liekas pārāk represīvs, padomju laika modelis, tas gan. Protams,
nosaukums nav tik būtisks, būtisks ir
finansējums. Tāpat strādāsim pie programmām, caur kurām šo finansējumu
ceram saņemt, un, lai programmas apmierinātu visas puses – IZM, Saeimu,
un galu galā arī mūs. Daudz kas var

mainīties pēc vēlēšanām. Iespējams būs
cits IZM ministrs ar citiem uzstādījumiem. Mums galvenais ir tas, ka esam
saņēmuši valdības un Saeimas atbalstu,
un noteikti būsim no tām dažām skolām Latvijas reģionos, kuras atbalstu
saņems! To apliecina arī ZZS Saeimas
frakcijas priekšsēdētāja A. Brigmaņa sacītais: “Nav pieļaujams, ka Izglītības un
zinātnes ministrija maina internātskolu
uzturēšanas kārtību un paredz no nākamā gada to finansēšanu pilnībā nodot
pašvaldību ziņā. Mums ir jādomā par to,
lai katram bērnam būtu iespējas apmeklēt skolu un iegūt atbilstošu izglītību, tāpēc šādi sasteigti lēmumi netiks atbalstīti. Kamēr nav atrasts jauns internātskolu
finansēšanas modelis ir jāsaglabā esošā
kārtība un valstij jāpalīdz pašvaldībām”.
Kāpēc Jūs izvēlējāties savus bērnus
izglītot internātvidusskolā?

Linda Leitlande:
- Līdz trešajai klasei ieskaitot,
mana vecākā meita mācījās Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolā. Tad mainījās
mani dzīves apstākļi, es vairs nedzīvoju Kandavā, bet 22 km no šejienes.
Skolas gaitas uzsāka arī mana jaunākā
meita un es visus šos trīs gadus saskāros ar problēmu, ka maniem bērniem
pēc skolas nebija kur palikt. Strādāju
lielveikalā līdz septiņiem vakarā, bērns
pēc skolas nāca pie manis uz veikalu un
sēdēja uz trepītēm noliktavā. Tā kā nedzīvoju Kandavā un man te arī nav ne
radu, ne omītes, kas pieskatītu bērnus,
jo viņas mācās arī Mākslas un mūzikas
skolā, tad mācības internātskolā ir kā
radītas viņām. Pēc nodarbībām mākslā
un mūzikā, viņas nāk atpakaļ uz skolu, pagūst izmācīties, ir paēdušas un es

vakarā pēc septiņiem viņas katru dienu vedu mājās. Bet es zinu arī to, ka ja
gadīsies neparedzēti apstākļi, viņām ir
pieejams internāts, viņas ir pieskatītas,
es varu uzticēties klases audzinātājām
kā sev pašai. Viņas vienmēr man zvana,
ja kas gadījies. Abas manas meitas labi
mācās, lielākā katru gadu iegūst sudraba
liecību un mazā arī neatpaliek. Jau trīs
gadus meita ir daiļrunātāju konkursa
laureāte, visas reizes tikusi līdz reģiona
skatei un valsts konkursam. Mani personīgi ļoti aizskāra visa tā ažiotāža, kas bija
sacelta masu medijos, televīzijā, par to,
ka internātskolām nav atbilstošu mācību
sasniegumu. Pilnīgas muļķības! Mūsu
skolā trešā daļa ir labenieku, kas piedalās olimpiādēs, kam ir superīgi mācību
rezultāti, kas nes skolas vārdu ne tikai
Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Man būtiskākais ir attieksme pret bērnu. Tas ir
mans viedoklis. Nezinu, kur radies uzskats, ka internātskolās bērni mācīsies
mazāk un neiegūs atbilstošu izglītību.

Ilona Raginska - mamma un audžumamma:
- Mums vecākiem, aizbildņiem,
audžuvecākiem, bērniem un visai sabiedrībai jācīnās par internātskolu saglabāšanu, jo daļai bērnu ne vienmēr
ir tie labākie sadzīves apstākļi, daļai ir
mācīšanās, saskarsmes un adaptēšanās
grūtības.
Zinu, ka šajā skolā strādā pieredzējuši, profesionāli pedagogi un atbalstošais personāls un tas ir ļoti svarīgi bērniem, kuriem ne reti šīs ir vienīgās un
drošākās mājas, kur vari justies drošs,
pasargāts, mīlēts un, neizjūtot diskrimināciju, iegūt labu izglītību.
Dagnija Gudriķe

PĒC PĀRBŪVES TIKS ATKLĀTA KANDAVAS
MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA
14. novembrī plkst. 14:00 notiks Kandavas Mākslas un mūzikas skolas svinīgā atklāšana.
29. novembrī plkst. 17:00 novada iedzīvotāji tiek aicināti uz Atvērto durvju dienu Kandavas
Mākslas un mūzikas skolā, kad būs iespējams klātienē iepazīties ar skolu pēc vērienīgajiem pārbūves darbiem.

AKTUALITĀTES

5.

DISKUTĒ PAR DABAS PARKU
13.oktobrī Kandavas novada domes sēžu zālē notika Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma
sēde.
Komisijas sēde Kandavā tika sasaukta atsaucoties Latvijas Meža īpašnieku
biedrības aicinājumam. Sēdē piedalījās
arī Dabas aizsardzības pārvaldes departamenta, VARAM Vides konsultatīvās
padomes, Zemkopības ministrijas, VARAM Dabas aizsardzības departamenta
pārstāvji, komisijas deputāti, Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga
Priede, pieaicinātie domes speciālisti
un novada uzņēmēji, kuru zemes atrodas Abavas senlejas lieguma zonā. Sēdi
vadīja Ilgtspējīgas attīstības komisijas
priekšsēdētāja Laimdota Straujuma.
Blakus tādiem jautājumiem kā, Ministru Kabineta noteikumu grozījumu
projekti, prezentācija par Dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, tika skatīts arī
jautājums par dabas liegumiem Abavas
senlejas teritorijā. Nelielu prezentāciju
sniedza Abavas ielejas attīstības centra
valdes locekle Iveta Piese. Lielākais pārmetums, kas izskanēja no zemes īpašnieku puses bija par to, ka netiek saņemta informācija no attiecīgajām valsts institūcijām par izmaiņām un īpašumu iekļaušanu dabas parka teritorijā ar visām
no tā izrietošajām sekām- saimniekošanas ierobežojumiem, ja īpašumos atklāti
vērtīgi biotopi. Tika jautāts par to, kāds
tad ir dabas skaitīšanas mērķis, vai palielināt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, nosakot saimnieciskās darbības
ierobežojumus? Pēc informācijas, kas
pieejama vietnē “Skaitām dabu”, dabas
skaitīšanas mērķis ir iegūt informāciju,
nevis palielināt vai samazināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitu. Projekta izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un kāpām, upēm, ezeriem,
iežu atsegumiem un sugu daudzveidību
tajās. Dabas skaitīšanas projekta uzdevums ir noskaidrot, cik un kādi dabas
vērtību veidi sastopami Latvijā.
Saimnieciskās darbības ierobežojumi tiek noteikti tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vai mikroliegumu izveidošanu atbilstoši biotopu aizsardzības
mērķiem un to ekoloģiskām prasībām.
2016.gadā Kandavas novada domes

apstiprinātajā Abavas senlejas dabas
parka dabas aizsardzības plānā nekādas
izmaiņas nav veiktas un dabas liegums
attiecas tikai uz Čužu purvu 96 ha platībā. Ar dabas aizsardzības plānu varat
iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes
oficiālajā mājas lapā: http://www.daba.
gov.lv un Kandavas novada būvvaldē.
Zemes īpašnieku bažas par kartēšanas ietekmi uz saimniecisko darbību
visbiežāk nav pamatotas. Īpaši aizsargājama biotopa atrašana noteiktā teritorijā
nenozīmē automātisku ierobežojumu
noteikšanu. Dabas skaitīšanas mērķis
ir iegūt informāciju, nevis palielināt vai
samazināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitu.
Lai gan termins “īpaši aizsargājams”
daudziem asociējas ar saimnieciskās
darbības aizliegumu vai ierobežojumu,
tomēr praksē šādu biotopu aizsargā vien
tad, ja tam ir izveidots mikroliegums,
vai tas atrodas īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā.
Zemes īpašnieks drīkst piedalīties
eksperta veiktajā apsekojumā un uzdot
sev interesējošus jautājumus. Vienlaikus
sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.
pants nosaka, ka zemes īpašniekiem un
pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums
neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un
biotopu izpēti, uzskaiti un kontroli.
Zemes īpašnieks nevar atteikties no
apsekošanas savā īpašumā. To nosaka
Latvijas Republikas likumdošana - Sugu
un biotopu aizsardzības likuma 9.pants.
Zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem
lietotājiem ir pienākums neierobežot

īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un kontroli.
Ja teritorijas apsekojama laikā tiks
atrasts ES nozīmes biotops, zemes īpašnieks (tiesiskais valdītājs) tiks rakstiski
informēts, kā arī tiks norādītas zemes
īpašnieka tiesības tālākai rīcībai. Informāciju par savā īpašumā esošajām
dabas vērtībām zemes īpašnieks varēs
iegūt arī dabas datu pārvaldības sistēmā
„Ozols” (ozols.daba.gov.lv).
Ja īpašumā tiks konstatēts bioloģiski
vērtīgs zālājs, informācija tiks nodota
Lauku atbalsta dienestam un būs pieejama arī Lauku atbalsta dienesta lauku
informācijas sistēmā.
Aicinām novada zemju īpašniekus
sekot līdz biotopu kartēšanas rezultātiem dabas datu pārvaldības sistēmā
„Ozols”, kā arī zvanīt vai rakstīt: skaitamdabu@daba.gov.lv
Projekta „Dabas skaitīšana” vadītāja:
Irisa Mukāne, 26107005, irisa.mukane@
daba.gov.lv
Projekta “Dabas skaitīšana” vadītājas asistente: Elīna Prikule, 27794799,
elina.prikule@daba.gov.lv
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija – 28611079
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
Kurzemes reģionālā administrācija –
28385025
Pēc sēdes notika arī Abavas senlejas
teritorijas apsekošana.
Informāciju apkopoja
Gunta Pērkone
Kandavas novada domes
teritorijas plānotāja

CĒRĒ TURPINĀS SILTUMTRASES BŪVNIECĪBAS DARBI
Cēres pagastā turpinās darbi pie siltumtrases savienošanas (Cēres Sporta halle- Cēres pamatskola) un iekšējās
siltuma apgādes sistēmas pārbūves sporta hallē. Darbi jāpabeidz līdz 15.novembrim.
Sakārtots celiņš, kas ved no Cēres pamatskolas uz autobusa stāvlaukumu un veikalu.

6.

NOVADĀ

JAUNIEŠU DZĪVE

EKOSKOLAS GLOBĀLĀS RĪCĪBAS DIENA
„APKĀRT ZAĻŠ-VIDŪ ES!”
3.novembrī pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīļuks” noslēdzās Ekoskolas
globālā rīcības diena.
Šajā dienā bērni kopā ar “Latvijas
valsts meži” Kandavas iecirkņa mežkopi
Jāni Kažemaku Kandavā izvietoja pašu
gatavotos plakātus, kas aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem pret dabu un nepiesārņot apkārtējo vidi.
Mazākie bērnudārza audzēkņi kopā
ar skolotājām un Ekorūķi plakātus izvietoja pie Kandavas Kuršu pilskalna
Pūzurgravā, savukārt lielākie audzēkņi
no grupas “Sprīdīši” pie Čužu purva.
Plakāti māca kā ar pavisam vienkāršām
metodēm padarīt savu ikdienu videi
draudzīgāku, aicinot tūristus, iedzīvotājus un citus Kandavas apskates objektu
apmeklētājus, pievērst uzmanību šiem
plakātiem un nepiegružot mūsu skaisto
apkārtni un dabu.
Pateicībā par vērtīgo darbu- videi
draudzīga dzīvesveida popularizēšanubērni no mežkopja saņēma uzlīmītes.
Globālā Rīcības diena ir Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation
for Environmental education) Ekoskolu

Bērnudārza audzēkņi Čužu purvā
programmas iniciatīva, kas aicina bērnus un jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos

un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā.
Līga Šupstika

IZSTĀDE “MŪS VIENO MĀKSLA!” JAUNIEŠU CENTRĀ “NAGLA”
26.oktobrī jauniešu centra “Nagla” zālē tika atklāta izstāde “Mūs vieno
māksla!”
Izstāde tapusi projekta “Stereotipu
mazināšanas un savstarpējas izpratnes
veidošana caur vizuālās mākslas kultūras izpausmēm” ietvaros, un to realizēja
biedrība “Kandavas novada Jauniešiem”.
Minētā projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, savstarpējo izpratni,
toleranci, stereotipu laušanu, savstarpēji
izzinot latviešu un romu tautu mākslu,
veidojot pazīstamu latviešu un romu
mākslinieku slavenu gleznu reprodukcijas, izmantojot dažādas vizuālās mākslas
tehnikas.
Izstādes atklāšanā ar muzikālu
priekšnesumu uzstājās Kārlis Šteinbergs, Kārļa Rudēviča dzeju lasīja Amina Pikse, Roberts Pūliņš, Elizabete Baiba Tīzenkopfa un Enrika Kurzemniece.
Ar romu dziesmām visus priecēja Zita
Kleina un Amina Pikse.
Projekta ietvaros no 2.augusta līdz
14. septembrim jauniešu centrā “Nagla”
divas reizes nedēļā notika mākslas nodarbības, kuru laikā latviešu un romu
bērni un jaunieši, kopskaitā ap divdesmit, zīmēja, gleznoja, pludināja, līmēja,
grieza. Vārdu sakot, izmantojot dažādas
tehnikas, veidoja zināmu mākslinieku

gleznu reprodukcijas. Projekta noslēgumā 20 bērni un jaunieši devās uz Latvijas nacionālo mākslas muzeju un Romu
kultūras centru, lai klātienē apskatītu
mākslinieku oriģināldarbus. Latvijas
nacionālajā mākslas muzejā bērni un
jaunieši apskatīja J.Rozentāla, V.Purvīša,
Džemmas Skulmes oriģināldarbus, bet
Romu kultūras centrā – K.Rudēviča
mākslas darbus. Par romu vēsturi un šodienas aktivitātēm romu kultūras jomā
pastāstīja Normunds Rudēvičs. Viņš
jauniešu centram uzdāvināja ļoti vērtīgas Kārļa Rudēviča grāmatas un romu

mūzikas disku.
Bērnu un jauniešu veidotos darbus
varēs apskatīt līdz 21.decembrim jauniešu centra “Nagla” zālē.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar
biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse”
un Kultūras ministriju, projekta „Par
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.
Projekta vadītāja
Linda Tarasova

DOMES LĒMUMI

7.

2017.GADA 26.OKTOBRA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Izglītība, kultūra, sports
-Apstiprināja grozījumus noteikumos “Par Kandavas novada izglītības
iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu”, nosakot, ka tie
stājas spēkā 2017.gada 27.oktobrī. Noteikumi publicēti mājas lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- nolikumi,
noteikumi, cenrāži.
-Piešķīra finansējumu biedrībai
“Annija” 360 EUR Ziemassvētku tirdziņa organizēšanai, paredzot to no pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem
biedrībām un nodibinājumiem.
-Nolēma izbeigt Kandavas novada
Izglītības pārvaldes struktūrvienības
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra “Nagla” filiāles Matkules pagastā
darbību ar 2017.gada 31. oktobri. Uzdeva Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” vadītājai I.Ozoliņai ne
retāk kā reizi mēnesī organizēt nodarbības Matkules pagastā. Uzdeva Izglītības pārvaldes vadītājai K.Elksnītei veikt
organizatoriskos jautājumus saistībā ar
MJIC “Nagla” filiāles Matkules pagastā
darbības izbeigšanu.
-Pieņēma zināšanai Zemītes pamatskolas direktores M.Vilumsones un Izglītības pārvaldes vadītājas K.Elksnītes
sniegto informāciju par Zemītes pamatskolas darbību.
-Pieņēma zināšanai Izglītības pārvaldes vadītājas K.Elksnītes pārskatu
par naudas plūsmu, veicot pašvaldību
savstarpējos norēķinus par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un
Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas
J.Šnikvaldes pārskatu par iestādes darbību.
Nekustamā īpašuma jautājumi
-Nolēma atļaut A/S „BB Partneris”
atmežot meža zemi 7,42 ha platībā nekustamajā īpašumā „Mieriņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads.
Finanšu jautājumi
-Apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.18 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “2017.gada
pamatbudžets un speciālais budžets”.
Saistošie noteikumi publicēti mājas lapā
www.kandava.lv vietnē – pašvaldībabudžets.
-Apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.20 „Grozījumi 2016. gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par
pašvaldības nodevām Kandavas novadā””, kuri nosūtīti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai.
-Apstiprināja noteikumus „Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība”, kas

stājas spēkā 2017. gada 1. novembrī.
Noteikumi publicēti mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība- nolikumi, noteikumi, cenrāži.
-Nolēma centralizēt grāmatvedības
uzskaiti ar 2018.gada 1.janvāri, izveidojot grāmatvedības uzskaitei atsevišķas struktūrvienības Kandavas novada
domē, kā rezultātā iestādēm jānodod
iestāžu bilancē esošie aktīvi un pasīvi
Kandavas novada domei pēc stāvokļa uz
2017. gada 31.decembri.
-Uzdeva Finanšu nodaļas vadītājai
D.Rudēvicai veikt nepieciešamās izmaiņas grāmatvedības uzskaites sistēmā
un grāmatvedības uzskaites nolikumā.
Izpildot pieņemto lēmumu, domes Juridiskās un personāla nodaļas juristiem
jāsagatavo pašvaldības administrācijas
struktūra un jāiesniedz izskatīšanai š.g.
novembra komiteju sēdēs.
-Apstiprināja pārskatu par Kandavas novada domes budžeta izpildi 2017.
gada deviņos mēnešos.
-Pieņēma 6 lēmumus par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, lietas nododot zvērinātiem tiesu izpildītājiem.
-Piešķirt Leonīdai Zelčai līdzfinansējumu ēkas Tirgus laukumā 4, Kandavā
fasādes apmetuma atjaunošanai un krāsošanai ne vairāk kā EUR 797,95, tajā
skaitā EUR 578,11 par apdares materiāliem un EUR 219,84 par krāsām.
Attīstības jautājumi
-Uzdeva Attīstības un plānošanas
nodaļai līdz 2017.gada 2.novembrim izstrādāt un iesniegt biedrībai “Kandavas
Partnerība” sekojošus projektu pieteikumus:
1) “Vides pieejamības nodrošināšana pie Kandavas novada muzeja”, kopējās izmaksas 20 999,57 EUR, no kurām
kopējās attiecināmās izmaksas 19668,28
EUR un neattiecināmās izmaksas
1331,29 EUR. Kandavas novada domes
finansējums (10% no attiecināmajām
izmaksām) 1966,83 EUR, bet publiskais
finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām) 17701,45 EUR;
2) “Gājēju celiņa pārbūve pie Vānes
pagasta administratīvās ēkas”, kopējās
izmaksas 24 751,65 EUR, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas 23 594,07
EUR un neattiecināmās izmaksas
1157,58 EUR. Kandavas novada domes
finansējums (10% no attiecināmajām
izmaksām) 2359,41 EUR, bet publiskais
finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām) 21 234,66 EUR;
3) “Pastaigu takas izveide Pūzurgravā”, kuram kopējās izmaksas 9926,54
EUR, kopējās attiecināmās izmaksas
9067,76 EUR un neattiecināmās iz-

maksas 858,78 EUR. Kandavas novada
domes finansējums (10% no attiecināmajām izmaksām) 906,78 EUR, bet
publiskais finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām) 8160,98 EUR.
-Nolēma atlikt projekta “Parka pie
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
labiekārtošana” īstenošanu līdz atkārtotas iepirkumu procedūras beigām un atkārtoti izsludināt iepirkuma procedūru
“Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolas labiekārtošanas būvdarbu
I. kārta”, nosakot iepirkuma nolikumā
paredzamo līgumcenu Kandavas novada domes budžetā paredzēto līdzekļu
apmērā.
Sociālie jautājumi
-Apstiprināja saistošo noteikumu
Nr.15 „Grozījumi 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par
pabalstu piešķiršanu Kandavas novada
iedzīvotājiem” precizējumus, kas nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
-Noteica speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas statusu brīvajam pašvaldības labiekārtotam divistabu dzīvoklim Kūrorta ielā 2-45, Kandavā ar
kopējo platību 54,1 m2 un labiekārtotam vienistabas dzīvoklim Zīļu ielā 1227, Kandavā ar kopējo platību 35,3 m2.
-Nolēma izīrēt Agritai Puriņai pašvaldības nelabiekārtotu sociālo vienistabas dzīvokli “Podiņi” - 10, Zemīte, Zemītes pagasts ar kopējo platību 30,1 m2,
noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu
uz sešiem mēnešiem.
Vides un komunālie jautājumi
- Apstiprināja zvērinātā revidenta
M.Bierņa ziņojumu un SIA “Kandavas
komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
O.Kļavas pārskatu par budžeta izpildi
līdz 2017.gada 30.septembrim un saimniecisko darbību, kā arī uzdeva SIA
“Kandavas komunālie pakalpojumi” pasūtīt siltumtrašu būvniecības ekspertīzi,
finansējumu paredzot no SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” budžeta.
Par siltumtrašu būvniecības ekspertīzes rezultātiem jāinformē dome nākošajā domes sēdē pēc tās saņemšanas.
- Apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā II kārta”
kopējās izmaksas 969023,96 EUR, no
kurām 664175,35 EUR ir attiecināmās
izmaksas (Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums 427371,17 EUR,
Kandavas novada domes finansējums
236804,35 EUR), 136670,90 EUR neattiecināmās izmaksas un 168177,71 EUR
pievienotās vērtības nodoklis. Kandavas
novada dome apliecina, ka projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā
turpinājums 8.lpp.

8. DOMES LĒMUMI
turpinājums no 7.lpp.

II kārta” tiks nodrošināts priekš finansējums 969023,96 EUR apmērā, finansējumu paredzot no Kandavas novada
domes pamatbudžeta līdzekļiem, aizņēmuma piešķiršanas gadījumā. Kandavas
novada dome apliecina, ka projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā
II kārta” tiks nodrošināts līdzfinansējums 541652,96 EUR apmērā, no kurām
236804,35 EUR attiecināmo izmaksu
segšanai, 136670,90 EUR neattiecināmo
izmaksu segšanai un 168177,71 EUR
pievienotās vērtības nodokļa nomaksai.
Finansējums jāparedz no Kandavas novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pēc pievienotās vērtības nodokļa
168177,71 EUR apmērā atgūšanas, at-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
maksās to Kandavas novada domei.
Citi jautājumi
-Apstiprināja Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.19 „Par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Kandavas novadā”, kas nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai elektroniskā veidā atzinuma
sniegšanai.
-Apstiprināja 2011.gada 26.maija
domes amatu saraksta grozījumus, tiek
papildināts amatu saraksts ar amatu
“Būvinspektora palīgs”, nosakot mēnešalgas diapazonu pilnai slodzei minimālā – 720 EUR, maksimālā – 1190 EUR.
Amatu saraksta grozījumi stājas spēkā
ar 2017. gada 1.novembri.
-Apstiprināja noteikumus „Grozījumi 2017. gada 31. augusta noteikumos

„Kandavas novada domes un tās iestāžu
īpašumā, valdījumā un turējumā esošo
transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi””. Noteikumi publicēti mājas lapā
www.kandava.lv vietnē – pašvaldībanolikumi, noteikumi, cenrāži.

KĀRTĒJĀS KOMITEJU
SĒDES NOTIKS
2017.GADA 23.NOVEMBRĪ
NO PLKST.13.00
•••
DOMES SĒDE 2017.GADA
30.NOVEMBRĪ PLKST.13.00

KANDAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15
“Grozījumi Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par pabalstu
piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”35.panta ceturto un piekto daļu un
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta piekto daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izdarīt Kandavas novada domes 2016.
gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pabalstu piešķiršanu
Kandavas novada iedzīvotājiem” (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu 13.punktu.
2. Izteikt 14.9. punktu šādā redakcijā:
„14.9. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, kad ģimene (persona) katastrofas
vai citu no ģimenes (personas) gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spē-

kiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība;”.
3. Izteikt XII. Nodaļu šādā redakcijā:
“XII. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”
4. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:
„63. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu
krīzes situācijā, kad ģimene (persona)
katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati
saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
psihosociāla vai materiāla palīdzība, pabalsta pieprasītājam KNSD sociālajam
darbiniekam jāiesniedz:”.
5. Izteikt 63.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„63.2. dokumenti, kas apstiprina krīzes situācijas gadījumu.”.
6. Izteikt 63.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„63.3.apliecinošie dokumenti saskaņā

ar noteikumu 11.punktu.”.
7. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:
“64. Pabalstu piešķir, ja iesniegums
KNSD saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir
līdz 100,00 EUR (viens simts euro nulle
centi). Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem KNSD direktors.”.
8. Aizstāt 66.2.apakšpunkta vārdu
„ārkārtas” ar vārdu „krīzes”.
9. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:
“67. Pabalstu krīzes situācijā piešķir,
pamatojoties uz KNSD sociālā darbinieka sniegto atzinumu, kurā izvērtētas
ģimenes (personas), spēju apmierināt
savas pamatvajadzības, krīzes situācijas
izraisītās sekas, materiālos zaudējumus,
kas radušies krīzes situācijas izraisīto
seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.”.

ATCERIES LĀČPLĒŠUS!
Jānis Briedis
(21.12.1892.-12.06.1942.)
Pulkvedis-leitnants Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieris Jānis Briedis dzimis
pirms 125 gadiem 1892.gada 12.decembrī Valdeķu muižas dārznieka Pētera
Brieža ģimenē. Skolas gaitas Jānis uzsāka Aizdzires pagasta skolā, bet no 1906.
līdz 1910.gadam mācījās Kandavas pilsētas skolā. 1911.gadā viņš ieguva skolotāja tiesības un 19 gadu vecumā sāka
strādāt par skolotāju, vēlāk par skolas
pārzini Cēres pagasta skolā.
Sākoties 1. Pasaules karam, Jānis Briedis tika mobilizēts cariskās Krievijas armijā un 1914.gada 16.jūlijā uzsāka dienestu Daugavgrīvas cietokšņa zemessargu rotas sastāvā. Pēc praporščiku kursu

beigšanas no 1915. līdz 1918.gadam
dienēja 5. Zemgales latviešu strēlnieku
pulkā, sākumā kā rotas, vēlāk kā bataljona komandieris. 1916.gada 23.-29.decembrī piedalījās Ziemassvētku kaujās
pie Ložmetējkalna un 1917.gada 10.-21.
janvārī pie Silenieku un Lodiņu mājām,
kur tika kontuzēts. Par šīm cīņām Jānis
Briedis tika apbalvots ar Staņislava un
Annas ordeņiem un Jura zobenu. Par
viņa prasmi vadīt kara operācijas liecina
fakts, ka 1917.gada februārī Jāni iecēla
par 5. Zemgales pulka komandieri, paaugstinot par štābkapteini.
1918.gada aprīlī Jānis Briedis ar Zemgales pulku nonāca Bologojā, Krievijā
un tika iecelts par Latvijas Nacionālās
kara padomes nodaļas priekšnieku, vē-

LATVIJAS SIMTGADI SAGAIDOT
lāk par Sibīrijas un Urālu Latviešu Nacionālās padomes kara nodaļas pārzini
pie Latvijas Valdības priekšstāvja Sibīrijā un Tālajos Austrumos.
1918.gada 13.oktobrī Troickā, netālu
no Ufas, sāka formēties 1. Latviešu īpašais strēlnieku bataljons no brīvprātīgajiem latviešu karavīriem, kas nevēlējās
karot boļševistiskās sarkanās armijas
rindās, bet vēlējās cīnīties par topošās
Latvijas valsts neatkarību. 1918.gada
18.oktobrī Troickas bataljona Pagaidu
organizācijas komiteja publicēja uzsaukumu „Latvju tautasdēli!” ar aicinājumu
stāties latviešu bataljonos. Līdzīgu uzsaukumu ar atbalstu latviešu bataljona
izveidei publicēja arī Čehoslovākijas
Nacionālā padome, jo arī Čehoslovākijas karavīri 1. Pasaules kara laikā bija
nonākuši Sibīrijā un cīnījās pret boļševistisko režīmu.
Lai iesaistītos cīņā par Latvijas neatkarību savā dzimtenē, ap 2000 Troickas
bataljona latviešu karavīri Jāņa Brieža vadībā cauri visai Sibīrijai vairāk kā
6000 km garumā tika izvesti līdz Vladivostokai, no kurienes kopā ar tur noformētiem Imantas pulka karavīriem Anglijas kara kuģos tika nogādāti Liepājā
un 1920.gada 23.februārī nodoti Latvijas armijas rīcībā.
No 1920. līdz 1937.gadam Jānis Briedis pildīja dienesta pienākumus Latvijas
armijas štābā, no 1937. līdz 1941.gadam
bija Armijas Ekonomiskā veikala Finanšu daļas priekšnieks.
Jānis Briedis apbalvots arī ar Triju
Zvaigžņu ordeni un Viestura ordeni,

NOVADĀ

kā arī ar Čehoslovākijas Kara krustu un
Lietuvas Republikas 10 gadu neatkarības jubilejas medaļu.
1921.gadā Jānis Briedis kā eksterns
izturēja vidusskolas kursa eksāmenus
un iestājās jaundibinātās Latvijas universitātes Tautsaimniecības fakultātē.
Viņš bija viens no studentu korporācijas
„Tervetia” dibinātājiem un vadītājiem
(1922.-1940.).
1940.gada 17.jūnijā Jānis Briedis tiek
arestēts un izsūtīts uz koncentrācijas nometni Vjatlagā.
1941.gada 6.novembrī PSRS Iekšlietu
ministrija (čeka) izvirza J.Briedim apsūdzību par to, ka viņš:
1) iestājies 1. Latviešu īpašajā strēlnieku bataljonā, lai cīnītos pret Sarkano
armiju un padomju varu;
2) dienējis Latvijas nacionālajā armijā
un cīnījies pret revolucionāro kustību
Latvijā, par ko apbalvots ar Lāčplēša
Kara ordeni, Triju Zvaigžņu ordeni,
Viestura ordeni u.c. apbalvojumiem;
3) no 1922. līdz 1940.gadam sastāvējis
reakcionārajā, kontrrevolucionārajā studentu korporācijā „Tervetia”.
Spriedums – piespriest nāvessodu nošaujot.
P.S. Tikpat traģisks liktenis piemeklējis arī pārējos Pētera Brieža ģimenes
locekļus. Vecākais dēls Heinrihs Briedis
(1891-1942), Kandavas pagasta „Viesturu” māju saimnieks, bija 1. Talsu aizsargu pulka Kandavas 4.rotas komandieris.
Par nopelniem Dzimtenes labā 1932.
gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu orde-

9.

ni un 1939.gadā ar Aizsargu Nopelnu
Krusta ordeni. Apcietināts 1941.gada
14.jūnijā un izsūtīts uz koncentrācijas
nometni Vjatlagā. 1942.gada 8.februārī
viņam piespriests nāvessods.
Jaunākais dēls Kārlis Augusts Briedis (1901-1953) dienēja Latvijas armijā
kapteiņa dienesta pakāpē. 1928.gadā
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Apcietināts 1941.gada 17.jūnijā, ieslodzīts
Noriļskas koncentrācijas nometnē. Gājis
bojā Noriļskas politieslodzīto sacelšanās
laikā (1953.gada jūnijs-jūlijs).
Meita Malvīne Briede (1988-1961)
reizē ar brāļa Heinriha ģimeni 1941.
gada jūnijā izsūtīta uz Sibīriju. Pēc 19
trimdas gadiem atgriezās Latvijā. Mirusi 1961.gadā.
Pētera Brieža sieva Karlīne (18671941) 74 gadu vecumā kopā ar dēla Heinriha ģimeni arī tika izsūtīta trimdā uz
Sibīriju un gāja bojā jau pirmajā izsūtījuma gadā.
Valdeķu muižas dārznieka un viena
no Kandavas Sadraudzīgās biedrības
(1901) dibinātāja Pētera Brieža (18651919) pāragrā nāve pasargāja viņu no
savas ģimenes traģisko likteņu pieredzējuma. Viņš kā vienīgais no Briežu dzimtas atdusas dzimtajā zemē – Kandavas
Baznīcas kapos.
Jāņa Brieža brāļadēls
Pēteris Briedis
/Raksta sagatavošanā izmantoti Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Kara muzeja
un Latvijas universitātes studentu korporācijas „Tervetia” materiāli./

APSTIPRINĀTI KONKURSA
“DIŽENI KANDAVAS NOVADĀ” LAUREĀTI
Kandavas novada domes sēdē 28.septembrī tika apstiprināti konkursa “Diženi Kandavas novadā” rezultāti.
Konkursam kopumā tika pieteikti 24 pretendenti, pārstāvēta Kandavas pilsēta (5 pretendenti) un visi novada pagasti:
Kandavas pagasts (1 pretendents), Matkules pagasts (6 pretendenti), Vānes pagasts (4 pretendenti), Zemītes pagasts (2
pretendenti), Cēres pagasts (3 pretendenti), Zantes pagasts (3
pretendenti).
Nominācija “Sakoptākā privātmāja”
1.vieta pilsētā- Kandava, Talsu iela 41 (Agrita un Harijs Žakaiši)
1.vieta pagastos- Zantes pag., “Kalnjāņi” (Ivars Osis)
Nominācija “Sakoptākā zemnieku saimniecība”
1.vieta- Zantes pag. z/s stādaudzētava “Vīksnas” (Kārlis un
Mārtiņš Ērgļi)
Nominācija “Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”
1.vieta- Kandavas pag., Valdeķi, Valdeķu iela 8
Nominācija “Dižākā lauku sēta”
1.vieta- Matkules pag. “Dziras” (Arta un Valdis Leimaņi)
Nominācija “Skaistākais dārzs”
1.vieta- Kandava, Vidzemes iela 5 (Dace un Andrejs Grosi)
Nominācija “Radošākais novadnieks”
1.vieta- Cēres pag., Antra Gaisa

Nominācija “Vieta, kas jāredz”
1.vieta- Matkules pag. Buses pilskalns (Busenbergs)
Nominācija “Darbīgākā organizācija”
1.vieta- “Anitas rokdarbu veikals”, Lielā iela 16, Kandava
Līga Šupstika

10. KULTŪRA

JAUNIEŠU DZĪVE

NOTIKS KONKURSS “GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”
Gada tumšākajā laikā, kad debesīs gaidām iemirdzamies
spožāko zvaigzni, mēs viens otram varam dāvāt savu mīlestību. Pirmo reizi Kandavā notiks šī gada sirsnīgākais Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un estrādes dziedāšanas
konkurss „Gaismas dziesmas Kandavā”.
Konkursā dalībniekus- akadēmiskos un estrādes dziedātājus- solistus, duetus, ansambļus un popgrupas aicinām
piedalīties ar Adventes laikam atbilstošu repertuāru, lai kopāTrešajā adventē un Otrajos Ziemassvētkos, Latvijas vienā no
skaistākajām mazpilsētām, pulcētu talantīgākos jaunos dziedātājus un kopā svinētu gaismas svētkus!
PUSFINĀLS 17. decembrī Trešajā adventē Kandavas
kultūras namā plkst. 11:00.
Žūrijā: • ANNIJA PUTNIŅA- dziedātāja, vokālais peda-

gogs; • GINTS CEPLENIEKS- NMV Rīgas Doma kora skolas vadītājs, diriģents; • GINTS BIRKENŠTEINS- Kandavas
Mākslas un mūzikas skolas pasniedzējs, mūziķis, poprupas
“Taustiņi” vadītājs, Kandavas himnas autors.
FINĀLS-SVĒTKU KONCERTS 26. decembrī Otrajos
Ziemassvētkos Kandavas kultūras namā plkst. 17:00.
Žūrijā: • GATIS PORIŅŠ- Ventspils mūzikas vidusskolas
vokālās nodaļas vadītājs, dziedātājs; • NORA VĪTIŅA - diriģente, vokālais pedagogs, grupas “Latvian voices” dalībniece;
• ELĪNA OŠA- dziedātāja, grupas “Latvian voices” dalībniece.
Finālkoncerta vadītāja VITA BAĻČUNAITE- aktrise,
dziedātāja, pasākumu vadītāja.

NOSLĒGUSIES AKCIJA
“AKLAIS RANDIŅŠ AR
GRĀMATU”

MAZPULCĒNI TIEKAS AR
DOMES VADĪBU

Signe Ezeriņa aicina uz aklo randiņu ar grāmatu
8.Kafijas un tējas svētku laikā Kandavas novada iespēju
fonds organizēja labdarības akciju “Aklais randiņš ar grāmatu”, kuras laikā tika vākti ziedojumi Ziemassvētku pasākumu organizēšanai novadā.
Ar lūgumu, ziedot grāmatas labdarībai, tika uzrunātas novada bibliotēkas un iedzīvotāji, kā rezultātā tika saziedotas 65
grāmatas. Kafijas un tējas svētku laikā 46 grāmatas atrada jaunus lasītājus un kopā tika saziedoti 156 eiro.
Liels paldies par atbalstu visām novada bibliotēkām, Aksildai Petrevicai, Antrai Gaisai, Ziedītei Začestei, Sandrai Suharevai un SIA “Rēķinu kalns”.
KNIF valdes locekle Signe Ezeriņa

31.oktobrī Kandavas novada domē ar domes vadību, speciālistiem un skolu pārstāvjiem tikās mazpulcēni, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jauniešiem Kandavas novadā
projektā “Sava novada saimnieki”.
Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe un Latvijas Mazpulku atbildīgā sekretāre
Ilze Jukņēviča.
Sarunas iesākumā mazpulcēni parādīja savas iepriekš sagatavotās prezentācijas par padarītajiem labajiem darbiem,
sasniegumiem, kā arī veiktajām vizītēm pie sava novada uzņēmējiem. Turpinājumā lēmumu pieņēmēji jauniešiem detalizēti izklāstīja, kā realitātē notiek lēmumu pieņemšana novada
domē, kā tiek sadalīts budžets. Lai bērni varētu vieglāk saprast
šos procesus, tika minēti vairāki jauki piemēri – salīdzinājumi
ar dzīves situācijām. Šādā veidā paskaidrots temats bērniem
ļāva vairāk izprast domes darbību.
Turpinājumā notika aktīvas diskusijas un grupu darbi par
to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Kandavas novadam,
un tieši tāpat par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus. Lai palīdzētu savam novadam, diskusijas dalībnieki
ierosināja mazpulcēniem vēl vairāk iesaistīties novada sakopšanas darbos, piedalīties labdarības akcijās, popularizēt savu
novadu Latvijā un ārpus tās, kā arī popularizēt veselīgu dzīvesveidu savā novadā. Savukārt, lai palīdzētu mazpulkiem,
diskusijas dalībnieki ierosināja nodrošināt lielāku atbalstu no
domes, izveidot stacionāru tirdzniecības vietu, kurā mazpulcēni varētu tirgot savu produkciju, ievietot Kandavas novada
mājaslapā informāciju par mazpulkiem, kā arī organizēt braucienus uz novada skolām, lai popularizētu mazpulkus. Vēl tika

NOVADA STĀSTI 11.

JAUNIEŠU DZĪVE
ierosināts mazpulcēniem brīvi darboties
Jauniešu Centrā “Nagla”, kurā viņi var
realizēt savas iniciatīvas un kopā attīstīt
idejas.
Apkopojot diskusijas rezultātus, tika
secināts, ka šī diskusija sniedza lielāku
izpratni abām iesaistītajām pusēm par
to darbību ikdienā, kā ar gada griezumā.
Visi iesaistītie atzina, ka viņiem ir prieks
par to, cik apņēmīgi un aktīvi jaunieši

aug viņu novadā. Lēmumu pieņēmēji
mudināja jauniešus turpināt iesākto un
kļūt vēl redzamākiem. Mazpulcēni atzina, ka šajā dienā uzzinājuši daudz jauna
par novada domi, uzņēmējiem un uzņēmējdarbību, prezentācijas prasmēm, kā
arī par lēmumu pieņemšanas procesu
viņu novadā.
Diskusija “Sava novada saimnieki”
notika Eiropas Savienības program-

mas Erasmus+ projekta “Jaunie novada
saimnieki” ietvaros. Tā bija viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi
diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti
izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada februārī.
Elīna Jogure,
Mazpulku projektu un mediju
koordinatore

KOPĀ SADERĒŠANU SAUC PAR MĪLESTĪBU
21.oktobrī novada muzejā Zelta kāzas atzīmēja kandavnieki Vija un Arturs Gestes.
Vijas un Artura mīlestības stāsts iesācies tepat mūsu novadā- Zantē pirms
vairāk nekā piecdesmit gadiem. Toreiz
jauniņā ķīmijas un bioloģijas skolotāja
Vija Karlsberga pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas no vairākām
piedāvātajām darba vietām izvēlējās
strādāt Zantes pamatskolā, netālu no
savas dzimtās pilsētas Tukuma. Turpat
savu pirmo darba vietu bija izvēlējies
arī ventspilnieks, Kandavas sovhoztehnikuma elektrotehnikas programmas
absolvents Arturs Geste. Tā nu liktenim
labpatika, ka šiem diviem jaunajiem cilvēkiem, katram no savas Latvijas malas,
bija jāsatiekas tieši Zantē. Kādā novakarē, ejot pa Zantes bērzu aleju, satikās
Vijas un Artura acu skatieni un viņu sirdis sāka pukstēt straujāk… Tā sākās abu
mīlas stāsts, kas bija par pamatu kopīgas
ģimenes veidošanai. 1967. gada 21.oktobrī Tukuma rajona dzimtsarakstu birojā viņi teica viens otram JĀ vārdu, lai
turpmāko dzīves ceļu ietu kopā. Vēlāk
liktenis atveda jauno ģimeni uz Kandavu. Šeit ilgus gadus abi strādājuši par
pedagogiem, izskolojot vairākas kandavnieku paaudzes. Jāteic, ka bijušie audzēkņi joprojām ar lielu cieņu un pateicību par sniegtajām zināšanām, piemin
savus skolotājus, ko savā apsveikuma

uzrunā atzīmēja domes priekšsēdētāja
Inga Priede. Pateicoties gaviļniekiem
par sniegto dzīves gudrību un devumu
Kandavas novadam, viņa vēlēja stipru
veselību un vēl daudzus skaistus gadus
abiem kopā. “Mēs ļoti lepojamies ar
stiprām un cienījamām ģimenēm Kandavas novadā, tās ir mūsu zelta fonds!”
Zelta kāzu ceremoniju ar mūziku, dzeju, “Jā” vārda teikšanu un jaunas laulības
apliecības izsniegšanu, gaviļniekiem kā
pārsteigumu bija sarūpējuši viņu bērni
Daiga un Artis. Zelta pāri jubilejā sveica
arī viņu mazbērni Edijs, Emīls, Nikola

un Anna, kā arī mazmazdēliņš Gustavs
un pāra tuvākie draugi.
Kā pēc pasākuma atzina Vija un Arturs, bērnu sagādātais pārsteigums licis
vēlreiz apzināties, ka galvenais dzīvē ir
ģimene, tuvie un mīļie cilvēki, savstarpēja mīlestība un cieņa, kas ļāvusi pilnasinīgi nodzīvot kopā piecdesmit gadus.
Draugiem un tuviniekiem zelta pāris
apsolīja aicināt visus kopā pēc pieciem
gadiem – Smaragda kāzās.
Maija Zariņa
Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

ROKROKĀ AR HUMORU UN NOPIETNĪBU
Pirms sešdesmit gadiem, 1957.gada
24.oktobrī, kāds vīrs vārdā Guntis
dzimšanas dienā sev uzdāvināja sievu
-vārdā Ārija. Un kopš tās tālās dienas,
Ārija un Guntis Lūki ir kopā, šogad
atzīmējot savu kāzu Dimanta jubileju.
Dižās kāzu jubilejas dienā, sirmais
gaviļnieku pāris ieradās novada domē
ar saimnieces pašas gatavotu torti rokās- kā nu tukšām rokām pēc dāvanām
nākšot.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja bija
sagatavojusi jaunu laulības apliecību,
dāvanas un iespēju iemūžināt fotogrāfijās atmiņas par šo ģimenei tik nozīmīgo
notikumu. Nodzīvot kopā līdz Dimanta

kāzām neizdodas nemaz tik daudziem.
Kā pastāstīja Ārijas kundze, pēc iepazīšanās pagājis vien pusgads, kad abi
mijuši gredzenus. Guntis strādājis patērētāju biedrībā par sagādes daļas vadītāju, bet viņa, pēc lauksaimniecības skolas beigšanas, bijusi bez darba. Guntis
meklējis darbiniekus limonādes cehā un
aicinājis Āriju pie sevis darbā. Kā jaunais speciālists, Guntis tikai pirms gada
bija atnācis strādāt uz Saldu un mitinājās kopā ar vēl četriem jaunajiem speciālistiem viesnīcā. Pēc gada patērētāju
biedrība par viesnīcu vairs negribējusi
maksāt un Guntis meklējis sev jaunu
mitekli. Tad nu Ārijas mamma izīrējusi

viņam vienu istabu savā dzīvoklī. Patērētāju biedrības priekšnieks padzirdējis,
ka sagādes daļas vadītājs, komjaunatnes
sekretārs, dzīvo pie savas padotās, sacēlis traci, ja gribot kopā dzīvot, tad jāprecas! Kādu priekšzīmi viņš citiem rādot?!
Morāle toreiz bija ļoti augsta. Un gan jau
arī mīlestība bija.
“Sarakstījāmies darba dienā, neko jau
toreiz nevajadzēja- ne lieciniekus, ne
gredzenus, Saldus dzimtsarakstu birojā
parakstījām papīrus un bijām vīrs un
sieva. Aizgājuši mājās, paēdām pusdienas un devāmies atpakaļ uz darbu. Tādas bija mūsu kāzas.”- atcerējās Ārijas
turpinājums 12.lpp.
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turpinājums no 11.lpp.

kundze. Drīz ģimene sakuplojusi ar trīs
dēliem. “1958.gadā piedzima Dailis, pēc
pieciem gadiem - Ivars un vēl pēc pieciem gadiem pastarītis. Uzaudzināju arī
savas māsas meitiņu. No Saldus pārcēlāmies uz Ropažiem, Guntis bija partijas sekretārs, kolhoza priekšsēdētājs, es
strādāju suvenīru cehā. Uz Kandavas
novadu atnācām dzīvot 2003. gadā, jo
šeit dzīvoja mūsu vidējais dēls. Starp
citu, mana mamma ir kandavniece no
Kārkliņu dzimtas.” Arī Lūku dzimta ir
sakuplojusi, bez trīs dēliem un audžumeitas, Dimanta pārim ir seši mazbērni
un seši mazmazbērni.
Runājot par laimīgas kopdzīves recepti, Ārijas kundze smējās, ka vajagot vīru
ar ķiplokiem barot, tad neviena sāncense tuvāk par metru nenākšot, bet Guntis
pavisam nopietni uzsvēra, ka galvenais
ir savstarpēja sapratne, spēja katram
savā laikā piekāpties un palīdzēt otram.
“Jebkurā situācijā galvenais ir cilvēks,
un nevis pārējās materiālās vērtības.”
Ārija cauri dzīvei gājusi ar savdabīgu
humora dzirksti, bet Guntis ar nopietnu pieeju. Tomēr, viņš piebilda, ka bez
humora iztikt nav iespējams un arī uz
bēdīgu situāciju jāmēģina paskatīties
vieglāk. “Dzīve jau sākumā nepavisam
nebija viegla. Mana mamma viena pati
mūs četras meitas uzaudzināja, nekāda
lielā rocība nebija, neviens mums nevarēja palīdzēt, visu esam sasnieguši paši
ar smagu darbu.” Guntis piekrita, ka arī

Dimanta kāzu jubilāri Ārija un Guntis Lūki 2017.gada 24.oktobrī
Kandavas novada domē
bērnu audzināšanas pamatā ir mīlestība un darbs. “Visi bērni pie darba no
mazām dienām radināti, tieši tāpat arī
mazbērni”.
Ar dzīvi optimistiskie astoņdesmitgadnieki teicās esam apmierināti, un

tiešām, veroties viņu gaišajās smaidīgajās sejās tas bija skaidri redzams. Šādas
ģimenes ir mūsu novada lepnums un
prieks.
Dagnija Gudriķe

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
10.novembrī
9:00 Mārtiņdienas tirgus – pie Matkules kultūras namā:
12:00 Mārtiņdienas tirgus - Vānes
pamatskolas sētā
18:00 Filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” – ieeja 3,- eiro- Zemītes tautas namā
12.novembrī
14:00 “Dzīvi izvirpuļot” D. Gudriķes dzejas krājuma “Tāds skudras
ceļš” prezentācija - Kandavas novada
muzejā
19.novembrī
16:00 Koncerts “Dvēseles dziesma”
Muzicēs Iveta Romancāne (soprāns)
Latvijas Radio kora dziedātāja, Aigars
Reinis (ēģelnieks) Latvijas Radio kora
dziedātājs – Kandavas katoļu baznīcāIeeja par ziedojumiem
21.novembrī
17:30 Adventes vainagu un Ziemassvētku dekoru veidošana- Vānes
kultūras namā
24.novembrī
20:00 Novada zemnieku uzņēmēju
balle- Ballē godināsim konkursa “Di-

ženi Kandavas novadā” laureātus. Vakaru vadīs dziedātāja Kristīne Broka,
balli spēlēs “Kantoris 04”- ieeja 5,- eiroValdeķu kultūras namā
26.novembrī
Mūžības svētdiena - mirušo piemiņas diena novada kapsētās - Aicinām
aizdedzināt svecītes savu piederīgo atdusas vietās!
No 1.12.- 26.12.
10:00 – 19:00 Ziemassvētku DĀVANTIRGUS - bijušās grāmatnīcas
“Laipa” telpās
1.decembrī
21:00 Grupas “Miera vējos” CD albūma “Kurzeme mana” prezentācija –
vakara viesi “No Boundaries”, “Roja”,
“Apvedceļš”- ieejas maksa iepriekšpārdošanā 3,- eiro, pasākuma dienā 5,-eiro
9.decembrī
13:00 “Pulkā nāc, dejot sāc!” -Uz
balli aicina Zemītes seniori- Muzicēs
Jānis no Bauskas- dalību pieteikt pa tālruņiem 26232747/Zaiga/ vai 28775254 /
Aivars/ - Zemītes tautas namā
18:00 Stand-up komēdija “Humors
pa latviski”- komiķa Maksima Trivaškeviča solo izrāde- ieejas maksa 2,- eiro-

Kandavas kultūras namā
SPORTS
10.novembrī
20:00 LBL2 spēle Kandava/COMPOR- Jelgava -Kandavas Sporta hallē
11.novembrī
19:00 Rietumu līga- Kurzemes līga
– SK Kandava -BK Tukums- Kandavas
sporta hallē
23.novembrī
19:30 LBL2 Kandava/Compor- Rīdzene - Kandavas Sporta hallē
2.decembrī
19:30 LBL2 Kandava/COMPOR –
Saldus- Kandavas Sporta hallē

13. novembrī
ģimenes ārstu prakses
atgriežas Kandavas
poliklīnikas telpās
Lielā ielā 24, Kandavā
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NOSLĒDZIES PROJEKTS “DARI, BAUDI, DALIES
KANDAVAS NOVADĀ”

Ar Ražas svētkiem Zemītes tautas
namā noslēdzās projekts “Dari, baudi,
dalies Kandavas novadā 2017”.
Ražas svētkus apmeklēja 94 dalībnieki. Saņemot pateicības par dalību
projektā, dalībnieki dalījās ar savu pieredzi dārzeņu kopšanā un audzēšanā. Šī
vasara nelutināja lauku ļaudis ar skaistu
laiku un par veiksmīgu ražas augšanu
un novākšanu nācās krietni papūlēties.
Lai gan pēc aptaujas rezultātiem, dalībnieki nevarētu sūdzēties par gluži sliktu
rezultātu.
Šogad projektā piedalījās divdesmit
četras Kandavas novada ģimenes ar ierobežotu rocību, bet pozitīvu vēlmi, pašu
rokām papildināt savas saimes galdu,

izaudzējot dažādus dārzeņus,
kas ir nozīmīgs
atbalsts ģimenes
iztikšanai
Apkopojot projekta dalībnieku vēlmes, pavasarī mūsu novadā tika iegādātas un izdalītas ražas audzēšanai 833
dažādu dārzeņu sēklu paciņas, 40 kg
sīksīpoliņu, 314 kg kartupeļi, 764 kāpostu stādi, 400 tomātu stādi, 19 augļu koku
stādi un 13 ogu krūmu stādi.
Pēc dalībnieku anketu apkopošanas
uzzinājām, ka esam apstādījuši 5383 m2
zemes, novākuši 3560 kg kartupeļus,
510 kg burkānus, 596 kg bietes, 1184 kg
sīpolus, 479 kg gurķus un 403 kg tomātus.
Pēc pateicību saņemšanas ģimenes iepazīstināja ar saviem ziemas krājumiem
burciņās, cits citu cienāja ar sanestajiem
un organizatoru gādātajiem cienastiem.

Folkloras kapela “Talsu trimiš” rūpējās
par jautrību un dančiem. Mazākajiem
pasākuma apmeklētājiem ļoti gāja pie
sirds latviešu rotaļas, bet lielākie iemēģināja deju soli arī latviešu dančos. Šķiroties daudzi dalībnieki izteica cerību,
ka nākamajā gadā atkal varēs startēt šajā
projektā.
No visas Latvijas šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunajā programmā
“Pats savam saimes galdam” vismaz 400
ģimenes ieguva papildu iespēju un mudinājumu pašu rokām veikt zemkopības
darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam.
/Projekts “Dari, baudi, dalies Kandavas novadā 2017” Borisa un Ināras Teterevu fonda programma “Pats savam saimes galdam” Projekta Nr. 5.2./2017-24/
Ērodeja Kirillova
Projekta koordinatore

IEGĀDĀTI PAMATLĪDZEKĻI ZANTES KULTŪRAS NAMAM

Kandavas novada dome ir īstenojusi
projektu “Pamatlīdzekļu iegāde Zantes kultūras namam” (projekta Nr.1708-AL14-A019.2203-000008),
kura
mērķis bija veicināt vietējo iedzīvotāju
kultūras kapitāla paaugstināšanu, nodrošinot Kandavas novada Kultūras
pārvaldes Zantes kultūras nama organizēto pasākumu kvalitatīvu apskaņošanu,
tādējādi paaugstināt pasākuma kvalitātes līmeni un būtiski ietekmēt pasākumu veidošanas iespējas, kā arī nodro-

šināt efektīvu amatiermākslas kolektīvu
mēģinājumu procesa norisi.
Projekta kopējās izmaksas ir 3448,50
EUR, no kurām publiskais finansējums 3103,64 EUR, bet līdzfinansējums
344,86 EUR.
Īstenojot projektu tika iegādāta mikserpults, CD atskaņotājs (ar USB ieeju),
akustiskā sistēma un bezvadu mikrofons.
Ieva Rudēvica
Projektu vadītāja

NOSLĒGUSIES APTAUJA PAR TRANSPORTA KUSTĪBU
LIELĀ IELĀ
31.oktobrī noslēdzās iedzīvotāju aptauja
par transporta kustību Kandavā Lielā ielā.
Aptauja tika organizēta, lai noskaidrotu
iedzīvotāju viedokli par to vai atstāt vienvirziena kustību Lielās ielas posmā no krustojuma ar Sabiles ielu līdz krustojumam ar Talsu
ielu. Savu viedokli, balsojot internetā un ar
anketām, bija pauduši 633 respondenti, no
kuriem lielākais vairums- 424 bija atbildējuši, ka vēlas, lai tiktu saglabāta vienvirziena
kustība.
Iedzīvotāju viedoklis tiks ņemts vērā.
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AICINĀM UZ BEZMAKSAS NODARBĪBĀM VESELĪBAS
VEICINĀŠANAI

ZEMĪTĒ
NOSLĒDZIES
PROJEKTS “DARI
PATS”
Zemītes aktīvistu grupa veikusi pēdējos stādījumus projekta “Dari pats”
ietvaros- iestādīta dekoratīvā ābele pie
Zemītes pagasta pārvaldes. Projektu
“Dari pats” organizēja Kandavas novada
iespēju fonds. Aktivitāšu rezultātā pie
Zemītes pagasta pārvaldes, bibliotēkas
un tautas nama iestādīti 40 čužu stādi
un 22 citi košumkrūmi un skujeņi

MATKULĒ JAUNA KULTŪRAS NAMA
VADĪTĀJA
Ar 10.oktobri Matkules kultūras
namā sākusi strādāt jauna kultūras nama
vadītāja Agnese Vanaga. Jaunā vadītāja
pie darba ķērusies ar entuziasmu, darbu
atsākuši pagasta amatiermākslas kolektīvi. 10.novembrī plkst.9:00 pie kultūras

nama notiks Mārtiņdienas tirdziņš, bet
18.novembrī plkst. 20:00 Valsts svētku
koncerts “Soļi pasaulē” ar pašdarbnieku
piedalīšanos un vakara noslēgumā balli
spēlēs grupa “Līdzsvars”.

CIENĪJAMIE KANDAVAS NOVADA
SENIORU KOORDINATORI!

Aicinām Jūs un Jūsu seniorus uz
koncertu “Dzīvi izvirpuļot” Zemītes
Tautas namā 25.novembrī plkst. 12.00.
Koncertu sniegs Valdeķu jauktais
vokālais ansamblis “Do-re-mi” Dzintras
Lindes vadībā, dzeju lasīs Dagnija Gudriķe.
Koncertu organizē Kandavas novada iespēju fonds (KNIF) ar Borisa un
Ināras Teterevu fonda atbalstu projekta
“Svētku pakas un pasākumi Kandavas
novada senioriem 2017/2018” ietvaros.

Autobusi no pagastiem tiks nodrošināti un mazs cienasts arī. Aicinām
pagastu seniorus pieteikties pie saviem
senioru koordinatoriem!
Senioru koordinatorus lūdzam līdz
20. novembrim paziņot, cik cilvēki un
kurās vietās kāps autobusos, lai varam
organizēt transportu.
Ziņot: Ērodejai Kirillovai
mob.: 26527265,
vai pa e-pastu: erodeja@inbox.lv
Atradīsim laiku, lai pabūtu kopā!
Kandavas novada iespēju
fonda valdes locekle
Ērodeja Kirillova

SPORTS

KULTŪRA
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IEVA ANNIJA STEPIŅA UN BRUNO PETROVIČS TREŠIE
LABĀKIE ŠĶĒPMETĒJI LATVIJĀ SAVĀS VECUMA GRUPĀS
Latvijas šķēpa metēju klubs ir apkopojis 2017.
gada sezonas 25 labākos rezultātus šķēpa mešanā visās vecuma grupās.
Divi Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēkņi -Ieva Annija Stepiņa un Bruno Petrovičs ieņem trešo vietu Latvijā savās vecuma grupās. Ieva
U-16 vecuma grupas meitenēm ar rezultātu 46.18metri
metot 400 gramu smagu šķēpu. Šo rezultātu viņa uzstādīja šogad 6.maijā Tukumā, bet Bruno U-12 vecuma grupas zēniem ar rezultātu 27.43metri arī metot
400gramu smagu šķēpu. Rezultāts sasniegts 18. jūnijā
Jelgavā.
Ieva arī 8.vietā U-18 vecuma grupā 500 g šķēps ar
rezultātu 41.84m (08.07.2017. Ogrē). 12.vietā Kristers Rozenbergs U-12 zēniem ar rezultātu 23.44m
400g (16.09. 2017. Valgā), 16.vietā Artūrs Jekovičs
U-16 zēniem ar rezultātu 39.98m 600g (11.08.2017.
Kandavā), 18.vietā Dita Hadaņonoka U-14 grupā ar
rezultātu 25.79m 400g(18.06.2017. Jelgavā), 20.vietā
Everita Bukovska U-14 grupā ar rezultātu 24.40m 400g
(28.04.2017. Kandavā), 21.vietā Parisa Anna Kaņepe
U-14 grupā ar rezultātu 24.17m 400g (28.04.2017.
Kandavā), 21.vietā Kristers Grunte U-14 grupā ar rezultātu 31.20m 400g ( 28.04. Kandavā).
Kandava/Compor basketbolistiem noslēdzies 1. aplis LBL2 turnīrā.
No piecām spēlēm zaudēta tikai pirmā izbraukuma spēle Jelgavā, pret aizvadītā gada čempioniem.
Jelgavnieki turnīrā ierindojušies ar līdzīgu rezultātu, no piecām aizvadītām spēlēm piedzīvojuši
zaudējumu izbraukumā pret Ventspils augstskolas komandu.
Sākoties otrajam aplim, 10.novembrī, viesos Kandavas sporta hallē uzņemsim Jelgavas komandas spēlētājus.
Gaidām līdzjutējus, kuru atbalsts mūsu puišiem noteikti būs vajadzīgs.

MĀKSLINIEKS UN VIŅA BRĪVĪBA
25.oktobrī neliels pulciņš pašu tuvāko Astrīdas Šliseres draugu pulcējās
Kandavas Mākslas galerijā, lai sveiktu
mākslinieci jubilejas izstādē, kas bija
apskatāma visu oktobra mēnesi.
Jubilejas izstādē redzamās gleznas
ir bez nosaukumiem, tas tādēļ, lai katrs
varētu domāt to, ko pats vēlas, sacīja pati
māksliniece. Bijusī Mākslas skolas direktore Ērika Klauberga atzina, ka Astrīdas
darbos saskatījusi ieliktas ļoti dziļas domas, pat mistiku. “Caur gleznām nāk arī
dvēselisks gaišums un miers. Katra glezna ir ar savu dvēseli.”
“Ir tāds teiciens, ka nevajag atgriezties tajā vietā, kur kādreiz esi bijis laimīgs,- sveicot mākslinieci, sacīja ilggadējā novada kultūras dvēsele Ilzīte
Grīnberga,- bet tas nav par šo gadījumu.
Šodien es nācu uz galeriju un tikšanos
ar Astrīdu ar prieku. Ja atskatāmies uz
Astrīdas un Toma aizvadīto mūžu, tas
ir krāsojies visās varavīksnes krāsās. Šo
darbu saturs man šķiet, nav tas svarīgākais, galvenās ir krāsas. To, ka darbus
turpinājums 16.lpp.

16.

KULTŪRA

turpinājums no 15.lpp.

radījusi audēja uzreiz var ieraudzīt, jo
krāsu salikumi ir brīnišķīgi.”
Pati Astrīda vienmēr bijusi klusa
un noslēgta, nav mīlējusi publicitāti un
viņai nepatīk fotografēties. Visvairāk
par Astrīdu pasaka viņas darbi. Jubilejas reizē viņa dalījās ar draugiem kādā
senā zīmīgā stāstā.
“Tas notika sen un ļoti interesantā
veidā. Mācījos pirmajā kursā Liepājā
lietišķajos un manā kursā bija arī meitene no Latgales, kurai līdzi es devos apskatīt tālo Latvijas malu. Mēs braucām
ar satiksmes autobusu cauri Kandavai,
un es nejauši pametu skatienu pa autobusa logu… Tajā brīdī bijām pretī vie-

INFORMĀCIJA
tai, kur taciņa ved augšā kalnā uz slimnīcu, pa šo taku mēs tagad ar Tomu gar
avotiņu diendienā staigājam. Es skatījos
uz šo taku, kas toreiz bija sīka un stipri
aizaugusi un domāju- diez uz kurieni
ved šī taka? Tagad pa šo taku esmu nostaigājusi daudzus gadus. Redz, kādi kuriozi dzīvē var būt! Liktenis man iedevis
atbildi, kāpēc es tā nodomāju- tāpēc, ka
te mans mūžs būs jānostaigā.” Astrīdas
kundze atcerējās cik ļoti tagadējie dzīves
apstākļi atšķiras no tiem laikiem, kad
viņi kā jauni cilvēki šeit Kandavā ieradās. “Visas vecās mājas, kas tagad brūk
kopā, bija apdzīvotas, jebkurā pažobelē
mitinājās cilvēki, daudz māju un iestāžu nebija uzceltas, bet dzīvība kūsāja…

Laiks aizskrējis vēja ātrumā, nez kur palikuši gadi!?”
Lielākā daļa Astrīdas darbu zīmēti
ar smalkajiem flomasteriem, pašas vārdiem runājot, viņa tos smalki iztamborē, kontūra brīžiem tiekot ievilkta,
citreiz vienkārši sākot zīmēt no viena
stūra, daudzi darbi zīmēti ar pasteļiem
jeb krāsainajiem krītiņiem.
Vērojot Astrīdas darbus un dzīvās izteiksmīgās krāsas, gribas piekrist
mākslinieces Ingas Brīniņas teiktajam,
ka galvenais par ko var sajūsmināties
un iedvesmoties ir mākslinieka brīvība
zīmēt to, ko viņš vēlas un tieši tā, kā viņš
to grib.
Dagnija Gudriķe

AICINA ZIEMASSVĒTKU
DĀVANTIRGUS
Jau sesto gadu tradicionāli tiek rīkots ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS, kurā ar saviem
īpašajiem darbiem piedalās amatnieki, rokdarbnieki, dizaineri, mājražotāji, mākslinieki ne tikai
no Kandavas puses, bet arī tuvākiem un tālākiem
Latvijas novadiem. Kā iemesls augošajai atpazīstamībai ir daudzveidīgais preču piedāvājums,
kas pieejams par demokrātiskām, draudzīgām
cenām.
Šogad tirdziņš tiek atvērts jau 1.decembrī
Kandavas vecpilsētas centrā, bijušās grāmatnīcas
“Laipa” telpās. Jaunās telpas ir daudz plašākas,
arī piedāvāto preču ar katru gadu kļūst vairāk. Ja
pirmajā gadā bija ap 1500 iesniegtu darbu no 40
apkārtnes amatniekiem, tad jau pagājušajā gadā
tika izstādīti ap 7000 preču. Šogad būs iespējams
preces iegādāties arī internetveikalā. Tirdziņa ietvaros norisināsies daudz dažādi radoši pasākumi – mūzikas vakari, dažādas radošās darbnīcas,
degustācijas, rūķi palīdzēs iesaiņot dāvanas un
notiks citas aktivitātes.
Pasākumu organizē Biedrība “Annija” sadarbībā ar Kandavas novada amatnieku biedrību,
biedrību “Viss Kandavai”, Kandavas novada kultūras pārvaldi. Atbalstītāju vidū šogad ir Kandavas novada dome, uzziņu portāls www.viss.lv.
Pasākums tiks reklamēts radio, televīzijā, vietējos
laikrakstos.
Kandavas apkārtnes amatnieki, ražotāji esat
laipni aicināti pieteikt dalību tirdziņā! Noteikumi un reģistrācijas anketas atrodamas mājas lapā
www.puralade.lv
Tiem, kas paši negatavo dāvanas, aicinām
pirms doties uz lielveikaliem iegādāties importa
preces, apsvērt ideju nopirkt mūsu pašu gatavotus
darbus. Tie ir unikāli, kvalitatīvi, īpaši, sildīs sirdi
tiem, kas saņems dāvanas un amatniekiem, kas
tos darinājuši.
Šogad ZIEMASSVĒTKU DĀVANTIRGUS
norisināsies no 1.līdz 26.decembrim Kandavā,
Ūdens 2, strādājot no otrdienas līdz svētdienai.
Vairāk informācijas: t. 29326822; 26369421 www.
puralade.lv vai FB ziemassvētkudāvantirgus.

7.decembrī no plkst. 10:00 – 13:00 Kandavas sociālā dienesta
telpās notiks Donoru diena.
Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un bankas konta numuru!

KULTŪRA 17.

ASTOTIE KAFIJAS UN TĒJAS SVĒTKI AIZVADĪTI
28.oktobrī jau astoto reizi Kandavā svinēja Kafijas un tējas svētkus.
Drēgnais un lietainais laiks nebija kavējis kandavniekus, novada ļaudis un ciemiņus no tuvākām un tālākām Latvijas
malām, ierasties un izbaudīt svētku plašo piedāvājumu.

Visi, kas vēlējās varēja nobaudīt zīļu kafiju un
iemūžināt sevi bildē skatloga kafejnīcā

Atkal bija iespēja baudīt gardas kūkas un kūciņas.
Konkursa dalībnieces vērtēja eksperti Normunds
Skauģis un Ilze Briede.
Pirmo vietu ieguva kandavniece Viktorija Ābele

Novada muzejā notika 2017.gada pasaules labākās
galda spēles “Ice Cool” Kandavas čempionāts

Slāvu folkloras kopa “Slavjanočki” cienāja ar tēju
un kopā ar apmeklētājiem darināja miega lellītes ar
smaržīgu tējas pildījumu

Tuvojoties tumšajam laikam, daudzi vēlējās
izgatavot atstarotājus savai drošībai

Gardu sēņu zupu Promenādē, spītējot lietum
un drēgnumam, vārīja jauniešu centra “Nagla”
pārstāvji

18.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Katra diena, ko gaidi un vadi
Zelta mēteli plecos tev liek.
Sapņo!- tie tavi labākie gadi
Kuros dvēsele bagāta tiek.
Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
gadskārtās novembra jubilārus!
Ēriks Mosejonoks, Līna Bērziņa, Elvīra Leimane,
Elza Garkalne, Brigita Putniņa, Ilgvars Dišlers,
Andris Ilmets, Marianna Graudumniece,
Valentīna Gnutone, Zigrīda Segliņa, Skarleta Zaiga
Millere, Silvija Krīvāne, Vija Šmelde, Velta Čube,
Viesturs Celms, Mārtiņš Žežulka, Oskars Neibergs,
Astrīda Marcinkeviča, Dainis Plezers,
Zigrīda Trusova

2017.GADA NOVEMBRIS

Kandavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017.gada oktobrī
reģistrēti:
8 jaundzimušie
Lāsma, Annija Sarmīte,
Samanta, Santa Izabella,
Toms, Everts, Ernests un
Miķelis

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība
Tā ir tāda silta, silta laime
Dieva pasaulē ar savu gaismu būt,
Rītā pamostoties dienu svētīt,
Mīlēt tevi, pasauli un dzīvi šo!

2017.gada oktobra mēnesī Kandavas
novada Dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza divi pāri
Sveicam novada stiprās ģimenes:
Birutu un Aivaru Valterus Smaragda kāzās
Līviju un Aivaru Genēvičus Zelta kāzās
Kandavas novada dome

LĪDZJŪTĪBA

Vien kopā Jūs esat debesis,
Vien kopā Jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem,
Līdz jūrai divatā aizšūpot ļauts!

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017.gada oktobrī izdarīti 11
ieraksti miršanas reģistrā:

Sirsnīgi sveicam Līviju un Aigaru Genēvičus
Zelta kāzu jubilejā
Dzintra un Vija
8.decembrī plkst. 15:00 Pensionāru Dienas centra zālē
notiks ikgadējais pirmssvētku pasākums 1.un 2.grupas
invalīdiem un bērniem ar īpašām vajadzībām.
Pasākumu rīko Kandavas novada Sarkanā krusta nodaļa
un Kandavas novada sociālais dienests.

Milda Druķe
(1932.)
Herta Siliņa
(1928.)
Vilma Strazda
(1931.)
no Matkules pagasta
Maira Kraukle
(1958.)
Andris Grīslītis
(1949.)
Ainārs Zīverts
(1961.)
no Vānes pagasta
no Kandavas
Ivans Meļņiks
(1948.)
Gaida Strože
(1928.)
no Cēres pagasta
no Tukuma novada
Aina Osīte
(1936.)
Līvija Šveheimere (1920.)
no Kandavas pagasta
no Talsu novada
Augusts Rogenbahs (1926.)
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
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