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KANDAVAS NOVADĀ PLĪVO EKOSKOLU ZAĻIE KAROGI

19.septembrī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas telpās notika ikgadējais 
Ekoskolu apbalvošanas pasākums, uz 
kuru tika aicinātas divas mūsu novada 
skolas. Saņemt prestižo vides kvalitā-
tes zīmi, Kandavas pirmsskolas izglītī-
bas iestāde “Zīļuks” devās pirmo, bet 
Zantes pamatskola jau devīto reizi.

Ekodarbs “Zīļukā” aizsākās 2013. 
gadā līdz ar Dinas Tauriņas apstipri-
nāšanu iestādes vadītājas amatā. Kā 
atcerējās Izglītības pārvaldes vadītāja 
S.Tiltiņa, tad tieši Dina konkursa atlasē, 
prezentējot savu redzējumu par bērnu-
dārza nākotni, saistījusi to ar Eko dzī-
vesveidu. 

“Eko programmu uzsāku ar mēr-
ķi iegūt zaļo karogu, bet jo vairāk tam 
pievērsāmies, jo vairāk iepatikās pats 
process. Gādājot par tīru Latvijas vidi, 
bērniem jau no mazotnes jāmāca, jāat-
gādina un jāuzsver apzināta un mērķtie-
cīga videi draudzīga rīcība ikdienā,”-pa-
stāstīja D.Tauriņa. Viņa atzina, ka liels 
palīgs un atbalsts šajā darbā ir sporta 
skolotāja un Ekoskolas koordinatore 
Inta Štoferte, ar kuras gādību bērniem 
tiek organizēti dažādi pasākumi par ve-
selīgu uzturu un dzīvesveidu, atkritumu 

šķirošanu, ūdens nozīmi cilvēka dzīvē 
un dabā, kā arī mācītas citas ikdienišķas 
rīcības, ko iespējams darīt nekaitējot da-
bai. 

Šī gada tēma ir “Ūdens” un tās ietva-
ros, bērnudārzā septembrī atzīmēta Ve-
selības diena, kur vērojot, pētot, ekspe-
rimentējot un diskutējot, bērni guvuši 
atbildes uz jautājumiem par dzeramā 
ūdens nozīmi cilvēkiem un dabai,   kā-
dos veidos iespējams to taupīt un kāpēc 
ūdens jādzer katru dienu. Vecāko grupu 
bērni oktobra sākumā devušies ekskur-
sijā uz Kandavas Tūrisma informācijas 
centru, lai iepazītu ūdens tilpnes Kanda-
vā, bet šī mēneša beigās gaidāms ekspe-
riments “Kā rodas lietus?” kā arī citas šai 
tēmai veltītas nodarbes.

 Zantes pamatskolā Ekoskolas koor-
dinatore ir Zaiga Puriņa, kuru šajā prog-
rammā savulaik iesaistījusi skolotāja 
Helēna Bērziņa. No septiņiem eko dar-
ba virzieni, katru gadu jāizvēlas viens, 
kurā skola strādā visu mācību gadu. Šajā 
mācību gadā Zantes pamatskolas tēma 
ir “Mežs”. 

Šajā mācību gadā 125 Latvijas izglī-
tības iestādes par īpašiem panākumiem 
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un 

vides aizsardzības veicināšanā skolā un 
tās apkārtnē, saņēmušas starptautisko 
Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga 
balvu. Ekoskolu programma ir viens no 
visaptverošākajiem un populārākajiem 
vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš 
Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. 
Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd 
darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes 
no pirmsskolām līdz pat augstskolām, 
bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 
vairāk nekā 49 000 skolas. Iepriekšējā 
mācību gadā Latvijā plīvoja 117 Zaļie 
karogi. 

Ekoskolas karogs “Zīļukā” tika svi-
nīgi pacelts mastā 22.septembrī, pieda-
loties bērnudārza audzēkņiem, perso-
nālam, iestādes un novada vadībai. Ar 
prestižās vides kvalitātes zīmes iegūša-
nu, klātesošos sveica Kandavas novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Što-
ferts, dāvinot grozu ar eko rotaļlietām 
un novada Izglītības pārvaldes vadītāja 
Silvija Tiltiņa,

Zaļais karogs skolām tiek piešķirts 
uz vienu mācību gadu un ikreiz jānopel-
na no jauna. 

Līga Šupstika



2. BĀRIŅTIESĀM- 20

Man ir liels prieks un gandarī-
jums, ka mūsu pirmskolas izglītības 
iestāde “Zīļuks” septembrī saņēma 
Ekoskolas sertifikātu un Zaļo karo-
gu, izpildot visus priekšnoteikumus 
un uzdevumus, kas nepieciešami tā 
iegūšanai. Līdz šim ar Ekoskolas Zaļo 
karogu varēja lepoties tikai Zantes pa-
matskola, kas sertifikātu ieguvusi jau 
devīto reizi. Sarunās ar bērnudārza 
vadību, tā atzina, ka ir jūtama atgrie-
zeniskā saite, bērni aizejot mājās, ie-
rosina saviem vecākiem arī šķirot at-
kritumus un domāt zaļi, jo tā to dara 
bērnudārzā. Tas nozīmē, ka mērķis ir 
sasniegts, bērnam jau no pirmajiem 
dzīves gadiem tiek iemācīts domāt 

par apkārtējo vidi un nepiesārņot to. 
Zaļai domāšanai jāsākas no pirm-
skolas, tā jāveicina skolā un vēlāk arī 
augstākajās mācību iestādēs. Tas ir 
kopīgs izglītojošs darbs ilgtermiņā. 
Es ceru, ka “Zīļuka” labais piemērs 
liks sasparoties arī citām skolām.

Jau ilgāku laiku, tiekoties ar ie-
dzīvotājiem, ir aktuāls jautājums par 
ūdens zudumiem. Daudzdzīvokļu 
mājās ir neapmierinātība, ka apsaim-
niekotājs zudumus izdala uz visiem 
mājas iedzīvotājiem. Tas nav īsti pa-
reizi, jo katram dzīvoklim ir uzstādī-
ti ūdens skaitītāji un īrnieks maksā 
par savu patērēto ūdens daudzumu. 
Manuprāt, lielākā problēma ir ne-
godprātīgi īrnieki un nelegāli pieslē-
gumi. Esam kopīgi ar SIA “Kandavas 
komunālie pakalpojumi” vadību ru-
nājuši, kā risināt šo problēmu. Ūdens 
tiek padots līdz katrai mājai un tālāk 
sadalās pa dzīvokļiem. Jautājums ir 
atklāts un aktuāls, apsaimniekotājam 
nekavējoties ir jāatrod risinājums un 
jāizstrādā kontroles mehānisms kā 
novērst ūdens zudumus. 

Ir sākušies siltumtrašu un katlu 
mājas būvniecības darbi un ceru, ka 
līdz nākamajai apkures sezonai tie 
tiks pabeigti. Kā jau iepriekš esmu 
sacījis, ticu, ka šis pakalpojums būs 
daudz efektīvāks un kvalitatīvāks, 
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 Kandavas novada bāriņtiesas darbinieki 

PALĪDZĒT BĒRNAM UZAUGT LAIMĪGAM
Šogad bāriņtiesām Latvijā aprit 20 

gadi.
Katram bērnam, lai viņš uzaugtu 

laimīgs, ir nepieciešama laimīga, mīloša 
ģimene, kurā vislabākajā gadījumā ir abi 
vecāki-tēvs un māte.

„Diemžēl dzīvē gadās tā, ka bērns 
tiek uztverts kā nasta, bet tā taču ir dā-
vana- mūsu nemirstības garants. Atbil-
dība pret bērnu nav drūms pienākums, 
bet gaišs un patīkams darbs, kas darāms 
no sirds. Rūpēties par bērna tiesībām 
nozīmē rūpēties par cilvēku visplašākajā 
nozīmē, „ tā kādā sarunā ar žurnālistiem 
teikusi Vaira Vīķe-Freiberga.

Bāriņtiesa ir tā iestāde, kas prioritāri 
nodrošina bērna vai personas ar ierobe-
žotu rīcībspēju tiesisko interešu aizsar-
dzību. 

Nedaudz pāršķirstīsim vēstures lap-
puses, cik sena pagātne ir bāriņtiesām.

Paši pirmie aizsākumi datēti 18.gad-
simtā, ar 1889.gadu Krievijas impērijā 
un Baltijas guberņās, tās pārraudzīja pil-
sētas rāte. Izveidojot Latvijas Republiku, 
tās tika saglabātas un 1938. gadā no-
saukumu no sākotnējā „pagasta tiesas” 
ieguva „bāriņu tiesas”. Padomju okupā-

cijas laikā tās pastāvēja tikai līdz 1941.
gada 4.aprīlim. 1993.gadā stājās spēkā 
atjaunotās Latvijas Republikas 1937.
gada Civillikums, kas kā aizbildnības un 
aizgādības iestādes paredzēja bāriņtie-
sas un pagasttiesas.

Tālajā 1995.gada 6. novembrī tika 
pieņemts likums „Par bāriņtiesām un 
pagasttiesām,” kuram bija jāstājas spēkā 

1996.gada 1.martā. Pamatā tika izman-
toti 30 gadu normatīvie akti par bāriņ-
tiesām un pagasttiesām, bet tie netika 
burtiski pārņemti, bet praktiski izveido-
ti no jauna. 

Arī Kandavas novadā ar 1996.gadu 
sāka darboties bāriņtiesa, tolaik Kanda-
vas pilsētas ar lauku teritoriju bāriņtiesa, 
kuras pirmais priekšsēdētājs bija skolo-

kāds arī ir projekta īstenošanas mēr-
ķis. Protams, iedzīvotājiem jābūt sa-
protošiem un iecietīgiem, jo sakarā 
ar rakšanas darbiem, būs ierobežota 
autotransporta kustība pilsētā. Patreiz 
notiek trašu rakšanas darbi pie Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolas un Ozolu ielā. 
Satiksme tiks koordinēta, lai nebūtu 
sastrēgumu. Vēlreiz aicinu iedzīvotā-
jus izturēties ar sapratni šo darbu no-
rises laikā. Informācija par satiksmes 
ierobežojumiem tiks publicēta mājas 
lapā un iedzīvotāji tiks informēti arī 
personīgi. Darbus cenšamies plānot 
tā, lai būtu pēc iespējas mazāks ap-
grūtinājums iedzīvotājiem un trans-
porta kustībai. 

Tuvojas mūsu tradicionālie ru-
dens svētki – Kafijas un tējas svētki. 
Šogad tie notiks jau septīto reizi. Tie 
ir Kandavas novada īpašie svētki, jo 
nekur citur Latvijā tādi netiek rīkoti. 
Ir jāpriecājas un jānovērtē šie svētki, 
kuros paredzētas daudzas aktivitātes. 
Gribētos Kafijas un tējas svētkus pa-
darīt īpašus mūsu novadniekiem un 
viesiem. Aicinu iedzīvotājus ņemt ak-
tīvu līdzdalību un iesaistīties svētku 
organizēšanā un norisēs. Lai kafijas 
un tējas aromāts jūtams visā pilsētā! 
Baudīsim un piedalīsimies svētkos!

Normunds Štoferts
Kandavas novada domes 

priekšsēdētājs
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tājs Vilis Mežalis. Es bāriņtiesā sāku 
strādāt 1997.gada septembrī un tajā 
laikā bāriņtiesā bija 20 lietas, bija daži 
aizbildņi un daži bērni, kuri bija aizbild-
nībā. Bāriņtiesā bija viens algots darbi-
nieks un lietvedībā uz dažām stundām 
nedēļā palīgā atnāca sociālā darbiniece. 
Arī es, tāpat kā mans priekšgājējs Vilis 
Mežalis atnācu no Kandavas lauksaim-
niecības tehnikuma, kurā strādāju par 
latviešu valodas un literatūras skolotāju, 
labi zināju savu darbu, bet ne bāriņtiesā 
darāmo. Lieli palīgi apgūt darba speci-
fiku bija sociālie darbinieki Zina Dei-
ča, Ints Leitarts, Gundega Veica. Tolaik 
domes rīcībā bija viens lietots dators 
un pirmie lēmumi, tāpat protokoli tika 
rakstīti rokrakstā, tie bija īsi un nosacī-
ti „ kodolīgi”. Nenovērtējamu padomu 
un palīdzību šajā man svešajā bāriņtie-
sas darbā sniedza Tukuma bāriņtiesas 
toreizējā priekšsēdētāja Ritma Skudra. 
Apmeklēju visus kursus un seminārus, 
nepārtraukti mācījos. 

Bāriņtiesas tika izveidotas arī citos 
Kandavas novada pagastos. Vānes pa-
gasta bāriņtiesu ilgus gadus vadīja Aus-
ma Pileniece, par bāriņtiesas sekretāri 
strādāja Silva Balsere, Zantes pagasta 
bāriņtiesu līdz pagasta pievienošanai 
Kandavas novadam vadīja priekšsēdē-
tāja Laila Henzele. Īsu periodu pagast-
tiesas darbojās Zemītes un Matkules 
pagastos, bet 1997.gadā tika pievienotas 
Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju bā-
riņtiesai.

1999.gadā, pabeidzoties pašvaldības 
reformai, tiek izveidota Kandavas no-
vada bāriņtiesa, darbinieku skaits tajā 
paliek iepriekšējais, ikdienā strādā viens 
cilvēks, sekretāre un bāriņtiesas locekļi 
uz zināmām stundām. 

Situācija dzīvē nestāvēja uz vietas un 
pienāca brīdis, kad vajadzēja no ģime-
nes izņemt astoņus bērnus, kam seko-
ja ģimene ar deviņiem bērniem un vēl 
un vēl. Nepieciešami bija aizbildņi, jo 
audžuģimeņu kustība sākās tikai 2005.
gadā. Arī Zantes krīzes centra kā „glāb-
šanas saliņas” nebija, bet bērniem vaja-
dzēja pajumti un gādīgas, mīlošas rokas 
un sirdi. Tas bija milzīgs darbs, kas pra-
sīja „iešanu tautā” meklēšanu, runāšanu, 
pārliecināšanu, lai vecāku nemīlētiem 
un nevajadzīgiem bērniem atrastu labas, 
mīļas mājas. Liels paldies novada ļau-
dīm par atsaucību un pretimnākšanu, jo 
tādi atradās. Tāda bija Mārīte Opulins-
ka, Dzintra Ābola, Gunta Brūvere, Rudī-
te Rūmniece un daudzas citas ģimenes, 
kuras arī šodien ir ne tikai aizbildnes, 
bet arī audžuģimenes un ļoti apzinīgi, 
godprātīgi veic šos pienākumus. 

Šķirot vēstures lappuses uz priekšu, 
2002. gada 1.janvārī Kandavas nova-
dā bija 187 bērni, kurus audzināja 112 
aizbildņu ģimenes. 2016.gada 1.janvārī 
Kandavas novadā bija 41 aizbildnis un 
aizbildnībā 53 bērni, 65 audžuģimenes, 
kuras audzina 110 bērnus, no tiem 37 ir 
Kandavas novada bērni, bet pārējie citu 
pašvaldību bērni.

2009.gadā Kandavas novads vēl pa-
plašinājās un tam tika pievienoti Zantes 
un Vānes pagasti un tajās atrodošās bā-
riņtiesas. Par Kandavas novada bāriņtie-
sas priekšsēdētāju kļuva Laila Henzele 
un tika palielināts darbinieku skaits. 

Šobrīd bāriņtiesā strādā pieci algoti 
darbinieki un pagastos 5 bāriņtiesas lo-
cekļi, kuri algu saņem par nostrādātām 
stundām. No 2014.gada novada bāriņ-
tiesu vada priekšsēdētāja Ritma Supe. 

Ir mainījušies laiki, bāriņtiesa ir 
bijusi gan Labklājības ministrijas, gan 
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 
pakļautībā. Pašlaik bāriņtiesas darbu 
uzrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcija. Daudz kas ir mainījies, 
tomēr vecāku mīlestība ne vienmēr ir 
tāda, lai bērns varētu laimīgs uzaugt 
savā ģimenē, tāpēc vēl joprojām bērni 
no ģimenēm jāizņem, lai cik sāpīgi tas 
arī nebūtu. Kā to rāda pieredze, vecāki 
necenšas laboties un bērnus atgūt, sa-
vukārt, bērni pieauguši lielākoties neat-
griežas pie vecākiem, bet iet savu dzīves 
ceļu. Bērniem aizbildņu un audžuģime-
nēs klājas labi, viņi ir aprūpēti, izglītoti, 
samīļoti, taču vislabākais aizbildnis vai 
vislabākā audžuģimene nespēs bērnam 
aizstāt mīlošu, gādīgu māti un savas ģi-
menes siltumu. 

Atmiņās un pārdomās par 
bāriņtiesas 20 darba gadiem dalījās 
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 

Liena Reinberga

PAR KONKURSA “SAKOPTĀKĀ SĒTA 2016” REZULTĀTIEM
Pamatojoties uz Kandavas novada 

domes 2015.gada 29.janvāra konkursa 
“Sakoptākā sēta” nolikuma 6.4.punktu 
un vērtēšanas komisijas priekšsēdētā-
ja A.Ķieģeļa sniegto informāciju Vides 
aizsardzības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdē, novada domes sēdē 
29.09.2016. tika apstiprināti konkursa 
“Sakoptākā sēta 2016” rezultāti.
Kandavas pilsēta
Individuālā māja Rūmenes iela 12- 
Irēna un Kārlis Mamaji
Individuālā māja Raiņa iela 19b – 
Aina un Mārtiņš Baltgalvji
Kandavas pagasts
“Uidas”- Santra un Andris Celmiņi
Vānes pagasts
“Lejaslejnieki”- Sarmīte Gajevska - 
Krecere un Ivars Kreceris
Vānes pamatskola- Ivars Lasis,
 Ilze Kalnarāja
Vānes kultūras nams - Eva Bērziņa
Zantes pagasts 
“Rogas”- Ilga un Andrejs Kleinbergi
Zantes pamatskola- Kristīne Elksnīte
Matkules pagasts
“Ielejas”- Dzintra un Ojārs Budženi
“Bienes”- Dace un Andrejs Užāni

Cēres pagasts 
“Atpūtas”- Zenta Grenevica
“Brūklenāji”- Gunta un 
Guntars Mežnieki
Cēres pamatskola – Juta Reinsone, 
dārzniece Maruta Makrecka

Zemītes pagasts
“Upmalas”- Biruta un Aivars Apses; 
Austra un Voldemārs Vectīreļi
“Rozītes” – Ilze un Vladimirs Ausekļi
“Dzintari” – Sandra un Aivars 
Daņiļeviči

Cēres pamatskola
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KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDĒ 2016.GADA 
29.SEPTEMBRĪ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Apstiprināja:
Domes izpilddirektora E.Dudes pār-

skatu par sociālā attīstības un ekonomis-
kā plāna izpildi 2016.gada 1.pusgadā.

Saistošo noteikumu Nr.8 „Par ve-
cāku līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Kandavas novada profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs” precizējumus. 

Saistošos noteikumus Nr.9 “Grozīju-
mi Kandavas novada domes 2016.gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“2016.gada pamatbudžets un speciālais 
budžets” (ar saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties Kandavas mājas lapā 
www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- 
budžets).

Saistošos noteikumus Nr.10 „Gro-
zījumi Kandavas novada domes 2014.
gada 30.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.10 “Par Kandavas novada pašvaldī-
bas palīdzību dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā” (ar saistošo noteikumu projektu 
var iepazīties Kandavas mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība- saistošo 
noteikumu projekti).

Saistošos noteikumus Nr.11 „Par 
pašvaldības nodevām Kandavas nova-
dā” (ar saistošo noteikumu projektu var 
iepazīties Kandavas mājas lapā www.
kandava.lv vietnē – pašvaldība- saistošo 
noteikumu projekti).

SIA “Kandavas komunālie pakalpo-
jumi” budžeta grozījumus uz 2016.gada 
31.augustu.

Kandavas novada Izglītības pārval-
des vadītājas S.Tiltiņas ziņojumu par 
Kandavas novada izglītības iestādēm, 
2016./2017. mācību gadu uzsākot.

Pamatbudžeta izdevumus Kandavas 
novada izglītības iestādēs savstarpējo 
norēķinu veikšanai 2016.gadā pēc 2015.
gada naudas plūsmas izdevumiem.

Kandavas novada Izglītības pārval-
des pakļautībā esošo izglītības iestāžu 
maksas pakalpojumu cenrāža grozīju-
mus.

Noteikumus “Par valsts budžeta 
mērķdotācijas pedagogu darba samak-
sai un pedagogu slodžu sadales kārtību 
Kandavas novada izglītības iestādēs”.

Atskaites par komandējumu uz 
Ghelăuza r-l Străşeni (Moldova) no 
2016.gada 25.augusta līdz 2016.gada 
31.augustam, Desboro (Lielbritānija) no 
2016.gada 15.septembra līdz 2016.gada 
18.septembrim un uz Samuelu (Por-
tugāle) no 2016.gada 8.septembra līdz 
2016.gada 11.septembrim. 

Noteikumus „Kandavas novada do-
mes medību tiesību nomas piešķiršanas 
noteikumi” (noteikumi publicēti Kan-
davas mājas lapā www.kandava.lv viet-

nē – pašvaldība- nolikumi, noteikumi, 
cenrāži)

Nolēma
Ieguldīt Kandavas novada domes 

kapitālsabiedrības SIA „Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” pamatkapitālā 
Kandavas novada domes bilancē esošos 
apkures nodrošināšanas pamatlīdzek-
ļus, kas atrodas Skolas ielā 18, Kandavā 
un Sabiles ielā 12, Kandavā, saskaņā ar 
klāt pievienoto sarakstu par kopējo vēr-
tību 51 000 EUR.

Ar 2016.gada 29.septembri izbeigt 
Kandavas novada domes Iepirkumu 
komisijas darbību šādā sastāvā: Alfreds 
Ķieģelis, Dace Rudēvica, Santa Āboliņa, 
Līga Frīdemane, Pēteris Krampītis un 
Agrita Alase.

 Izveidot ar 2016.gada 30.septembri 
Kandavas novada Iepirkuma komisi-
ju šādā sastāvā: Alfreds Ķieģelis, do-
mes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas 
priekšsēdētājs; Dace Rudēvica, Finanšu 
nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdē-
tāja vietniece; Valda Stova, Juridiskās un 
personāla nodaļas iepirkumu speciālis-
te, komisijas sekretāre; Elīna Zeltzaķe, 
Juridiskās un personāla nodaļas jurista 
palīgs; Anita Šimkēviča, Nekustamo 
īpašumu nodaļas juriste; Santa Āboli-
ņa, Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja un Edīte Zandberga, 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
ekonomiste – grāmatvede. Jaunizveido-
tajai Kandavas novada Iepirkuma komi-
sijai jāpārņem Kandavas novada domes 
Iepirkumu komisijas aktīvie izsludinātie 
iepirkumi. Kandavas novada Iepirkuma 
komisijas nolikums stājas spēkā 2016.
gada 30.septembrī un ir publicēts Kan-
davas mājas lapā www.kandava.lv viet-
nē pašvaldība- nolikumi, noteikumi un 
cenrāži.

Sniegt galvojumu Anetei Prodniecei 
studējošā kredīta 2800 EUR apmērā sa-
ņemšanai no AS „SEB banka” ar noteik-
to atmaksas termiņu - 10 gadi. 

Veikt ar 2016.gada 29.septembri Ēti-
kas komisijas sastāvā šādus grozījumus: 
atbrīvot no komisijas priekšsēdētājas 
pienākumiem Veltu Dronku, bet par ko-
misijas priekšsēdētāju apstiprināt Jeļenu 
Šnikvaldi un komisijas locekli Ēriku 
Klaubergu.

Veikt ar 2016.gada 29.septembri 
Kandavas novada domes Dzīvokļu ko-
misijas sastāvā šādus grozījumus: at-
brīvot Anitu Šimkēviču no komisijas 
locekles pienākumiem un apstiprināt 
Elīnu Zeltzaķi par Dzīvokļu komisijas 
locekli.

Aizstāt Kandavas novada domes 

2016. gada 25. augusta lēmuma „Par ne-
kustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1 „Robež-
nieki 3”-1, Kandavas pagasts, Kandavas 
novads atsavināšanu” 3. punktā vārdus 
„1 (vienam) gadam” ar vārdiem „5 (pie-
ciem) gadiem”.

Izsniegt AS “Latvijas valsts meži”, 
reģ. Nr. 40003466281, juridiskā adrese 
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu un zemes 
dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts 
– grants un smilts atradnei “Gaismas”, 
kas atrodas nekustamā īpašuma “Zantes 
mežs”, Zantes pagastā, Kandavas nova-
dā līdz 2041. gada 13. jūlijam un Bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves at-
ļauju.

Pieņemt zināšanai Kandavas novada 
domes organizētā konkursa “Sakoptākā 
sēta” 2016. rezultātus.

Pārslēgt dzīvojamās telpas īres lī-
gumu par pašvaldības dzīvokli Sabiles 
iela 5-12, Kandava, Kandavas novads, 
ar kopējo platību 22,6 m2 no Viktorijas 
Nizoļinas vārda uz Ilzes Kripas vārdu, 
dzīvojamās telpas īres līgumu noslē-
dzot uz vienu gadu, izīrēt Kasparam 
Dzērvem pašvaldības daļēji labiekār-
totu divistabu dzīvokli Lielā ielā 27-9, 
Kandavā, Kandavas novadā, ar kopējo 
platību 44,3 m2, dzīvokļa īres līgumu 
noslēdzot uz trim gadiem, Normundam 
Brūderam pašvaldības daļēji labiekārto-
tu divistabu dzīvokli “Aizdzires skola” 
-4, Valdeķi, Kandavas pagastā, Kanda-
vas novadā, ar kopējo platību 44,7 m2, 
dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz trim 
gadiem, Vladimiram Ļevanovam paš-
valdības sociālo nelabiekārtoto vienista-
bas dzīvokli “Podiņi”-17, Zemīte, Zemī-
tes pagastā, Kandavas novadā ar kopējo 
23,3 m2, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot 
uz sešiem mēnešiem un Larisai Kruto-
vai pašvaldības sociālo nelabiekārtoto 
divistabu dzīvokli “Podiņi”-12, Zemītē, 
Zemītes pagastā, Kandavas novadā ar 
kopējo 35,0 m2, dzīvokļu īres līgumu 
noslēdzot uz sešiem mēnešiem.

Apstiprināt SIA “Kandavas komu-
nālie pakalpojumi” sniegto siltumapgā-
des pakalpojumu tarifu Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolai, Kandavas nova-
da Bērnu un jaunatnes sporta skolai un 
Kandavas Mākslas un mūzikas skolai:

0,965 
EUR/m²

52,81 
EUR / Mwh

bez 
PVN 21%

1,168 
EUR/m²

63,90 
EUR/Mwh

ar 
PVN 21%

un noteikt, ka minētie tarifi stājas 
spēkā ar 2016. gada 1. oktobri, kā arī 
uzdot SIA “Kandavas komunālie pa-
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kalpojumi” valdes loceklim E.Barisam 
un Kandavas novada Izglītības pārval-
des vadītājai S.Tiltiņai ziņot 2016.gada 
decembra domes sēdē par apkures iz-
maksām uz 1.decembri, salīdzinot tās ar 
2015./2016.apkures sezonas izmaksām. 
SIA “Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” uzstādīt Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolā, Kandavas novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skolā un Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolā siltumskaitī-
tājus.

Iecelt amatā ar 2016.gada 30.sep-
tembri par Kandavas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāju Maiju Liepu.

Piešķirt Tijai Kārkliņai daļēju līdz-
finansējumu EUR 8606,18 apmērā 22 
koka logu, 8 ārdurvju un vienu balkona 
durvju nomaiņai Ūdens ielā 4, Kandavā, 

Kandavas novadā, līdz 50% no būviz-
strādājuma tāmes, bet ne vairāk kā EUR 
284,57 uz vienu būvgaldniecības izstrā-
dājuma komplektu.

Piešķirt Ilzei Grantiņai līdzfinansē-
jumu EUR 1198,54 apmērā 8 koka logu 
nomaiņai Lielā ielā 42, Kandava, Kanda-
vas novads, līdz 50% no būvizstrādāju-
ma tāmes, bet ne vairāk kā EUR 284,57 
uz vienu būvgaldniecības izstrādājuma 
komplektu.

Noslēgt zemes nomas līgumu uz 
7 gadiem ar SIA PETERSONS BYGG 
LATVIA FILIĀLE, reģ.Nr.40103990513, 
adrese Abavas iela 6A, Kandava, Kanda-
vas novads ar apbūves tiesībām par zemi 
2070 m2 platībā, kas ir daļa no nekusta-
mā īpašuma Lielā ielā 2, Kandavā, Kan-
davas novadā, īslaicīgas lietošanas būves 

būvniecībai un apsaimniekošanai, kā arī 
teritorijas labiekārtošanai, bez tiesībām 
būvi ierakstīt zemesgrāmatā kā patstā-
vīgu īpašuma objektu un noteikt, ka ze-
mes nomas maksa 1,5 % apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 
kā 28 euro gadā, papildus nomas maksai 
iznomātājam maksāt likumos noteiktos 
nodokļus.

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 2016.gada 

20.oktobrī no plkst.13.00, 
domes sēde 2016.gada 
27.oktobrī plkst.13.00

PAR KANDIDĀTU 
IZVIRZĪŠANU APBALVOŠANAI 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS 

GADADIENĀ 18.NOVEMBRĪ
Kandavas novada dome aicina ie-

dzīvotājus, uzņēmējus, novada iestā-
des izvirzīt kandidātus apbalvošanai 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienā 18.novembrī. Iesniegu-
mus lūdzam iesniegt Kandavas novada 
domē, Dārza ielā 6, Kandavā 202.kabi-
netā vai pagastu pārvaldēs līdz 2016.
gada 24.oktobrim plkst. 19:00.

KANDAVAS NOVADA DOMES 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.8
“Par vecāku līdzfinansējuma 
samaksas kārtību Kandavas 

novada profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, 
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

13.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Kandavas novada domes saistošie noteiku-
mi Nr.8 “Par vecāku līdzfinansējuma samak-
sas kārtību Kandavas novada profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs” (turpmāk – No-
teikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta 
daļēja maksa kā līdzfinansējums (turpmāk 
– līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Kan-
davas novada domes dibinātajās profesio-
nālās ievirzes izglītības iestādēs un izglītības 
iestādēs, kas īsteno interešu izglītības prog-
rammas.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attie-
cas uz Kandavas Mākslas un mūzikas skolas, 
Kandavas Deju skolas un Kandavas novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turp-
māk- Skolas) izglītojamo likumīgo pārstāvju 
līdzfinansējuma daļējām iemaksām kā līdz-
finansējuma profesionālās ievirzes izglītības 

 Novada domes vadība un pagastu pārvaldnieki pie Zemītes pagasta 
pārvaldes ēkas 

ZEMĪTES PAGASTA PĀRVALDE ATGRIEŽAS 
IZREMONTĒTAJĀS TELPĀS

30. septembrī Kandavas novada 
domes vadība un pagastu pārvaldnie-
ki, lai pārrunātu plānotos darbus šī 
gada nogalei un nākamajam gadam, 
kā arī apskatītu izremontētās telpas, 
tikās Zemītes pagasta pārvaldē, kas 
no septembra mēneša atsākusi darbu 
tajās.

Zemītes pagasta pārvaldniece Rita 
Diduha domes vadībai un saviem kolē-
ģiem ar prieku izrādīja pārvaldes telpas 
pēc nesen pabeigtā remonta, kā arī ai-
cināja apskatīt Zemītes bibliotēku, tau-
tas namu un tuvējo apkārtni.  
Pagasta pārvalde tikusi pie jaunas grī-
das, sienas un grīda arī nosiltināta, ielik-
ti piekaramie griesti un 4 jaunas durvis, 
uzstādītas apsardzes un ugunsdrošības 
signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkota 
centrālā apkure un ievilkts ūdensvads 
un kanalizācija, ir izbūvētas labierīcības. 

 Lai atvieglotu iekļūšanu telpās cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem un 
māmiņām ar bērnu ratiņiem, ir ņemtas 
vērā vides pieejamības vadlīnijas un iz-
būvētas uzbrauktuves. 

Šis projekts bija iekļauts 2016.gada 
Sociālās attīstības un ekonomiskajā 
plānā un tika īstenots par pašvaldības 

līdzekļiem, darbi veikti par summu 
38598,57 EUR.

Līga Šupstika 
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280 GADU JUBILEJU ATZĪMĒ KANDAVAS 
LUTERISKĀ BAZNĪCA

Oktobra sākumā Kandavas 
evanģēliski luteriskā baznīca ar vairā-
kiem pasākumiem atzīmēja 280 gadu 
jubileju, kas ir ļoti nozīmīgi svētki 
draudzes dzīvē. Notika ērģeļmūzikas 
koncerts, kurā muzicēja Latvijā un aiz 
tās robežām atzīti mākslinieki- ērģeļnie-

ce Kristīne Adamaite, alta saksafonists 
Artis Sīmanis un tenors Jānis Kurševs. 
2.oktobrī, Pļaujas svētkos, par godu 
baznīcas nozīmīgajai jubilejai notika 
Pateicības dievkalpojums, kurā kopā 
ar Kandavas ev.lut. draudzes mācītāju 
Ati Freipiču, piedalījās Liepājas bīskaps 

emeritus Pāvils Brūvers un Apriķu, Sa-
kaslejas, Ulmales-Labraga un Aizputes 
draudžu mācītājs Erlands Lazdāns. 

Piedāvājam Kandavas novada mu-
zeja vēsturnieka Agra Dzeņa rakstu par 
Kandavas luterāņu baznīcas vēsturi.

iestāžu programmās ietvertā mācību procesa 
nodrošināšanai.
3. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi veido 
daļu no Skolas finansējuma. 
4. Līdzfinansējums paredzēts un izmanto-
jams normatīvajos aktos paredzētajiem mēr-
ķiem:
4.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkoju-
ma iegādei- mācību procesa norisei;
4.2. izglītojamo un pedagogu dalībai rado-
šajos un sporta pasākumos (konkursi, kon-
certi, skates, festivāli, sacensības, treniņu 
nometnes);
4.3. pedagoģiskā personāla profesionālās 
meistarības pilnveidei;
4.4. izglītojamo un pedagogu rezultatīvas 
darbības pamudinājumam;
4.5. pedagogu darba algām un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
5. Kandavas novada dome ar atsevišķu lēmu-
mu var noteikt arī citus maksas pakalpoju-
mus Skolā.

II. LĪDZFINANSĒJUMA 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA UN 

PIEMĒROJAMIE ATVIEGLOJUMI
6. Pamatojoties uz Skolas iesniegumu un iz-
glītības programmu īstenošanai nepiecieša-
mo materiālo nodrošinājumu, ar Kandavas 
novada domes sēdes lēmumu tiek apstipri-
nāts “Kandavas novada Izglītības pārvaldes 
pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas 
pakalpojumu cenrādis”, kurā tiek noteikts 
līdzfinansējuma apmērs katrā Skolā.
7. Līdzfinansējumu, atbilstoši Skolu noliku-
miem, maksā izglītojamā likumīgie pārstāv-
ji, kuru bērni Skolās apgūst profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības programmas. 
Par izglītojamo likumīgo pārstāvju līdzfinan-
sēšanas kārtību starp Skolu un izglītojamā 
likumīgo pārstāvi tiek noslēgts rakstveida Iz-
glītošanas līgums (turpmāk – līgums).
8. Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz 
izglītojamā likumīgā pārstāvja iesniegumu, 
attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta ga-
dījumos:
8.1. ja viens izglītojamais apgūst divas profe-
sionālās ievirzes izglītības programmas kādā 
no skolām, līdzfinansējuma maksa par katru 
programmu tiek samazināta par 25%;
8.2. ja divi vienas ģimenes izglītojamie apgūst 
katrs vienu profesionālās ievirzes program-
mu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa 

katram izglītojamajam par katru program-
mu tiek samazināta par 25%;
8.3. ja divi vienas ģimenes izglītojamie mācās 
profesionālās ievirzes programmās un viens 
no viņiem apgūst divas programmas kādā no 
skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī kat-
ram izglītojamajam par katru programmu 
tiek samazināta par 50%;
8.4. ja trīs un vairāki vienas ģimenes izglīto-
jamie mācās profesionālās ievirzes program-
mās kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa 
mēnesī katram izglītojamajam par katru 
programmu tiek samazināta par 50%.
9. Atlaides līdzfinansējumam stājas spēkā 
ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši skolas di-
rektoram iesniegumu. Pieteikums atlaižu 
saņemšanai ir jāiesniedz katru mācību gadu. 
Uz saņemtā iesniegumā pamata, lēmumu 
par līdzfinansējuma maksas samazināšanu 
pieņem Skolas pedagoģiskā padome, par ku-
ras lēmumu Skolas direktors izdod rīkojumu. 
10. Ja izglītojamais slimības dēļ (uzrādot ārs-
ta zīmi) vai citu svarīgu iemeslu dēļ nav ap-
meklējis skolu mēnesi vai vairāk, uz vecāku 
iesnieguma pamata direktors ar rīkojumu 
var atcelt līdzfinansējumu par neapmeklēto 
laiku.
11. Atlaides līdzfinansējumam, kas noteik-
tas noteikumu 8.punktā, tiek piemērotas, ja 
izglītojamā nodarbību apmeklējums ir ne 
mazāks par 75%, neskaitot attaisnotu iemes-
lu dēļ kavētās nodarbības, un audzēknis ir 
sekmīgs.
12. Par mācību sasniegumiem, dalību kon-
kursos un aktīvu iesaistīšanos Skolas rīkota-
jos pasākumos, kā arī citiem individuālajiem 
gadījumiem, pamatojoties uz Skolas pedago-
ģiskās padomes lēmumu, izglītojamo likumī-
go pārstāvi var atbrīvot no līdzfinansējuma 
maksas par 50% vai 100%.
13. No līdzfinansējuma maksas, pamatojo-
ties uz Skolas pedagoģiskās padomes lēmu-
mu, var atbrīvot Kandavas novada bērnu un 
jaunatnes sporta skolas izglītojamos, kuri 
mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā un kuriem 
ir labas sekmes mācībās, vai labi sasniegumi 
(iegūta 1., 2. vai 3. vieta) sportā.

II. LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS 
KĀRTĪBA

14. Izglītojamā likumīgie pārstāvji līdzfinan-
sējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendāra-
jiem mēnešiem gadā, no 1.septembra līdz 

31.maijam.
15. Vecāki līdzfinansējumu maksā bezskaid-
ras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz 
Kandavas novada Izglītības pārvaldes grā-
matvedības izdotajiem rēķiniem, pārskaitot 
finanšu līdzekļus līgumā norādītajā norēķinu 
kontā vai skolas lietvedībā posterminālā.
16. Līdzfinansējums jāsamaksā par tekošo 
mēnesi līdz 28.datumam.
17. Pamatojoties uz izglītojamā likumīgā 
pārstāvja izvēli, līdzfinansējuma apmaksu 
var veikt avansā. Avansā iemaksātā summa 
pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja iz-
glītojamais izstājas vai tiek izslēgts no Skolas, 
avansā pārmaksātais līdzfinansējums tiek 
atmaksāts, izņemot līdzfinansējuma maksā-
jumu par kārtējo (tekošo) mēnesi.
18. Ja izglītojamais neattaisnotu iemeslu dēļ 
kavē Skolu, līdzfinansējuma maksa netiek 
pārrēķināta.
19. Ja vairāk kā divus mēnešus nav veikta 
līdzfinansējuma maksa, Skola sagatavo un 
nosūta izglītojamā likumīgajam pārstāvim 
brīdinājumu, norādot parāda summu. Ja vie-
na mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas 
dienas parāds netiek samaksāts, izglītojamais 
no attiecīgās Skolas tiek atskaitīts un parāds 
piedzīts Latvijas Republikas normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā.

III. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS 
KĀRTĪBA

20. (svītrots ar Kandavas novada domes sēdes 
2016.gada 29.septembra lēmumu, protokols 
Nr.13 2.§)

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
21. Šo Noteikumu ievērošanas un līdzfinan-
sējuma iemaksas izpildes kontroli organizē 
un nodrošina katras Skolas direktors.
22. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā 
pēc publikācijas domes informatīvajā izde-
vumā “Kandavas Novada Vēstnesis”.
23.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spē-
ku zaudē Kandavas novada domes 2012.gada 
28.jūnija saistošie noteikumi Nr. 6 “Par vecā-
ku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kanda-
vas novada profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs” (protokols Nr.6 2.§) .
24. Skolas pedagoģiskās padomes lēmumu 
var apstrīdēt Kandavas novada domē. Kan-
davas novada domes lēmumu var apstrīdēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
likuma noteiktajā kārtībā.
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ATJAUNOTĀ KANDAVAS 
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ 

BAZNĪCA
Šogad tika atzīmēti 280 gadi, kopš 

atjaunota jaunā Kandavas luterāņu baz-
nīca. Pirms tās bija vecā baznīca, kas 
sākotnēji nebija luterāņu dievnams, un 
tās priekšvēsture iestiepjas vēl divtik tālā 
pagātnē. 

Luterāņu dievnama priekštece Kan-
davā bija katoļu kapela – neliels diev-
nams ar kapsētu ap to. Viduslaikos tā 
atradās Kandavas miesta centrā, kalni-
ņā, kura vēsturiskais nosaukums ir Ka-
pelas kalniņš. Mūsdienās vairāk zināmo 
nosaukumu ”Mēra kalniņš” un nostāstu 
par mērī mirušo apbedīšanu kalniņā 
visticamāk rosināja aizmirstajā kapsētā 
apbedīto kauli, ko no kalniņa regulāri 
izskaloja lietus. Maz ticams, ka Lielajā 
mērī 1710. – 1711. gadā mirušie būtu 
apbedīti apdzīvotas vietas pašā centrā, 
jo hercogs to bija aizliedzis. 

Kandavas kapela, iespējams, bija 
viens no pirmajiem kristiešu dievna-
miem Kurzemē, kas uzcelts neilgi pēc 
tam, kad 1252. gada 18. oktobrī Kursas 
bīskaps Heinrihs un Livonijas ordeņa 
mestrs Andrejs no Štīrijas vienojās par 
dievnamu celšanu Viduskursā un Miera 
Kursā. Divi dievnami bija jāuzceļ Mie-
ra Kursā jeb Vanemā - viens bīskapa 
un otrs ordeņa teritorijā. Ordeņa ze-
mēs baznīca visticamāk būvēta pie kā-
das pils, bet senākā ordeņpils Vanemas 
zemē bija Kandava. Senākās no Mēra 
kalniņā nejauši atrastajām kuršu rotas-
lietām datējamas ar 14. gadsimtu. 

Senākā rakstiskā liecība par kapelu 
ir 1506. gadā minētais baznīcas pagalms 
jeb kapsēta Kandavas miestā netālu no 
Talsu ceļa - tagadējās Talsu ielas. 

Pēc Livonijas konfederācijas sabru-
kuma 1562. gadā Kurzeme kļuva par 
luterticīgu zemi, bet Kandavas kapela 
– par luterāņu dievnamu. 1565. gadā 
baznīcu vizitētāji Kandavā atrada tikai 
mazu koka kapelu. Pēc 1621. gada tika 
celta jauna draudzes baznīca no koka, 
bet jau 1665. gadā dievnams un tā tornis 
raksturoti kā veci un gruvīgi. 

1655. un 1670. gadā minēts, ka zem 
Kandavas baznīcas atradušās Zemītes, 
Strazdes, Rūmenes un Zantes muižu 
īpašnieku - Butlaru dzimtas kapenes. 
No vecās baznīcas priekšmetiem ir sa-
glabājies Barbaras Butlaras 1667. gadā 
dāvinātais sudraba biķeris.

1687. gadā Kapelas kalniņā esošā 
baznīca sabruka, tomēr mirušie tās kap-
sētā apbedīti vēl 1730. gadā.

1683. gada 25. jūnijā Dursupes mui-
žas īpašnieks Matiass fon Altenbokums 
dāvināja zemesgabalu jaunas baznīcas 
celšanai. Līdz 1687. gadam uz tā tagadē-
jā vietā tika uzcelta jauna mūra baznīca 
ar dakstiņu jumtu un ar skārdu apjumtu 

torni. Dievnama celtniecības iz-
maksas lielākoties sedza Kurzemes 
– Zemgales hercogs, kurš arī pārzi-
nāja baznīcas un mācītāju apgādi. 
Kopš 1692. gada hercogam baznī-
cā bija rezervēts atsevišķs sēdeklis. 
Draudzi pārvaldīja no muižnieku 
un namnieku vidus ievēlēti drau-
dzes vecākie jeb pērminderi. 

1712. gada baznīcas inventari-
zācijas protokols liecina, ka Kan-
davas baznīcā bijis grezns interjers. 
Melni krāsoti un zeltīti kokgriezu-
mi rotāja gan altāri, gan kori un 
biktssolu. Altārī bez tam atradās 
koka figūru grupas, kas atainoja 
Kristus pēdējās vakariņas un krus-
tā sišanu, kā arī kokā grieztas Mo-
zus, Ārona un apustuļu skulptūras. 
Šo interjeru 1690. gada pavasarī 
darinājuši kāds tēlnieks un gald-
nieks no Rīgas ar saviem zeļļiem. 

Pirms 1728. gada Ziemassvēt-
kiem jaunā Kandavas baznīca aiz-
degās no aizmirstas sveces. Pēc uguns-
grēka no tās atlika tikai mūri. Kā vie-
nīgie vecā dievnama interjera elementi 
paglābās divas krustā sisto ļaundaru 
figūras un sievietes figūra, kas vistica-
māk ugunsgrēka laikā bija no baznīcas 
izņemtas.

1730. gadā jau bija savākti ziedoju-
mi nodegušā dievnama atjaunošanai, 
un 1736. gadā atjaunošanas darbi tika 
pabeigti. 

Laikā līdz 1736. gadam kanceli un 
kungu solu (vai biktssolu) kokā griezis 
ievērojamais Kurzemes hercoga galma 
tēlnieks Johans Mertenss (1690 – 1737). 
Viņš dzimis Ventspilī kapteiņa ģimenē. 
Pēc tēva bojāejas māte apprecējās ar 
hercoga tēlnieku Nikolasu Sēfrensu, pie 
kura padēls apguva koktēlnieka amatu. 

J. Mertensa darba vieta - kuģu bū-
vētava Ventspilī pēc Ziemeļu kara ne-
darbojās, tāpēc viņš pildīja hercoga un 
muižnieku pasūtījumus. J. Mertenss ga-
tavojis arī Dzirciema, Salgales, Alsungas 
un Roņu salas baznīcu koka interjerus, 
bet Kandavas baznīcas skulptūras ir vis-
skaistākās no viņa darinājumiem. 

Kanceles korpusa pildiņos izvietotas 
evaņģēlistu Lūkasa, Marka, Mateja un 
Jāņa figūras, bet kāpņu margu pildiņos – 
sieviešu figūras, kas simbolizē kristīgos 
tikumus – Ticību, Cerību un Mīlestību. 
Jumtiņa augšā attēlots svētais Juris cīņā 
ar pūķi. Tas bija viens no populārāka-
jiem viduslaiku mākslas sižetiem, bet 
Latvijā 18.gs. nebija izplatīts.

Virs kanceles portāla atrodas muiž-
nieku fon Štrombergu (Stromberg) 
dzimtas ģerbonis, bet virs kungu sola 
– fon Grothūzu (Grotthus) un fon Rapu 
(Rappe) ģerboņi. Frīdriham Kazimiram 
fon Rapem 18.gs. trīsdesmitajos gados 
piederēja Cēres, Vitenbeķu un Pelciķu 

muižas. Domājams, ģerboņi izveidoti kā 
pateicība par lieliem ziedojumiem diev-
nama atjaunošanai. 

Baznīcas altāri 19.gs. vidū dāvinājusi 
muižniece Katrīna Elizabete fon Mirba-
ha. Tā apdarē izmantoti vīto kolonnu 
elementi, cenšoties pieskaņoties J. Mer-
tensa darbu stilam. 1855.g. 4. septembrī 
iesvētīto altārgleznu “Kristus pie krusta” 
gleznojis Drēzdenes Mākslas akadēmi-
jas profesors Kristians Arnolds. Par šo 
gleznu tika samaksāti 600 sudraba rub-
ļi, un vēl 200 rubļi – par mākslas darba 
transportēšanu no Vācijas. 

Lielākais baznīcas iekārtu zaudē-
jums ir divi 18. gadsimta torņa zvani. 
Mazāko zvanu 1759. gadā dāvināja Pū-
res muižas dzimtkungs Karls Filips fon 
Renne un Cēres muižas dzimtkungs 
Reinholds Ernsts fon Bistrams. Savukārt 
lielo zvanu 1787. gadā dāvinājuši Kan-
davā dzimušais Rīgas tirgotājs Frīdrihs 
Kazimirs Graubics un viņa sieva. Abi 
zvani Pirmā pasaules kara laikā tika 
aizvesti uz Krieviju un pazuda. To vietā 
1923. gadā Kandavas Sadraudzīgā bied-
rība un luterāņu draudze kopīgi iegādā-
jās jaunu. 

Atjaunotā dievnama 200 gadu ju-
bileja vērienīgi tika svinēta 1936. gada 
oktobrī. Draudzes dāmu komiteja bija 
parūpējusies par baznīcas iekšpuses iz-
dekorēšanu. Dievkalpojumu ievadīja 
gājiens apkārt baznīcai. Tukuma mācī-
tājs A. Virbulis iesvētīja atjaunotās ērģe-
les. Kandavas Sadraudzīgās biedrības un 
baznīcas jaunatnes pulciņa kori dziedāja 
L. van Bēthovena “Tā debess izteic”. Pēc 
dievkalpojuma notika koncerts, kurā 
muzicēja profesors Pauls Zakss un citi 
mākslinieki. 

Agris Dzenis, Kandavas novada 
muzeja vēsturnieks
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VISS NOTIKS TĀ, KĀ TAM JĀNOTIEK!

GRĀMATAS “BRĪNIŠĶĪGAIS MEŽS. MEDNIEKSTĀSTI. II” 
ATVĒRŠANAS SVĒTKI

10.oktobrī Kandavas kultūras 
namā notika Daiņa Kraukļa grāmatas 
“Čigānu stāstu stāsti “ Kad dzimtas 
dārzos ziedi plaukst”” atvēršanas svēt-
ki.

Grāmatā atspoguļoti čigānu tautas 
folklorai raksturīgie žanri un tradīcijas 
no gadsimtu tālumiem līdz mūsdienām.

Piedāvāju interviju ar grāmatas au-
toru Daini Kraukli.

30.septembra vakarā Valdeķu kul-
tūras namā uz savas otrās grāmatas 
„Brīnišķīgais mežs. Medniekstāsti” at-
vēršanu draugus, kolēģus, medniekus 
un atbalstītājus aicināja kandavnieks-
mednieks Viesturs Valdis Dreimanis. 

Grāmatas ievadā autors raksta : 
„Mednieks – tas skan lepni! Jau no sen-
seniem laikiem mednieks tika cienīts 
un godāts lielās drosmes, izveicības un 
izturības dēļ. Tieši mednieks bija tas, 
kurš apgādāja ģimeni ar barību. Tas bija 
izdzīvošanas jautājums. No mednieka 
veiksmes vai neveiksmes bija atkarīga 
visa cilts pastāvēšana. Mednieks no da-
bas vienmēr ņēma tieši tik, cik nepie-
ciešams, nevis vairāk. Šos pamatprinci-
pus mednieki ir saglabājuši līdz mūsu 
dienām.” Ar šo citātu Ērodeja Kirillova 
atklāja pasākumu, dodot vārdu svētku 
vaineniekam- grāmatas autoram Viestu-
ram Valdim Dreimanim. 

Ievadvārdos autors sacīja paldies cil-
vēkiem bez kuru atbalsta un palīdzības 
grāmata nebūtu tapusi tik skaista un vē-
rienīga- daudzu fotogrāfiju autoram un 
grāmatas atvēršanas svētku organizato-
ram Agrim Ribam, dizaina un datorsa-
likuma meistaram-māksliniekam Atim 
Lugužam, Jelgavas universitātes docen-
tam Linardam Sisenim, kurš palīdzējis 
teksta korekcijā un grāmatas vāka dizai-
na autoram Aleksandram Dorofejevam. 
Gala rezultāts autoru pilnībā apmierina, 
tā ir izdevusies. 

Īsos vārdos autors pastāstīja par grā-
matas tapšanas vēsturi. “ Lieta tāda, ka 
mūsu mednieku kolektīva vīriem patīk 
spēlēt kārtis un tās spēlējot patīk pārru-
nāt visādus smieklīgus un jocīgus atga-
dījumus no medībām. Un kādā no šīm 
reizēm vīri ieteicās, ka vajadzētu to visu 
uzrakstīt. Tas tika izteikts it kā netīšām, 
bet manā apziņā kaut kur aizķērās. Saga-
dījās tā, ka dakteris mani ielika slimnīcā 
uz trīs dienām, domāju, ko tur sadarīšu, 
un paņēmu līdzi vienu tukšu kladi un 
pildspalvu. Toreiz žurnālā “MMD” bija 
publicēts raksts par medību suņiem, kas 

Vēlos lai Tu nedaudz pastāsti par 
sevi, no kurienes esi, cik liela ir Tava 
ģimene, kādas ģimenes tradīcijas?

-Esmu kandavnieks, kur arī savu 
bērnību esmu pavadījis. Ģimenē dzīvo-
jam ar civilsievu, kas arī ir romu tautī-
bas, un dēlu, kā arī bezgala dārgi cilvēki 
ir mana mamma un tante. Sevi uzskatu 
par visai garlaicīgu cilvēku, kurš vien-
mēr tiecas sasniegt nospraustos mērķus. 

mani galīgi neapmierināja un es nodo-
māju uzrakstīt savas domas. Ko citu tad 
sadarīšu guļot slimnīcā, ne es kāds dzie-
dātājs, ne ēdājs. Rakstu uzrakstīju stun-
das laikā, ko tālāk darīt? Atcerējos kādus 
senus medību notikumus, tos arī pierak-
stīju. Tā tas sākās. Uztaisījām pirmo grā-
matu, man palīdzēja Mamerta kungs un, 
kad tā tika izdota, grāmatu pāršķirstot, 
atradām, ka viens stāsts “Kuiļa dūrējs” 
nav iespiests. Mednieks Dzintars, par 
kuru šis stāsts bija, apvainojās, kā tad nu 
tā- viņa stāsts nav grāmatā! Tāpēc biju 
spiests pierakstīt vēl kaut ko klāt un iz-
nāca otra grāmata. Tāda ir tā realitāte.” 
Šie vārdi zālē izsauca smieklus un aplau-
sus, jo Viesturam, kā jau medniekam, 
pēc vārda kabatā nav jāmeklē, kā sacīja 
Agris Riba, “mums tāpat kā Duntē, pa-
šiem savs Minhauzens!” Viņa teiktajam 
piekrita arī žurnāla “MMD” galvenais 
redaktors Didzis Pakalns, jo pēc viņa 
domām, tā kā raksta Viesturs Dreima-
nis, Latvijā neraksta neviens cits autors, 
tieši stila ziņā. “Īss teikums. Punkts. Īss 
teikums. Punkts. Katrs teikums kā tāda 
nagla sienā. Ir tā, ka tad, kad grāmatu 
lasa priekšā skaļi, ir sajūta, ka tiek lasīta 
vakara pasaciņa bērniem. Teikumi ir ab-
solūti skaisti un saprotami. Mūsdienās 

Tādu īpašu ģimenes tradīciju mums nav, 
svētkus svinam kā visi cilvēki, ikdienas 
gaitas arī visai parastas un ikdienišķas. 
Cenšos pret dzīves vērtībām attiekties 
godīgi un saprātīgi.

Kādas ir Tavas bērnības atmiņas? 
Vai bērnībā un vēlākajās gaitās esi sa-
skāries ar to, ka kāds ne pārāk labi at-
tiecās pret tevi tavas tautības dēļ?

-Esmu lutināts bērns! Īpaši spilgti 

visi mīl tik ļoti tamborēt, neteikt līdz 
galam, pateikt puspatiesības. Viesturs, ja 
kādam iedod ar lāpstu pa pieri, tā arī uz-
rakstīs. Tāpat uzrakstīs arī to, kas viņam 
nepatīk. Mūsdienās īpašība nebaidīties 
teikt acīs patiesību ir reti sastopama, tā-
pēc vēl jo vairāk novērtējama”. 

Daudzie apsveicēji, kuru vidū arī 
Kurzemes mežkopis Dzintars Laive-
nieks, novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Štoferts, mednieks Modris 
Goba, bijušais saeimas priekšsēdētājs 
Alfrēds Čepānis un pārējie, vēlēja auto-
ram uzrakstīt arī trešo grāmatu, jo labas 
lietas ir trīs. Kā Agris Riba pa klusam 
pačukstēja, tā jau topot.

Tā ir sena patiesība- atdosi velnam 
mazo pirkstiņu, viņš visu roku paņems!

Kā rakstījis V.V.Dreimanis „ …meža 
dzīvnieki mūsu mežos mīt. Daudz. Tas 
ir mūsu -mednieku nopelns. Vienkāršā 
mednieka, kurš nācis no savas tautas, 
nopelns. Mednieks ir tas, kurš rūpējas 
par dabu.” Bet daba ir tā, kurai pateico-
ties- dzīvojam.

Pirmā Viestura Valda Dreimaņa grā-
mata „Brīnišķīgais mežs. Medniekstās-
ti” iznāca 2012.gada nogalē.

Dagnija Gudriķe
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atmiņā ir vecvecāku lološana, jo viņiem 
esmu vienīgais mazbērns. Runājot par 
stereotipiem, kas ir bezgalīga tēma, tad 
jāatzīst, ka ar diskriminācijas aspektiem 
ir nācies saskarties visai bieži, taču stā-
vu tam pāri, jo uzskatu, ka negatīvi at-
tiekties pret tautību vai nāciju var tikai 
neizglītots, aprobežots cilvēks, kas nav 
bijis pasaulē un saskāries ar multikul-
turālu vidi. Izglītots, inteliģents cilvēks 
nekad nevērtēs tautību kā tādu, bet gan 
personu un indivīdu atsevišķi. Vai tad 
jebkurai tautībai nav pozitīvu, izglītotu, 
inteliģentu cilvēku vai pretēji? Jebkurā 
tautā var atrast dzērājus, sliņķus un lo-
derus. Tāds pats latvietis vien jūtos kā 
visi pārējie, piedevām esmu liels Latvijas 
patriots!

 Kur mācījies, ko esi beidzis, kur 
pēc skolas beigšanas tevi aizvedis dzī-
ves ceļš?

-Esmu beidzis Kandavas 
K.Mīlenbaha vidusskolu. Pēc tam de-
vos uz Vāciju, kur apguvu antropozofiju 
un vācu valodu. Atgriežoties dzimtenē, 
2003. gadā iestājos Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijā, Pedagoģi-
jas fakultātē, kuru 2008. gadā absolvēju 
kā Mūzikas skolotājs un muzikālo ko-
lektīvu vadītājs jeb diriģents.

2008. gadā katedras vadītāja Jura 
Porozova aicināts atkārtoti iestājos Rī-
gas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijā, Sociālo zinātņu fakultātē, in-
formātikas un dabaszinātņu katedrā un 
2011. gadā absolvēju Sporta un pamatiz-
glītības bioloģijas skolotāja programmu. 
2014. gadā absolvēju Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmiju, profe-
sionālo maģistra „Mūzikas pedagoģija” 
studiju programmu. Paralēli studijām 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijā, ieguvu arī LU Ķīmijas sko-
lotāja un vidusskolas bioloģijas skolotāja 
kvalifikācijas.

Paradoksāli ir tas, ka neskatoties 
uz nemitīgo mācīšanās procesu, visu 
mūžu esmu paralēli strādājis divas slo-
dzes. Vienkārši rūpīgi saplānots dienas 
grafiks, mērķtiecība ir dzinulis tam, ka 
esmu darījis to, kas man patīk, bet re-

zultātā manas smadzenes ir nostrificētas 
ar zinātniskiem grādiem. Uzskatu, ja 
esi procesā, tad nav laika domāt, cik tas 
vai tas ir grūti... Esmu bezgala pateicīgs 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijai par izglītības motivāciju, 
pretimnākšanu un atbalstu.

Vairākus gadus atpakaļ Tu pieda-
lījies konkursā par Kandavas himnu. 
Vai dzeju raksti arī tagad?

-Jā, kad Kandavā notika konkurss 
par himnu, es arī nolēmu piedalīties. Sa-
cerēju vārdus, mūziku, atlika gaidīt. Uz-
skatu, ka žūrijas rīcība un nolikums bija 
nepareizs, jo gala rezultātu vajadzēja 
pieņemt pēc konkursā nodziedātās him-
nas klātienē, nevis konkursam pat nesā-
koties jau bija pieņemts, kurai himnai 
piešķirs vietu. Atvainojos, ja kādu tagad 
aizskāru jeb izklausos nekompetents vai 
nedelikāts! Taču pēc manas dziesmas 
izpildīšanas zālē valdīja vislielākās ovā-
cijas, kā arī iekšēji esmu pārliecināts, ka 
tieši manis komponētā himna ir īstā un 
vienīgā!

Runājot par dzeju, to rakstu ik pa 
laikam. Diemžēl daudz manu dzejoļu ir 
pazuduši. Katram dzejolim ir savs laiks 
un apstākļi, kad rasties. Tāpat vien raks-
tīt kaut kā neesmu ieradis. 

Kā izlēmi rakstīt Čigānu stāstus? 
Kur smēlies informāciju, kas tie ir par 
stāstiem, kas publicēti Tavā tikko iz-
nākušajā grāmatā?

-Jau kaut kādos pusaudžu gados 
esmu piefiksējis interesantus stāstus vie-
nā burtnīcā. Tos ir stāstījuši mani vec-
vecāki, ciemiņi, radi. Stāstos izvēlējos 
vietējos Kandavas un Sabiles romus, ra-
dot tādu kā romānu, kur viņi ir galvenie 
varoņi. (Smejas) Tie ir nelieli, bet uni-
kāli atgadījumi, kurus atdzīvināju, pie-
vienojot nelielus fantāzijas kompozīcijas 
elementus. Stāstos ir pieminēts laiks, 
kad mani vecvecāki bija jauni, stāstiem 
ir piemeklēta īpaša valoda, leksika, lai 
lasītājs izjustu notikumu un tā laika sa-
jūtu gammas. Stāstos ir apvienotas gan 
patiesu notikumu virknes, gan fantā-
zijas lidojums, kur katrs var atrast sev 
tīkamāku žanru – komēdiju, drāmu vai 
šausmu stāstu. Grāmatu veltīju saviem 
vecvecākiem, kuri mani audzinājuši. 
Domāju, ka ņemot vērā faktu, ka Latvi-
jas arhīvos ir visai maz literatūras, īpaši 
jau grāmatas par Kurzemes romu tradī-
cijām, nostāstiem, notikumu gaitām, šī 
grāmata Latvijai un īpaši jau Kandavai 
būs vērtīga kā kultūrmantojums. Izsaku 
lielu pateicību Kasparam Arhipova kun-
gam par ieguldīto milzīgu darbu grāma-
tas izdošanas procesā!

Ko dari tagad, kur dzīvo, kādi ir 
tavi nākotnes plāni?

-Šobrīd ar sievu dzīvojam Anglijā, 
abi strādājam. Diemžēl kā liela daļa Lat-
vijas iedzīvotāju... Skumji. Sirdī nemitīgi 
domāju un ilgojos pēc Latvijas! Īpaši pēc 

skaistajiem dīķiem un makšķerēšanas, 
kas ir mans vislielākais hobijs. Diemžēl 
cilvēks ir naudas vergs... Diemžēl cil-
vēkam ir jāupurē daudz labu vērtību, 
lai varētu dzīvot nevis izdzīvot! Par nā-
kotni runājot, liels kārdinājums ir iegūt 
zinātņu doktora grādu. Taču uzskatu, 
ka visam jānotiek tā kā tam jānotiekas. 
Gandrīz kā dziesmā sanāk! (smejas)

Tā kā Kandava ir tava dzimtā puse, 
varbūt vēlies kaut ko novēlēt novad-
niekiem, varbūt tieši romiem jeb čigā-
niem Tev ir kas sakāms?

-Katrs jau pats labāk zina, kādas vēr-
tības viņam ir vajadzīgas un uz ko viņš 
tiecas. Lai katram izdodas plānotais! 
Varbūt, lai izlasa manu dzejoli un izdara 
secinājumus par to, kādas ir dzīves vēr-
tības pēc manām domām: 

Kāds aizbrauc ar džipu.
Kāds ubags izstiepj roku.
Dzīvojam pasaulē sarežģītā.
Kas mēs esam?
Kāds vīrs dzen arklu vagā, pār seju rit 

sviedri,
Kāds cits pie letes pasūta alu.
Kāpēc mēs esam?
Kādā pavēnī divi jauni cilvēki runā 

viens otram mīļus vārdus.
Cik ilgi?
Man garām paiet sieviete, kurai drīz 

būs bērns, 
un man ienāk prātā, ka katru mirkli 

kāds piedzimst,
Ka katru mirkli kāds nomirst...
Kas pateiks, kad jāmirst man?
Vecs vīrs apsēžas pēc smaga darba, no-

pūzdamies pārlaiž sastrādāto roku pār 
pieri.

Kāds students aizsteidzas, rēķinādams 
galvā vienādojumus.

Vai mēs mācāmies, strādājam, lai no-
mirtu?

Vai tiešām mēs kādu dienu gulēsim 
kapā un mūsu miesu grauzīs tārpi?

Vai mēs dzīvojam tārpiem?
Tad kāda ir atšķirība 
vai braucam ar džipu vai kā ubagi iz-

stiepjam roku...
Diezgan skarbi tu domā. Vai turpi-

ni arī dziedāt un muzicēt?
-Mūzika manā dzīvē spēlē lielu 

lomu. Diemžēl lielā darba apjoma dēļ 
profesionāli šobrīd man nav iespējas 
nodarboties ar muzicēšanu. Taču liels 
gandarījums darbā ir, kad kolēģis Sand-
ris, kas arī ir no Latvijas, uzdzied kādu 
šlāgeri! Es īpaši nedziedu, baidos, ka tad 
var piesteigties kāds no priekšniecības 
un pajautāt vai uzskatu, ka darbs ir ope-
ras skatuve?! (smejas)

 Kāds ir Tavas dzīves moto?
-Būt vienkāršam pret sevi un apkār-

tējiem, taču pilnībā uzticēties tikai sev! 
Nepadoties, sapņot un cerēt! Dzīve ir te-
ātris, kurā skatītāji un aktieri esam mēs 
paši...

Intervēja Dagnija Gudriķe



10. MŪSU PASTĀ PROJEKTI

RAŽAS KARNEVĀLS VĀNĒ

LĪDZCILVĒKU REDZAMAIS UN NEREDZAMAIS SIRDSDARBS

Septembrī projekta „Vāneniekiem 
veseliem būt” ietvaros notika Ražas 
karnevāls.

 Vānes kultūras namā pulcējās Vānes 
pamatskolas skolēni, pirmskolas izglītī-
bas grupas bērni, skolēnu vecāki, sko-
lotāji, pagasta iedzīvotāji. Tā kā tobrīd 
dzīvojām dzejas dienu noskaņās, katrs 
kolektīvs izrādīja kādu priekšnesumu – 
iemācītu vai jaunradītu caur dzejoļiem, 
dziesmām un rotaļām. Pēc tam durvis 
vēra radošā darbnīca, kuras uzdevums 
bija no dabā ievāktās ražas radīt ko jau-
nu. Tapa daudz ziedu un dārzeņu kom-
pozīcijas. Izrādās no apkārt izaugušā 
var radīt tik daudz interesanta. Un tik 
daudz kas jau pats izaudzis priekšā sa-
kot, ir tikai jāprot ieraudzīt, piemēram, 
lopu biete, kas no vienas puses skatoties 
ir kā sieviete, bet no otras puses kā vī-
rietis. Paldies visiem apmeklētājiem un 
īpašs paldies maskotajiem karnevāla da-
lībniekiem. 

Ir tapusi arī īsfilmiņa par projekta 
“Vāneniekiem veseliem būt” gandrīz 10 
mēnešu laikā paveikto. Īsfilmiņa ir kā 
„Lielais Paldies” projekta finansiālajiem 
atbalstītājiem – Borisa un Ināras Tetere-
vu fondam un Kandavas novada domei. 
Tiem pagasta iedzīvotājiem, kuriem 
nebija iespēja šo filmiņu noskatīties, tā 
būs pieejama pēc projekta noslēgšanās 
Vānes pagasta bibliotekā. 

Projekta organizētāji biedrība „Vā-

nes pagasta sieviešu klubs „GUNNA”” ir 
pateicīgi visiem, kas piedalījās projekta 
organizētājās aktivitātēs un joprojām iz-
manto projekta sniegtās iespējas.

Iespēju ir daudz: apmeklēt trenažie-
ru zāli, izmantot nūjošanas nūjas, zālē 
esošo vingrošanas inventāru – vingroša-
nas bumbas, riņķus, stiepšanās gumijas, 
roku espanderus, pilates riņķus. 

Atgādinām, ka reizi sezonā organi-
zējam grupu „Ēdam ar baudu”, kuras 
nākamā tikšanās būs oktobrī. Tāpat 
atsāksim vingrot kopā ar fizioterapeiti 

E.Gajevsku. Nodarbības būs par maksu, 
jo vairāk sanāksim, jo mazāk maksāsim, 
aiciniet līdzi arī draugus! Aicinu katru 
domāt par savu veselību un izmantot 
sniegtās iepējas veselības uzlabošani un 
saglabāšanai!

Projektu „Vāneniekiem veseliem 
būt!” iespējams realizēt pateicoties Bo-
risa un Ināras Teterevu fonda un Kan-
davas novada domes finansiālajam at-
balstam

Projekta vadītāja 
Gita Priede – Pileniece

Mūsu novadā ir daudz darbīgu un 
sabiedriski aktīvu cilvēku, tās ir mūsu 
daudzās audžuģimenes, tie ir aizbildņi, 
uzņēmēji un deputāti. 

Šoreiz lielu paldies gribam teikt de-
putātei Ingai Priedei, kura atrada laiku 
un iespēju daudzām mūsu novada au-
džuģimenēm kopā ar audžubērniem va-
sarā apmeklēt ļoti jauku koncertu “Ģi-
tāru nakts” Dzintaru koncertzālē. Kon-
certs notika operas mākslinieces Ineses 
Galantes labdarības nedēļā. Visi koncer-
ti nedēļas garumā bija ļoti apmeklēti, uz 
tiem bija tikpat kā neiespējami katram 
interesentiem iegādāties biļetes, kuras 
arī nebija lētas, tāpēc audžuģimene ar 

vairākiem audžubērniem, nez vai varē-
tu to atļauties. Koncertu sniedza četri 
talantīgi mūziķi, vienas ģimenes locekļi, 
no Beļģijas. Daudzi audžubērni Dzinta-
ru koncertzālē bija pirmoreiz, līdz ar to 
tā bija savdabīga ekskursija, laicīgi aiz-
braucot varēja, aiziet sasveicināties ar 
jūru, pastaigāt pa vasarīgo liedagu. Kaut 
biežāk deputāti, veicot savus pienāku-
mus, atlicinātu laiku arī šādām sabied-
riskām aktivitātēm, vecāku pamesta-
jiem bērniem, kurus audzina un aprūpē 
pašaizliedzīgi cilvēki, audžuģimenes un 
aizbildņi, kas reizēm ir no visa ļoti no-
guruši, bet šāds koncerts vai varbūt citā 
gadījumā kāda ekskursija, vai vienkārši 

iepazīšanās ar mūsu novada uzņēmēju 
darbu, ir kā svaigs, atspirdzinošs ūdens 
malks. Tāpat vēlos pateikt paldies nova-
da Kultūras pārvaldes vadītājai Ziedītei 
Začestei par dāvāto iespēju audžuģime-
nēm ar bērniem bez maksas apmeklēt 
grupas “Bet bet” 25 gadu jubilejas kon-
certu Ozolājos. Ne vienmēr pietiek ar 
dienišķo maizi un labu aprūpi ikdienā, 
ir vajadzīgs arī kaut kas priekš sirds. Lai 
labie sirdsdarbi turpinās, ar prieku gai-
dīsim tos.

Audžuģimeņu vārdā 
Jolanta Vicinska

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
12.oktobrī

19:00 Ivo Fomina koncerts “Nekas jau 
nebeidzas”- Kandavas kultūras namā-
ieejas maksa 7,-eiro,iepriekšpārdošanā 
5,-eiro -telefons 63182040

13.oktobrī

10:00 Liepājas jaunā teātra izrāde bēr-
niem “Pelnrušķīte”-Kandavas kultūras 
namā- ieejas maksa 1,50 eiro

13:00 Liepājas jaunā teātra izrāde bēr-

niem “Pelnrušķīte”- Zantes kultūras 
namā – ieejas maksa 2,- eiro
19:00 “Kā Ziemeļmeitas brauca puisi lū-
koties” Zemītes TN amatierteātra “Ai-z-
iet” izrāde- Vānes kultūras namā -ieejas 
maksa 1,50 eiro



11.INFORMĀCIJA SPORTS

EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS NORISES KANDAVAS NOVADĀ
Jau otro gadu Latvijā tiek organi-

zēta Eiropas sporta nedēļa, kurā aktīvi 
iesaistās arī mūsu novads. Kandavas 
novadā sporta aktivitātes notika no 
19.-23. septembrim.

Sākot ar pirmdienu bija iespēja iz-
kustēties brīvā dabā, kā arī parādīt savas 
zināšanas Olimpiskajā viktorīnā. Olim-
piskajā viktorīnā bija jautājumi ne tikai 
par tikko aizvadītajām Riodežaneiro 
Olimpiskajām spēlēm, bet arī par spēļu 
vēsturi. Otrdienā visi ekstrēmo sporta 
veidu cienītāji varēja izmēģināt veik-
lību uz alpīnisma sienas ( tā ir siena ar 
dažādām grūtības pakāpēm). Trešdien 
notika foto orientēšanās pa Kandavu. 
Dalībniekiem tika izdotas kartes ar vai-
rākiem punktiem, kas bija jāsameklē un 
jānofotografējas pie tiem. Ceturtdienā 
notika slavenais „Pīrādziņa nūjošanas, 
skriešanas, soļošanas” pasākums, kas 
vienmēr tiek kupli apmeklēts. Dalībnie-
ki varēja izvēlēties, kā pavadīt šo aktīvo 
stundu – skrienot, nūjojot vai soļojot. 
Kā arī bija iespēja izvēlēties distanci - 
pārvietojoties pa stadionu vai izvēlēties 
garāku distanci ārpus stadiona robe-
žām, katrs pēc savas izvēles. „Pīrādziņa 
soļošana, nūjošana, skriešana” notika ne 
tikai Kandavā, bet arī pagastos – Cērē, 
Zemītē un Vānē. 

Noslēgums Eiropas sporta nedēļai 
bija skolu Olimpiskā diena, kura notika 
23.septembrī. Kandavas Kārļa Mīlenba-
ha vidusskolas stadionā. Kuplā skaitā 
uz šo pasākumu ieradās visas novada 

skolas. Šogad karogu ienesa Kandavas 
novada skolu audzēkņi Agnese Besi-
kirska, Otto Fedukovičs,   Beāte Stivre-
niece, Āris Avotnieks, Edvards Millers 
un Tīna Zeberiņa. Lāpu stadionā ienesa 
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas vieglatlēte Ieva Annija 
Stepiņa, savukārt, sportistu zvērestu 
nodeva Kandavas novada BJSS audzēk-
nis Kristaps Ozols. Pasākuma atklāša-
nā piedalījās arī novada vadība-domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts un 
priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģe-
lis. Pēc atklāšanas ceremonijas visus da-
lībniekus ar rīta vingrošanu iekustināja 
SK „Kandava” karsējmeitenes. Kad da-

lībnieki bija izvingrojušies, tie devās uz 
pretstafetēm. Jau vairākus gadus ātrākie 
skrējēji nāk no Kandavas K.Mīlenbaha 
vidusskolas, kas arī šogad pretstafešu 
kopvērtējumā ieguva 1.vietu un kausu. 
Pēc pretstafetēm sekoja dažādu sporta 
veidu stafetes. Papildus vēl ātrākie skrē-
jēji piedalījās novada krosa sacensībās. 

Eiropas sporta nedēļa ir Eiropas 
komisijas iniciatīva ar mērķi eiropiešu 
vidū veicināt kustīgu un aktīvu dzīves 
veidu.

Šīs nedēļas sporta pasākumos kopā 
piedalījās vairāk kā tūkstotis dalībnieku. 

Egita Grundmane

15.oktobrī
13:00 Senioru Rudens balle- Vānes kul-
tūras namā 
17:00 Kandavas novada Teātru ražas svēt-
ki – Kandavas kultūras namā 
19.oktobrī
19:00 “Sauc, es nākšu…” komēdija pēc A. 
Gaļina lugas motīviem- aktiera Jakova 
Rafalsona 70 gadu jubilejas izrāde- Kan-
davas kultūras namā- ieeja 5,-; 6,-eiro- 
telefons 63182040
20.oktobrī
13:00 Tematiskā ēdienu pēcpusdiena 
“Rudentiņš bagāts vīrs”- Zantes kultūras 
namā 
19:00 “Kā Ziemeļmeitas brauca puisi lū-
koties” Zemītes TN amatierteātra “Ai-z-
iet” izrāde- Cēres pamatskolā
21.oktobrī
18:00 Rudens kāpostu skābēšanas svētki 
Matkulē- pie Matkules kultūras nama. 
Līdzi jāņem kāpostgalviņas, paši rīvē-
sim, skābēsim, lai novembrī Latvijas ga-
dadienā tos pie svētku galda nogaršotu.

22.oktobrī
12:00 Pensionāru klubiņa “Atvasara” ru-
dens balle- Matkules kultūras namā
23.oktobrī
13:00 Noslēguma pasākums projektam 
“Dari, baudi, dalies Kandavas novadā”- 
Zemītes tautas namā 
28.oktobrī
17:00 Helovīnu ballīte bērniem- Zemītes 
tautas namā 
29.oktobrī
11:00 Septītie Kafijas un tējas svētki – 
Kandavas novada muzejs, Kandavas 
Mākslas galerija, Kandavas kultūras 
nams
21:00 Rudens balle kopā ar grupu “Brīv-
diena” – Valdeķu kultūras namā -ieeja 
4,-eiro, pasākuma dienā 5,-eiro, biļešu 
iepriekšpārdošana, telefons 63126037
SPORTS
19.oktobrī
19:00 Vingrošana kopā ar fizioterapeiti 
Elīnu Gajevsku – Vānes kultūras namā 

26.oktobrī
19:00 Vingrošana kopā ar fizioterapeiti 
Elīnu Gajevsku – Vānes kultūras namā
29.oktobrī
11:00 Cērenieku volejbola turnīrs – Cē-
res sporta halle
31.oktobrī
Helovīnu skrējiens – Kandavas Sporta 
halle
IZSTĀDES
3.10.- 31.10. “Annai Brigaderei- 155”- 
Zantes pagasta bibliotēkā
10.10- 25.11. Tukuma tēlotājas mākslas 
studijas radošo darbu izstāde “Ticiet 
mums…”- Zantes kultūras namā 
13.10.- 12.11. Lindas Romanovskas jubi-
lejas izstāde – Kandavas Mākslas galerija 
novada muzejā
Līdz 28.11- Jolantas Balodes darbu per-
sonālizstāde–izstāžu zālē “Vējspārns” 
Kandavas kultūras namā 
Līdz 30.10. -Zantenieku foto izstāde 
“Dārza brīnumi 2016” – Zantes kultūras 
namā



12. INFORMĀCIJASPORTS

„VISS.LV/KANDAVA” – DIVKĀRTĒJIE LATVIJAS ČEMPIONU 
KAUSA BASKETBOLĀ IEGUVĒJI

AICINA PIEDALĪTIES MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSĀ

Septembra nogalē Saldū Čempionu 
kausa finālā tika noskaidrota Latvijas 
labākā amatieru basketbola komanda. 
Fināla spēlē sīvā cīņā otro gadu pēc kār-
tas Latvijas čempionu kausu izcīnīja mū-
sējie - „Viss.lv/Kandava” komanda, kas 
papildlaikā ar 81:78 pārspēja rīdziniekus 
„Rumba/LSPA”.

Ceturtdaļfinālā „Fēnikss Jūrma-
la” ar Raimonda Elbakjana palīdzību 
pārspēja „Kursa MRU”, „Pro Laurus/
OG3R” uzvarēja jelgavniekus „Valauto”, 
bet mūsējie-„Viss.lv/Kandava” ar rezul-
tatīvo Kristapu Gotfrīdu sastāvā, uzva-
rēja Ogres „Montu”, savukārt, „Rumba/
LSPA” sagrāva „Liepājas Pašvaldības 
policiju”.

Pusfinālā „Viss.lv/Kandava” izrādī-
jās pārāki pār „Pro Laurus/OG3R”, bet 
„Rumba/LSPA” uzvarēja „Fēnikss Jūr-
mala”. 

Spēlē par 3. vietu „Pro Laurus/
OG3R” sagrāva jūrmalniekus ar 107:71, 
iegūstot bronzas medaļas. 

Aizraujošajā finālspēlē ar pamatlai-

ku nebija pietiekami, lai noskaidrotu 
2016. gada čempionus, taču papildlaikā 
pārāki izrādījās mūsu komandas „Viss.
lv/Kandava” sportisti, kas ar 81:78 pār-

spēja „Rumbu/LSPA”, paceļot Latvijas 
čempionu kausu otro gadu pēc kārtas.

Informāciju sagatavoja Ričards 
Vambuts un Anastasija Zolotarjova

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejū-
ra”” aicina pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) audzēkņus 
un vispārizglītojošo skolu skolēnus piedalīties gadskār-
tējā makulatūras vākšanas konkursā „PALĪDZĒSIM KO-
KIEM!”. 

Jau otro gadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem tiek rīkots atsevišķs konkurss no vispārizglītojošām 
skolām. Tas nozīmē, ka bērnudārzu audzēkņi makulatū-
ras vākšanā sacenšas savstarpēji. Šogad balvu fonds tiek 
papildināts ar vēl kādu jaunumu. Par katru savākto ma-
kulatūras tonnu attiecīgā izglītības iestāde saņems 5 kg 
biroja papīru.

Interesenti aicināti sacensties makulatūras vākšanā 
līdz 2017. gada 28. aprīlim. Konkursa gala rezultātus iz-
glītības iestādēm, kas piedalījušās konkursā, paziņo 2017. 
gada maijā – noslēguma sarīkojumā. 

Aicinām skolas uz sadarbību, tā palīdzot makulatūrai 
nonākt atkritumu poligonā „Janvāri”, kur tā tiks sapresē-
ta, lai nodotu otrreizējai pārstrādei. 

2017. gada maijā, tiks rīkots noslēguma apbalvošanas 
pasākums, uz kuru tiks aicināti visi konkursa dalībnieki.

Informācijai: Tālr.: 63123306; 
Mob. tālrunis: 22008989

27.OKTOBRĪ PLKST. 17:00 KANDAVAS 
KULTŪRAS NAMĀ NOTIKS IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

Piedalīsies domes vadība, pašvaldības iestāžu vadītāji.
Lūgums jautājumus savlaicīgi iesūtīt uz e-pastu 
dome@kandava.lv.

Esiet laipni aicināti!

SIA “KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!  

JAUNUMS!

Ar 2016. gada 01. novembri būs iespēja SIA “Kandavas ko-
munālie pakalpojumi” rēķinus apmaksāt arī Maxima veikalu 
tīklā. Pakalpojumu cena 0,40 EUR.



13.TĀ DZĪVOJAM

NOVADĀ ATZĪMĒ STARPTAUTISKO SENIORU DIENU

1.oktobrī Pensionāru dienas centrā, 
lai atzīmētu savus svētkus- Starptautisko 
senioru dienu, kā allaž ļoti kuplā skaitā, 
pulcējās seniori no Kandavas novada. 

Aktīvi novecot nozīmē dzīvot ar 
piederības, līdzdalības un noderīguma 
sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi, ko 
vienmēr pierādījuši mūsu novada se-
niori, aktīvi iesaistīdamies visās novada 
dzīves aktualitātēs.  

Uz senioru dienas svētkiem bija ie-
radušies draugi no Dundagas senioru 
kluba “Sendienas”, Kuldīgas pensionāru 
biedrības “Rumbiņa”, Talsu Tango kluba, 
kā arī no Matkules, Zemītes un Vānes.

Ar dzeju un dziesmām, Kandavas 
kultūras nama senioru jauktā vokālā 
ansambļa “Vīgriezes” izpildījumā, tika 
godināti septembra un oktobra mēneša 
jubilāri. Zelta kāzu jubilejā novada do-
mes Pateicību saņēma Austra un Volde-
mārs Vectīreļi. 

Divpadsmit spārnotus ierosināju-
mus senioriem dzīves uzlabošanai uz-
rakstījis gerontoloģijas profesors Jānis 
Zaļkalns. Lūk, daži no tiem- esiet prie-
cīgi, plānojiet savu dienu, kustieties, rū-
pējieties ar vidi, kurā dzīvojat, domājiet 
par to, ko un cik ēdat, ejiet ļaudīs, pie-
ņemiet sevi, apkārtējo pasauli un esošo 
dzīvi sev par labu esam. Tas dos mieru, 
ļaus saskatīt jēgu un kopsakarības savā 
dzīvē. Vērojot svētku dalībniekus, klau-
soties viņu priecīgajās balsīs, smieklos 

Pasākuma vecākā dalībniece Anna Krauze ar meitu

Septembra jubilāri ar rudenīgajiem ziediem un dāvanām

un sarunās, radās pārliecība, ka mūsu 
senioriem piedien viss tas, par ko savos 
ierosinājumos rakstījis profesors Jānis 
Zaļkalns. Novada seniori piedalās dažā-
dos pasākumos, brauc tuvās un tālākās 
ekskursijās, rīko nūjošanas pārgājienus 
uz interesantām novada vietām,  regu-
lāŗi pulcējas atpūtas vakaros un ir ļoti 
aktīvi dejotāji. 

Tā arī šoreiz, pēc svētku oficiālās 
daļas pie klātiem galdiem, līdz ar pirma-

jām mūzikas taktīm, sākās lustīga balle 
vairāku stundu garumā 

1.oktobri par Starptautisko senioru 
dienu Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ģenerālā asambleja izsludināja 1991.
gadā, lai pievērstu sabiedrības uzmanī-
bu iedzīvotāju novecošanas problēmām, 
veco ļaužu dzīves grūtībām un vientuļa-
jiem vecajiem cilvēkiem. 

Dagnija Gudriķe



14.

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās 
gadskārtās oktobra jubilārus!

ADRESE: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, KONTAKTI: tālr. +371 631 82028; fakss +371 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv
MAKETS UN DRUKA: SIA “Tipogrāfija UNIVERSUMS A”, Izdošanas datums 12.10.2016.

LĪDZJŪTĪBA

Laima Kreicberga  (1932.)
Laimonis Petrušēvics  (1946.) 
no Kandavas, 
Ivars Dambergs   (1933.) 
Visvaldis Lanka  (1938.) 
no Vānes pagasta,
 Elza Vanaga   (1925.) 
no Kandavas pagasta

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome

Kandavas novada pensionāru padome

Kandavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2016.gada septembrī izdarīti 
pieci ieraksti miršanas reģistrā: 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2016.gada septembrī reģistrēti 6 jaundzimušie, 
Bērniem doti vārdi- 

 Enija, Emīlija, Ketija, 
Elīza, Tomass, Reinis

Sveicam vecākus!Sveicam vecākus!
Kandavas novada dome

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS 2016.GADA OKTOBRIS

Vēlam stipru veselību un saulainus 
 turpmākos dzīves gadus! 

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Kaut simtkārt izrunāts,
kaut daudzkārt teikts un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu, iesēj zvaigznes acīs,
ar viņu sirds arvien no jauna silst.

Jūlija Mantaja, Ausma Oliņa, 
Alvīne Matilde Dobelmane, Augusts Rogenbahs, 

Anna Balode, Velta Evarsone, Ilona Grieze, 
Antoņina Bojarinova, Ausma Celma, 

Velta Reinberga, Anna Lilita Harabadze, 
Vitauts Kundziņš, Verners Jansons, Janīna Bolšteina, 

Pēteris Rībens, Dagmāra Piese, Rūta Priedīte, 
Aļina Kuzņecova, Biruta Kodola, Mirdza Nadziņa, 
Emerita Šukste, Gunars Voļskis, Inese Gūtšmite, 
Marija Megne, Edgars Lejasbuda, Jurijs Gedola, 

Marita Arāja, Teodors Arājs 

SIA “Kandavas 
Ceļi” informē 
par satiksmes 
organizēšanu
 siltumtrases 
izbūves laikā 
Kandavas pilsētā 
Skolas ielā laika 
posmā no 
š.g. 4.oktobra līdz 
31.oktobrim.

Tiks organi-
zēta vienvirziena 
kustība virzienā 
no Sabiles ielas uz 
Talsu ielu.

Kustība no Tal-
su, Rūmenes, Ķir-
šu ielām uz Skolas 
ielu tiks slēgta ar 
ceļa zīmi Nr.301.

Apvedceļš tiks organizēts ar c/z Nr.730 un 732 caur pilsētas 
centru.

Kustība no Lāčplēša un Parka ielas tiks organizēta vienā 
virzienā.

Gājēju kustība netiks ierobežota.
Piekļūšana adresēm Skolas iela Nr.8; 6 un 4a uz montāžas 

laiku no pl. 9:00 - 16:00 tiks slēgta iepriekš paziņojot adresā-
tiem.

Būvniecības laiks paredzēts no 4.oktobra līdz 31.oktobrim.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Kandavas Ceļi” informē par satiksmes organizēšanu 
siltumtrases izbūves laikā Kandavas pilsētā Ozolu ielā laika 

posmā no š.g. 10.oktobra līdz 20.oktobrim.

Ozolu ielā slēgt posmu no Sabiles ielas krustojuma līdz 
Ozolu ielas katlu mājai. Uzstādot c/z/ Nr.301 un 302.

Transporta kustību novirzīt uz Lauku ielu piekļūšanai 
Ozolu ielai.

Transporta kustību organizēt ar ceļa zīmēm Nr.730 un 732.
Piekļuve adresēm Sabiles iela Nr.15 un Ozolu iela Nr.2 būs 

slēgta uz 36 stundām.


